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and who gets them
" SIŪLO KARDUS KEISTI NORAGAIS

Kongresas mažina gynybos fondus ir siūlo 
steigti visapasaulinį maisto rezervą

WASHINGTONAS. — Atstovų Rūmų Paskirstymų Komitetas 
nubalsavo lėšų reikalavimus gynybos reikalams sumažinti beveik 
9 bilijonais dolerių, įskaitant §344.2 milijonus pareikalavimų žval
gybos veiklos fondui.

Komitetas taip pat rekomen
davo atmesti kontroversinę Safe
guard sistemų priešo sviediniams 
numušti, kuri būtų kaštavusi $20 
bilijonų. .

Be dar kelių šimtų milijonų 
dolerių gynybos ir saugumo pla
nams atmestas reikalavimas 
$344 milijonų ČIA (Centrinei 
žvalgybos Įstaigai), National. 
Saugumo Įstaigai ir Armijos, 
Laivyno bei Aviacijos žvalgybos 
reikalams. Visos JAV žvalgybos 
veiklos išlaidos, kaip praneša 
Chicago Tribune, siekia apie $7 
bilijonus.

Paskirstymų Komitetas dar 
atmetė $257 milijonų reika
lavimą penktam atomine jėga 
varomam priešo sviedimams Nu
mušti laivui — f regatai ‘ atsta
tyti, kadangi pripažinta, kad toks 
laivas negali “sofistikuotų” svie
dinių numušti, kaip kad buvo 
skelbiama.

Jungtinės Valstybės ateinan
čią savaitę žada pasiūlyti, kad 
paskiros valstybės atsargai nuo 
maisto trūkumų ir bado steigtų 
ir laikytų grūdų sandėlius, ku
riuose per visą pasaulį būtų iš
laikomas 30 milijonų metrinių 
tonų (33 milijonų standartinių 
tonų) kaip visapasaulinis grūdų 
rezervas.

JAV-bių pasiūlymos antradie
nį ir trečiadienį bus pateiktas 
Tarptautinei Kviečių Tarybai 
Londone, kviečiant visiems tos 
tarybos nariams — valstybėms 
“laisvai apsispręsti, kaip jos pla
nuoja savo rezervus išlaikyti” 
ir suteikti informacijas apie sa
vo derlius ir nepriteklius.

Nors JAV-bės nepasakė, kaip 
jos planuoja tokius grūdų rezer
vus įsteigti ir išlaikyti, bet Agri
kultūros sekretorius Earl Butz 
yra pakartotinai kalbėjęs, kad 
tokias, atsargas laikytų patys 
farmeriai ir privatūs grūdų pirk
liai, o Kongresos yra siūlęs steig
ti valdžios užlaikomą grūdų re
zervą, iš kurio būtų galima pa
dėti pasauliui gintis nuo bado.

Pagal JAV planą, pasaulinis 
maisto 30 milijonų tonų rezervas 
turi turėti 25 milijonus tonų 
kviečių ir 5 milijonus tonų ry
žių. Jungtinių Valstybių įnašas 
sudarytų rezervo ketvirtadalį ar 
visa trečdalį.

Ir Maskvos pranešama, kad 
Sovietuose ir šiemet su derlių 
nuėmimu dar labiau atsiliekama 
kaip pernai ir nebesą vilties nu
imti iki rudens oro pablogėjimo. 
Kompartijos oficiozas “Pravda” 
paskelbė, kad javų nupjauta 84 
nuošimčiai, bet pernai iki šio lai
ko buvę nupiauta 91 nuošimtis, 
šiemet stsiliekama net pilnomis 
dviem savaitėmis.

♦ Izraelio diplomatai paruošę 
visus dokumentus trauktis iš 
dabartinių Sinajaus pozicijų, bet 
jie laukia kongreso nutarimo at
siųsti elektroninius stebėtojus.

IŠ VISO PASAULIO

NEW DELHI. — Indijos val
džia įsakė per 24 valandas iš
tremti Los Angeles Times ko
respondentą Jacques Leslie, ku
rį iš Indijos atšaukti to laik
raščio leidykla atsisakė. Leslie 
yra šeštas užsienių laikrašti
ninkas, iš jų keturi amerikie
čiai, kuriuos Indijos valdžia iš
trėmė po to, kai premjerė Indi
ra Gandhi birželio 26 diena ive- 
dė spaudos cenzūrą ir pradėjo 
persekioti korespondentus.

KATMANDU, Nepalis. — Du 
iš penkių vyrų (britų) pirmą 
kartą nugalėjo Everesto kalną, 
pasiekdami jo 29,028 pėdų aukš
čio viršūnę iš pietvakarių pusės, 
kuri buvo skaitoma sunkiausia 
ir dėl uolos atlaužų ir sniego 
griūčių pavojingiausia. Nuga
lėtojai yra Dougal Haston, 32; 
ir Doug Scott 33 metų amžiaus. 
Šioje ekspedicijoje dalyvavo 18 
asmenų.

MIAMI Fla. — Tropikinė au
dra ketvirtadienio naktį išvys
čiusi 75 mylių per valandą vėjo 
greitį pavirto antru uraganu, pa
vadintu Faye, kurs paėmė kryp
tį Bermudos kryptimi ir susijun
gė su kitu uraganu Gladys, “gi
musiu” tik keliomis valandomis 
anksčiau. Gladys su 80 mylių 
per valandą smarkumo vėju te
bėra per 1,000 mylių į rytus nuo 
Mažųjų Antilų, Karibų jūroje.

LISABONAS, Portugalija. — 
Tūkstančiai riaušės keliančių 
kairiųjų kareivių ir civilių pri
vertė paleisti du areštuotus ka
reivius iš kariško kalėjimo, ku
rį minia buvo apsupusi. Jiedu 
buvo suimti už dalinimą nelega
lios propagandinės proklamaci
jos, pavadintos “Vieningi karei
viai nugalės”.

MASKVA. — Neoficiali Izrae
lio delegacija pirmą kartą po Vi
durinių Rytų Karo 1973 m. at
vyko į Maskvą išdiskutuoti ga
limybes atstatyti Izraelio — So
vietų Sąjungos diplomatinius 
santykius, kurie tebėra nutrū
kę nuo 1967 metų. Penkių as
menų Izraelio delegacija pasakė 
spaudos reporteriams, kad juos 
dešimties dienų vizitui pakvietė 
Sovietų Taikos Komitetas.

WASHINGTONAS. — Fede
ralinė Komunikacijų Komisija 5 
balsais prieš 2 nutarė, kad pre
zidento spaudos konferencijos ir 
kandidatų debatai yra legalūs 
įvykiai, nepriklausomi nuo įsta
tymo, kurs reikalauja duoti te
levizijos vienodą laiką priešin
giems kandidatams. Iki šiol TV 
tinklai prisibijodavo, kad leidus 
per televiziją prezidento spau
dos konferencijas, jos turės duo
ti tiek pat laiko visiems jo opo
nentams kandidatams.

Food stamps
What they cost...
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t estimate for third-quarter

JAV vyriausybė duoda kuponus neturtingesnėms šeimoms maistui 
prisipirkti. Paveiksle matome dvi lenteles, kuriy pirmoji rodo 
kylančias maisto produktu kainas, o antroji rodo vyriausybės is- 
mokėtas surnas- Dabartiniu metu krašte yra apie 20 milijonu ame
rikiečiu, kurie naudoja kuponus maistui įsigyti. Praeitais metais 
tiktai penkiolika milijony kuponus naudojo. Prieš dešimt metu 
maisto kuponai valstybei kainavo 75 milijonai doleriu, o šiais me
tais vyriausybei maistas neturtingesniems jau kainavo penkis bi

lijonus doleriu. i

LIETUVIŲ KILMĖS MILTON SHAPP NORI 
’ 'BŪTI JAV PREZIDENTAS

Pennsylvanijos gubernatorius kandidatuos 
New Hampshire pirminiuose rinkimuose

WASHINGTON, D. C. — Lietuvos žydų kilmės Pennsylvani
jos gubernatorius Milton Shapp, pasidaręs su demokratų partijos 
vadais, pareiškė, kad jis nori būti demokratų partijos kandidatas 
JAV prezidento pareigoms Jis du kartu buvo išrinktas Pennsyl
vanijos gubernatorium ir dabar pavyzdingai tvarkę šios valstijos 
reikalus. Milton Shapp yra įsitikinęs, kad amerikiečiai, vartodami 
sveiką protą ir gerai suplanavę investavimo politiką, gali sutvar
kyti krašto ūkį ir sumažinti nedarbą.

Milton Shapp yra Lietuvos žy
dų kilmės, bet jis yra įsitikinęs, 
kad tikėjimas neturėtų būti kliū
timi Amerikos politikoje. Jis pa
brėžė, kad prezidentas Kennedy 
buvo katalikas, bet tikėjimas 
jam nekliudęs būti geru krašto 
prezidentu. Gubernatorius Shapp 
pareiškė, kad tikėjimas jam ne
kliudė tapti geru biznierių ir pa
vyzdingu gubernatorium. Jis ne
turėtų kliudyti laimėti rinkimus 
ir pavyzdingai tvarkyti kraštą.

Gubernatorius Shapp pareiš
kė, kad jis mielu noru dalyvaus 
New Hampshire pirminiuose 
rinkimuose ir turi vilties juos 
laimėti. Jam atrodo, kad demo
kratų partijai reikalingi nauji 
žmonės Washingtone. Jis nema
no, kad nei vienas buvęs kandi
datas negalės laimėti, jie įsitiki
no, kad negali surinkti pakan
kamai balsų. Gub. Shapp yra 
įsitikinęs, kad jis pajėgs suorga
nizuoti gerą rinkiminę kampa
niją ir laimės rinkimus.

SLA prez. Povilas Dargis yra 
geras gub. Milton Shapp drau
gas. Jiedu kartas nuo karto su
sitinka ir pasitaria įvairiais Ame 
rikos ir užsienio politikos reika
lais. Povilas Dargis yra tiksliai 
informavęs gubernatorių apie 
dabartinę pavergtos Lietuvos pa
dėtį. Gub. Shapp stoja už sovie
tų karo jėgų pavergtų tautų 
laisvę. Jam rūpi ir Lietuvos 
laisvė bei nepriklausomybė.

Panaikino Pietų 
Azijos organizaciją
New N ORK, N. Y. — Didžio

sios Britanijos, JAV, Australi
jos Zelandijos, Tajaus ir Filipi
nų atstovai buvo susirinkę pra
eitą trečiadienį ir nutarė dvie
jų metų laikotarpyje likviduoti 
Pietų Azijai ginti organizaciją. 
Ji vadinosi Seato — South East 
Azia Treaty Organization.

Kiekviena valstybė skyrium 
tarsis su kitomis valstybėmis ir 
JAV dėl apsaugos

Organizacija buvo sudaryta 
apsisaugoti nuo stiprėjančios Ki
nijos. Dabar atrodo, kad Kini
ja tuo tarpu nesirengia kėsintis 
į minėtas valstybes.

Prezidentas Fordas penkta
dienį tarėsi su kongreso vadais 
demokratais dėl nesutarimų alie
jaus kainoms reguliuoti.

WASHINGTONAS. — Atsto
vų Rūmai maža balsų dauguma 
nutarė, kad Panamos Kanalo 
kontrolė turi pasilikti Jungtinių 
Valstybių rankose. Toks nutari
mas buvo paskatintas antradie
nio incidentų, kai apie 800 asme
nų panamiečių suruošė demon
straciją prie JAV ambasados Pa
namoje, kurios metu buvo išmuš
ta 100 ambasados langų. Pana
mos Kanalą, jungiantį Atlanto 
ir Pacifiko okeanus, pastatė , 
Jungtinės Valstybės 1903—1914 
metais ir sutartyje iš 1903 me
tų pasakyta, kad Panama su
teikia Jungtinėms Valstybėms 
Kanalo Zonos “neribotą suvere
numą”. JAV-bės kasmet sumo
ka Panamai už to kanalo naudo
jimą po $1.9 milijono.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
•

♦ Persijos šachas prisipirko 
nepaprastai daug ginklų, bet jis 
nespėja paruošti specialistų mo
derniems ginklams naudoti, ša
cho kariuomenės sandėliai pilni 
karo medžiagos. Kariuomenei 
apginkluoti jis išleido pusseptin- 
to bilijono dolerių. Irano karys 
daug sunkiau apmokyti naujus 
ginklus vartoti, negu Amerikos 
karys.

o Praeitą ketvirtadienį Bosto
no teisėjas pakėlė mokytojų uni
jos baudą iki $25,000 į dieną. Iki 
šio meto mokytojų unija kiekvie
ną dieną privalėjo mokėti $5,000 
baudą, bet nuo ketvirtadienio, 
kai mokytojai nutarė tęsti strei
ką, tai ta bauda padidinta.

Atstovų rūmai uždraudė 
Valstybės Departamentui per
leisti Panamos, kanalo kontrolę 
dabartinei vyriausybei. Už kon
trolę pasisakė 197 atstovai, o 
prieš buvo paduoti 203 balsai. 
Panamos vyriausybė nori kon
troliuoti viską ir tariasi su Vals
tybės Departamentu.

♦ Dabar veikiantis įstatymas 
radijo ir televizijos stotims lie
pia duoti visiems kandidatams 
prezidento pareigoms vienodą 
laiką, bet federalinė agentūra 
leido stotims pačioms šį reikalą 
tvarkyti, prisilaikant vietos ap
linkybių.

o Penkiose Floridos apskrity
se uraganas Eloise padarė dide
liu nuostoliu. Prezidentas suti
ko minėtas apskritis paskelbti 
nelaimės ištiktomis apskritims, 
kad galėtų lengvesnėmis sąlygo
mis gauti paskolų.

Manoma, kad aliejaus kai
nos bus paskelbtos tikti 5%, nes 
Saudi Arabijos atstovas, pasita
ręs su karaliumi, nesutiko kelti 
aukštesnių kainų. Jeigu nesu
tiktų, tai tada kainos pasiliks 
tos pačios. Kainoms kelti reika
lingas visų narių sutikimas.

♦ Beirute mahometonai suti
ko priimti paskutines paliaubų 
sąlygas ir palieka svarbiausias 
barikadas. Šį kartą labiausiai 
juos įtikino premjeras Rašidas 
Karami. Savaitės pradžioje jis 
įsakė Sirijos užsienio ministe- 
riui išvažiuoti.

Reikalauja Artimųjų 
Rytų susitarimų

WASHINGTONAS. — Sekre
torius Henry Kisingeris nesuta
ria su senato užsienio komiteto 
nariais. Sen Church reikalauja, 
kad sekretorius senato užsienio 
komitetui leistų paskelbti visus 
susitarimus, kokius jis yra pa
daręs, beruošdamas Egipto ir Iz
raelio taikos sutartį. Praeitą ke
tvirtadienį sekretorius dvi va
landas tarėsi su užsienio komi
teto nariais, teikė jiems infor
macijas, bet nesutiko leisti skel
bti kelių pasirašytų sutarčių.

Sen. Church norėtų paskelbti 
Kisingerio padarytus susitari
mus, tuo tarpu sekretorius Ki
singeris mano, kad dabartiniu 
metu tų sutarčių skelbti dar ne
galima. Paskelbimas pasunkintų 
sutarčių išbaigimą.

IRANO ŠACHAS NORI PAKELTI 
ALIEJAUS KAINAS NET 25%
Saudi Arabija siūlo tenkintis 5% pakėlimu, 

bet Iranas ir kitos valstybės nesutinka
VIENA, Austrija. —■ Vienon suskrido aliejų gaminančių vals

tybių atstovai ir tariasi dėl aukštesnių aliejaus kainų. Suvažia
vusieji dvi dienas posėdžiavo, bet nepajėgia susitarti siūlomo pa
kėlimo.

Irano šachas jau praeitą mė- 
,nesį pareiškė, kad yra būtinas 
reikalas pakelti aliejaus kainas. 
Jis tada tvirtino, kad visame pa
saulyje infliacija pakėlė pramo
nės produktų kainas, todėl jis 
yra nutaręs naujai kelti aliejaus 
kainas Visi manė, kad truputį 
gali jas pakelti, bet niekam ne
atėjo į galvą, kad Irano aliejaus 
reikalų tvarkytojas ir ministeris 
Jamašid Amuzegar pasiūlys pa
kelti kainas, jei ne 25%, tai tik
rai 20% Prieš 25% pakėlimą 
pasisakė Vienon suvažiavusieji 
atstovai, tada Iranas reikalavo 
būtinai pakeltu gaminamo alie
jaus kainas 20%.

Tokiam dideliam pakėlimui 
griežčiausiai pasipriešino Saudi 
Arabijos atstovas, šeichas’Žaki 
Jamani. Jam atrodo, kad galima 
būtų apsieiti ir visai kainų ne
pakėlus, kad tiktai galėtų parda
vinėti dabartinėmis kainomis. 
Jis tvirtina, kad infliacijos kai
nos pakilo, bet ne tiek jau daug, 
kaip Irano atstovas pasakoja. 
Saudi Arabijos aliejaus versmes 
visą laiką dirba ir pardavinėja 
aliejų. Jiems atrodo, kad nega
lės parduoti viso pagaminamo 
aliejaus, jeigu pakels kainas. Jis 
nurodė, kad aliejaus kainų pa
kėlimas paveikė viso pasaulio 
gamybą, visur sumažėjo darbai 
ir prekyba.

Prieš Jamani padarytus pa
reiškimus griežčiausiai pasiprie
šino Irano atstovas. Jis reikala
vo nuo spalio 1 dienos pakelti 
aliejaus kainas bent 20%. Iš
sikalbėjo visi aliejų gaminan
čių valstybių atstovai, bet jie 
nesusitarė dėl kainos. Veik nie
kas nepritarė šacho atstovo rei
kalavimams. Jis griebėsi visų 
priemonių įrodinėjimams, bet 
niekas nerpitaria tokiam pasiū
lymui.

Saudi Arabijos atstovas 
taip pat nesutiko kelti daugiau 
5%. Kadangi nutarimas turi bū
ti vienbalsis, tai jokio nutarimo 
negalėjo būti, nes nepajėgė susi
tarti.

Irano atstovas Amuzegar, pasi
taręs su šachu, sutiko nusileis
ti iki 10%, bet Saudi Arabijos 
šeichas Jamani iš Vienos nega
lėjo telefonais susižinoti su sa
vo karalių. Tada jis sėdo į savo 
sprausminį lėktuvą ir nuskrido 
į Londoną, kad galėtų susiskam
binti su Saudi Arabijos karalių. 
Jis papasakojo, kad už 10% pa
kėlimą stoja Iranas, Irakas, Li
bija, Nigerija ir Gabonas, o už 
5% pakėlimą balsuoja Saudi 
Arabija,, Indonezija, Quataras 
ir Kuvaitas. Venecuela, Arabų 
Emiritas, Ekvadoras ir Algeri- 
ja mano, kad visai nereikėtų kai
nų kelti. Pakėlus 5%, galionas 
gazolinas Amerikoj pabrangtų 
pusę cento, o pakėlus 20%, jis 
pabrangtų 2 centais.

Meksikos valstiečiai * 
sveikina prezidentą
MEKSIKOS MIESTAS. — 

Karvių varpelių ir skrabalų “mu
zika” pasitiko žinią, kad sekan
tis Meksikos prezidentas bus da
bartinis finansų ministeris Jose 
Lopez Portillo, 55 metu amžiaus, 
kurį kandidatu prezidento vie
tai paskyrė valdančioji Revoliu
cionierių partija (PRU), kuri 
kiekvieną kartą didele balsų dau
guma laimi prezidento postą nuo 
1929 metų. Prezidento rinkimai 
įvyks liepos 5 d. ir naujas pre
zidentas savo pareigas pradės 
eiti nuo 1976 metų gruodžio 1 
dienos šešių metų terminui.

Politiniai stebėtojai tiki, kad 
Lopez Portillo tęs dabartinio 
prezidento Luis Eschavaria po
litiką, siekiančią atpalaiduoti 
Meksiką nuo ekonominės priklau
somybės Jungtinėms Valsty
bėms, nacionalizuoti daugiau pri
vačių įmonių ir uždėti turtingie
siems didesnius mokesčius, juos 
sumažinant neturtingiesiems.

Maskva jau tariasi 
su Izraeliu

NEW YORK, N. L — Izraelio 
užsienio ministras Jigal Allon 
tris valandas kalbėjosi su sovie
tų užsienio ministru Adrei Gro- 
myka.

Sovietų valdžia 1967 metais 
nutraukė santykius su Izraeliu 
ir neturėjo jokių ryšių. Krem
liaus valdovai manė, kad šitokiu 
būdu jie lengviau patrauks ara
bus savo pusėn. Bet šios dienos 
tikrovė yra tokia: nei viena Ar
timųjų Rytų arabų valstybė, iš
skyrus Siriją, nenori jokių san
tykių su sovietų valdžia. Egip
tas griežčiausiai atsisakė leisti 
sovietų atstovams kištis į Egip
to arba ruošiamos taikos reika
lus. Pasikalbėjimas padarytas 
izraelitų iniciatyva.

Wallace kandidatuos
MONTGOMERY, Ala. — Ala- 

i bamos gubernatorius George 
Wallace išsiuntinėjo dviem šim
tams tūkstančių savo rėmėjų 
laiškus, prašydamas aukoti į jo 
rinkimų fondą. Jo rinkimų kam
panijai pravesti esą reikalinga 
sukelti milijonas dolerių. Nuo to 
esą priklauso, ar jis galės kan
didatuoti į Amerikos preziden
tus.

šilčiau.
Saulė teka 6:58, leidžiasi 6:44.
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VACLOVAS PROSAS

(Tęsinys)

PAKELIUI > TORONTU
Pasikalbėję su ponia Jadvy

ga Gabrėniene - Raidyte,. pasi
vaišinę ir pąįĮ^ėjfc lietuvišku, 
nuoširdumu Jadvygos išlydyti* 
varėme “mustangą” Toronto 
kryptimi, ežero Lake Huron 
pakraščiais, pakeliui ieškoda
mi Wasaga Beach. Wasagoje 
Povilas turi giminaitį, tad, iš 
taip toli atvažiavus, pravažiuo
ti pro šalį būtų ne tik kad ne
gražu, bet ir nusikaltimas lie
tuviškiems papročiams.

šešiasdešimt devintas kelias, 
kuriuo važiavome, matyti, 
statant buvo stengtasi kiek ga- 
limS pravesti tiesų, nes uolos, 
kalnai ir net dideji akmenys 
skelta, sprogdinta, rausta ir 
ver<ta ištisomis myliomis. Tai 
dinamito ir didžiųjų mašinų

darbas, kaštavęs niibjomis 
dolerių

Pakelės, nuobodžios ir skur
džios;- vien tik akmenys, uolos 
ir menka žemę siekianti aug- 
^menija, raistai. Protarpiais eže
rai, upės ir nuskurdę vienkie
miai tepaįvairina aplinką. Tik 
pusiaukelėje į Torontą tepra
sidėjo gamtos grožybių, pra
šmatnių ūkių vaizdai. Prava
žiavome porą ir labai gražių, 
prašmatnių kurortinių vieto
vių, miškuose tarp vandenų 
vienas už kitą gražesniomis vi 
lomis išsipuošusių. Wasaga 
Beach yra viena iš tokių. Joje 

, pora naktų pernakvoję, tiks
liau sakant, puikioje Mykolo 
Dikčiaus vasarinėje rezidenci
joje ir atsigaivinę ežero Lake 
Huron bangose, vieną liepos 
mėnesio šeštadienio popietę, 
paraginę “mustangą”, jau bu-

£pn 
kojame Mykoliukui už puikų 
priėmimų.

TARPE TORONTIŠKIŲ
Torontiškių vaišingumas nei 

kiek nemažesnis už kitur gy
venančių lietuviu. Teko pažin
ti gyvenimo būdų, pabendrau
ti ir pabuvoti įvairaus plauko 
lietuvių tarpe •— tarp baltų ir 
tarp, raudonų. Vieni ir kiti ma
lonūs, draugiški, vaišingi. Lie
tuviškas būdas visų vienodas. 
Tarp jų skirtumas tik toks, jog 
vieni turi sukūrę šeimas, iš
mokslinę vaikus, prašmatniau

SKAMBINKITE DABAR
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1’637 So. Aiįcher Avė.
(RriŠ? 47-tos) 254,8500
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rūpinasi jos vargais. Kiti gi, 
daugumoje yra viengungiai, 
skurdžiau gyvena ir šlovina 
matušką Rasiją, apšlakstydami 
jos garbę “švęstu vandenėliu. 
Tokių daugumoje susidaro iš 
senųjų imigrantų tarpo, iš bu
vusių ūkio darbininkų ,bei miš
ko kirtikų.1 Jie mažai raštingi, 
lengvai duodasi suvedžiojami 
visokių “svieto lygintojų.”.

- Kai pagalvoji, tai vieni ir 
kiti — los pačios tėvynės bro
liai; vieni ir kiti tų patį fizinį 
darbą dirbo; vieni ir kiti sun
kiai varvindami prakaitą atei
tį savo kūrė. Vienok tarp jų 
^randasi praraja. Vieni rūpi
nasi, sielojasi okupuotos tėvy
nės vargais, jos kančiomis, ki
ti gi — garbina okupantą, at
sižada senosios savo tėvynės ir 
kasa jai mirties duobę. Kodėl?

Buvome apsistoję pas To
ronte gyvenantį mano giminai
tį-Antaną Dagį, sulaukusį be
veik 80 metų amžiaus, bet dar

pakankamai judrų, Žvalų ir Toronto įžymybes, mažai te- kas bus ateityje visų tų lietu- 
vienkart labai teisingą, nuošir pavargdamas. Buvome užsu-įviškų kapinių, klebonijos ir 
dų žmogų. Tai asmuo, kuris 
gali be pertraukos pasakoti die
ną ir naktį savo įspūdžius, per
gyvenimus, nuotykius. įdomu 
jo klausyti, kai jis pradeda pa
sakoti savo vaikystės laikus, 
kaip jis suaugusius vaisinius 
medžius persodino išsiskirsčius 
kaimui į vienkiemius, kaip pir
mojo karo metu caro- kazokai 
jo kaime užpuolė prajojančius 
kaizerio gusarus ir nukapojo 
jiems galvas, kaip jis Svėda
sų bažnyčios chore dainavo 
(o gali dainuoti, turi gražų 
balselį; dar ir dabar, sulau
kus tokio amželio, kai sudai
nuoja, kai užtraukia, tai ma
lonu klausyti). Arba vėl,kaip 
jis tapo su kitais kaimo drau
gais pirmuoju nepriklausomos 
Lietuvos kareiviu, kaip jis ka
riavo su lenkais, begindamas 
Linkmenų miestelį Utenos aps
krityje, užpuolus Pilsudskio 
kareiviams. O kai pis pradeda 
pasakoti, kaip Kanados miš
kus kirto, kaip pas farmeriųs 
dirbo arba, kai be darbo bū
damas namus pradėjo statyti, 
tai klausytojo mintyse vaizdai 
vaizdus veja. Norėjau jo per
gyvenimus užrašyti, užfiksuo
ti nuotykius, bet nesutiko. O 
gaila! Antano pergyvenimai 
bei nuotykiai nėra menkesni ųž 
buvusio caro kareivio, japonų 
karo dalyvio Juozo Aleknos 
nuotykius. Juk tai yra lietuvių 
tautos mažytė istorijos dalely
tė, kad1 ir ne taip žymi;

Taigi, toksai. Antanas Dagys 
mus vežiojo, rodė ir aiškino,

kę pas vieną tautietį, gyvenantį 
nedidukame namelyje, 
tį akordeonu groti 
nuoti.

Verčiasi darydamas 
žuvų iškamšas. Jo namuko ne 
didelių kambarių sienos beveik 
visos nukabinėtos įvairaus dy
džio , įvairių veislių žuvų iš
kamšomis, kurios atrodo, tar
tum gyvos. Už vieną vidutinio 
dydžio lydekos iškamšą prašo 
100 dolerių. Esą pas specialis
tus mokęsis to amato.

mokan- 
ir dai-

įvairių

NAUJOJE LIETUVIŲ 
PARAPIJOJE

bažnyčios bei senelių namų 
tikrasis šeimininkas? Kieno 
vardu sudary ti teisiniai nuosa
vybės dokumentai: Vatikano,

LB, kunigo Ažubalio, ąinų vys
kupijos ar, gal būt, būsimos 
nepriklausomos Lietuvos- Baž
nyčios vardu?

(Bus daugiau)

susipažinti | 
Toronto lietuvių! 

naująja parapija'

į Anapilio, erdvių; 
metasi i akis Toronto' 

Bendruomenės erd- 
kunigo Ažubalio

Užsukome ir pas Janušus, 
Antano pažįstamus. Jie mus 
vaišino savo prašmatniuose na
muose, aprodė Toronto gražų-1 
jį parką ir vieną sekmadienį' 
visi nuvažiavome 
su garsiąja 
kolonijos 
Anapiliu.

Įvažiavus 
aikštę, 
Lietuvių
vūs rūmai, 
vadovaujamos Tarapij°s kle
bonija ii* tolumoje, dešinėje, 
pilkuojančios lietuviškos kapi
nės. Parapija tikros bažnyčios 
dar neturi. Pamaldos laiko
mos LB rūmų erdvioje salėje. 
Sakoma, kad projektai jau yra 
pastatyti ne tik bažnyčią, bet 
if senelių namus. Esą, jei 
trečdalį reikiamų lėšų sumes
tų seneliai, tai likusius du treč
dalius pridėtų Kanados vyriau
sybė.

Gerai tai gerai. Puiku ir la
bai gražu, ypač kai tokie pa
trauklūs ir dar “lietuviški” 
projektai stengiamasi darniai, 
remiant lietuviškajai visuome
nei, įgyvendinti. Tačiau, visa 
tai girdint, skverbiasi nenoro
mis neprašytos mintys: gerai, 
ka<f lietuvių vardu kuriama, 
statoma- ir tam tikslui, pinigai 
renkama, bet kas dabar vra ir

In- the first six months of this year 
we paid $5,154,694.49 to our cus
tomers. This' was the interest they 
earned on their savings accounts 
with us.

It pays to come under our wing. 
We pay higher interest than any com
mercial bank. We compound it daily. 
And' you can save by mail if it’s 
more convenient.

SlflNDflRD FEDERAL S
Downers Grove Branch
5100 Forest Avenue
Downers Grove. Illinois 60515
f >63-1140

Home Office
4192 Archer Avenue (At Sacramento) 
Chicago. Illinois 60632 
847-1140
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metų su viršum uoliai rūpinai! diakonai ir kunigai.

Suvažiavo liuteronų kunigai ir darbuotojai
■H

Išeiviy evangelikų liuteronų kunigų ir Bažnyčios 
darbuotojų suvažiavimas 1975 m. Rummelsberge
Atlaikęs kartu su kapelionui 

kunigu J. Dėdinu ekumenines 
pamaldas Vasario 16 gimnazijoj, 
atidarant naujus 1975-76 moks
lo metus,- ir pasakęs pamokslą 
ekumeninėse pamaldose (kartu 
su kunigu B. Liubinu) Tautos 
šventės proga 8591 L. S. Co. lie
tuviu kuopoje Schwetzingene, 
išvykau rugsėjo 8 d. į išeivių 
evangelikų liuteronų kunigų ir 
Bažnyčios darbuotojų suvažiavi
mą Rummelsberge prie Nuern
bergo. Suvažiavimas vyko nuo 
rugsėjo 8 ligi 12 d. parapijos 
akademijoj svečių name, nauja
me moderniškame pastate. Kiek
vienas dalyvis gavo atskirą kam
barį su visais patogumais.

Rummelsbergo įstaigas vidaus 
misijoj galima lyginti su visa
me pasaulyje žinomomis evan- 

’ gelikų įstaigomis Bethel prie 
f Bielefeldo. Jos šiek tiek mažes

nės., Iš viso su personalu, ser
gančiais ir mokiniais yra virš 

: 2,500 žmonių. Tai jau mažas 
miesčiukas, esąs tarp miškų ir 
kalnelių. Rummelsbergo įstai
gų šūkis: pagalba — viltis — 
gydymas. Čia yra keletą ligo
ninių, senelių ir slaugymo prie
glaudų, namai psichiškai pakri
kusiems, prieglaudos sunkiai 
auklėjamiems vaikams ir jau
nuoliams, luošųjų prieglauda, 
specialūs namai paralyžiuo
tiems, rehabilitacijos centras, 
poilsio namai suaugusiems ir šei
moms, seselių ir slaugymo per-

sonalo mokykla, lavinimose cen
tras, diakonų akademija, įvai-
rios dirbtuvės ir t. t. 30 namų Į laiškų romiečiams 2, 4 perskyri- 
priklauso Rummelsbergo įstai- lni0: “Kaipgi drįsti niekinti jo 
goms, išsklaidytoms po visą Ba- Į gerumo, pakantumo ir kantru- 
variją. Diakonų įstaigos įkurtos jmo lobius?! Ar nesupranti, kad 
1890 metais Nuernberge. 1905 Dievo genimas skatina tave at- 
metais pradėti statyti pirmieji I gaiioti?” p0 geros vakarienės 
namai Rummelsberge. Šita vi- vjsi susirinko konferencijos sa- 
daus misijos įstaiga švenčia šiais ] iėje. Kunigas dr. Eberhard ati- 
metais savo 70 metų sukaktį.

Rummelsberge yra ir Bava
rijos evangelikų liuteronų susi
tikimo centras. 2.5 milijonų 
evangelikų liuteronų gyvena į>a- 
variįoj arba 27G visų gyventojų.

šiais metais didžiausią dalyvių 
grupę sudarė estai 13, latviai 12, 
vengrai 7, lietuviai 6 ir lenkai 
3, iš viso 41 žmogus. Lietuvių 
grupę atstovavo kunigai: senjo
ras A. Keleris iš Bremeno, gar
bės senjoras A. Gelžinius iš 
Braunschweigo, vicesenjoras 
Juozas Urdzė iš Bonn-Bad Go- 
desbergo, Rudolfas Vymeris iš 
Bergkircheno prie Bad Oeynhau
sen (žinomo kunigo Augusto Vy- 
merio sūnus iš Tauragės), dia
konas Fr. Skėrys-iš Mannheimo 
ir evangelikų Bažnyčios reikalų 
vedėjas bei buhalteris Fr. Šlen- 
teris iš Bremeno.

Suvažiavimui, kaip ir pasta
raisiais metais, vadovavo ilga
metis Liuteronų pasaulinės tar
nybos vokiečių nacionalinio vyr. 
komiteto įgaliotinis, Bažnyčios 
tarėjas kunigas dr. Ernst Eber
hard iš Stuttgarto, kuris jau 16

Vakare ąti- 
liuteronų Bažnyčiomis iš ei vi j o-' pendijos referentūros kunigas 
je. Suvažiavimas atidarytas iš- Ellinger iš Stuttgarto skaitė pa- 
kilmingomis pamaldomis ir šven- skaitą tema 
ta Vakariene, kurias pravedė su
važiavimo vedėjas kunigas dr. 
Eberhard.

Savo pamokslo pagrindu jis 
pasirinko 1975 metinį šūkį iš

AltP.lOĄ* jjgį

su dldriiu dėmeria gausėsi jo 
pranešimo ir žiūrėjo paveikslų Į 
iš dabartinės Lietuvos, Kunigas 
diakonas Fr. Skėrys parodė skai-! 
drių iš pasaulinės daržininkys- Į 
tės ir sodininkystės parodos 
Mannheime, kur š. m. gegužės 
mėn. 29 d. buvo su evangelikais 
mokiniais iš Vasario 16 gimna
zijos nuvykęs. Iškylos aprašy
mas tilpo jau lietuvių spaudoje, i

Chicagoje leidžiamas ir spaus
dinamas lietuvių evangelikų liu
teronų laikraštis “Svečias”, 40, 
ligi 60 puslapių (jeigu dvigubas t 
numeris, tai 120 puslapių), pa- < 
sirodo keturis kartus j metus.

Ketvirtadienį po pietų visi da
lyviai padarė labai puikią eks
kursiją autobusu į Nuembergą, 
900 metų su viršum senumo ir 
kultūriniais paminklais gausų 
miestą. Jis turi dabar virš 500,- 
000 gyventojų. Paskutinio karo ( 
metu apie 80% šio miesto buvo Į 
bombų sunaikinta, bet pilis ir j 
miesto centras taip atstatytas, Į 
kaip buvo prieš tai. Architektai 
ir statybininkai atliko labai ge
rą darbą. Miesto centre jautėsi 
kaip viduramžyje. Apžiūrėjome 
11 amžiaus pradžioje pradėtą 
statyti pilį (ją praplėtė 12 am
žiaus gale ir statė ligi 15 am
žiaus), pasaulyje žinomo žymaus 
meninininko Albrecht Duerer 
namą ir muzėjų, turgaus aikš
tę, St. Sebald, Frauenkirche 
(moterims bažnyčią) ir Lorenz 
bažnyčias. Kiekviena bažnyčia 
vis kitokio stiliaus. Jos turtin
gos kultūriniais paminklais, 
žmonės' viduramžyje daug dau
giau aukojo pinigų Dievo na
mams ir jautėsi jose atpalaidoti 
nuo kasdieninių darbų ir vargų. 
Beveik viąas miesto centras ap
statytas Fachwerko namais —r 
sandėlinio stiliaus. Nuernberge 
dar matytis “tūkstantmečio Rei
cho” liekanos. Hitlerio laikais 
statytas koloseūmas (jis dar ne
baigtas) didžiausios estrados t. 
y. aikštės NSDAP partijos su
važiavimams, paradams ir pla
čios autostrados, kur vyko 
Wehrmachto iškilmingi išrikia- 
yimai. Iš visko matytis, kad. tas 
Hitleris sirgo didybės magija. 
Vi ena laimė, kad tas' “tūkstan
čio metų Reichas” per 12 me
tų sugriuvo, nes jis atnešė, ne 
tik vokiečių tautai, bet visiems 
žmonėms Europoje didelį terorą, 
nelaisvę ir sunaikinimą. Tą mes

7. .(Nukelta į. 5 psl.). •

“Ekumeninio kei- 
timose nauda ir pavojai išsivys- 
timo programoj”.

Treliadienį prieš pietus pa
skaitą skaitė Nuernbergo miesto 
misijos direktorius kunigas H. 
Liebl tema: “Fatyrimai telefo
no sielovadoj”. 1973 metais vi
soj Vakarų Vokietijoje 46 vieto
vėse skambino sielovados reika
lais virš 200,000 žmonių, ieško
dami pagalbos ir patarimo. Vien 
Nuernberge skambino 1974 me
tais virš 4,000 žmonių. 1974 me
tais Nuernberge kasdien buvo 
15 pasikalbėjimų telefonu. Tarp 
moterų ir ypatingai tarp jau
nuolių pagailėtinai smarkiai pa
didėjo girtavimas. Bavarijoje 
1974 metais nusižudė 2,280 žmo
nių, t. y. 10% daugiau negu 1973 
metais. Eismo ir automobilio 
nelaimėse žuvo 2,350 žmonių. Sa
vižudybės ir nelaimėse žuvę žmo
nės laikėsi 1974 metais Bavari
joj beveik lygsvarą. Ar tai ne 
baisūs reiškiniai mūsų XX am
žiaus pabaigoje?

Ketvirtadienį po pusryčių ir 
Biblijos nagrinėjimo paskaitą 
tema: “Naujos formos sielova
doj pagal pavyzdį Pastoral Clini
cal Education USA t. y. pagal 
ligoninių kunigų apmokymą JAV 
pavyzdį”, skaitė ligoninių kuni
gas Peschke iš Nuernbergo. Jis 
daug iš savo asmeniškų patyri
mų su ligonimis ir mirštančiais 
papasakojo, nes aptarnauja tris 
ligonines Nuernberge..

Bažnyčioje vyko kasdien ryti
nės ir vakarinės pamaldos, ku
rias pakaitomis laikė visų pen
kių tautybių kunigai: antradienį 
kunigas Kąegi (estas) iš Olden- 
burgo, vakare kunigas Beržins 
(latvis) iš Koelno, trečiadienį iš 
ryto kunigas Rudolfas Vymeris 
(atstovavo lietuviams) iš Berg
kirchen, vakare kunigas Dieft- 
rich (lenkas) iš Esseno, ketvir
tadienį rytą kunigas Kotsch’ 
(vengras) iš Ludwigsburgo ir 
vakare propstas kunigas Poeld 
(estas) iš Bielefeldo. Kasdien po 
pusryčių vyko Biblijos studijos.

Antradienį Bibliją nagrinėjo 
mūsų garbės • senjoras kunigas 
A. Gelžinius iš Jezajo 57 nuo 14 
ligi 21 perskyrimo. Tai buvo vie
na iš geriausių Biblijos studijų, 
kurią esu girdėjęs per paskuti
niuosius metus, nes buvo nuo
dugniai, kruopščiai paruošta ir 
visiems suprantama. Kunigas 
A. Gelžinius turėjo š. m. balan
džio mėn. labai sunkią operaci
ją ir šiek tiek atsigavęs ruošė 
tą studiją apie keturias savai
tes. Visi esame dėkingi Aukš
čiausiajam, kad jis mūsų gar
bės senjorą pagydė ir jį išlaiko, 
nes jis mums t. y. lietuvių evan
gelikų liuteronų Bažnyčiai išei- 
vjioje dar daug metų galės tar
nauti. Jis jau yra sustiprėjęs ir 
atgavęs senas jėgas. Linkime 
jam Dievo palaimos ir kad jis ga
lutinai pasveiktų.

Trečiadienį kunigas Paulis Ur- 
dzė iš Oldenburgo kalbėjo apie 
Jono Evangeliją 4 nuo 1 ligi 30 
perskyrimo. Ketvirtadienį Bi
blijos seminarą iš antrojo Petro 
laiško 3, apie 9,14 ir 15 persky
rimus pravedė kunigas Gėmes 
(vengras) iš Stuttgarto. Po 
kiekvieno Biblijos darbo vyko 
gyvos diskusijos. Popiečiai iki 
kavos buvo visuomet laisvi. Tuo 
metu atskirų Bažnyčių atstovai 
tarėsi savo reikalais ir nustati
nėjo ateities darbo gaires.

Du vakarus vyko dalyvaujan
čių Bažnyčių atstovų t. y. sen
jorų pranešimai apie nuveiktus 
darbus per paskutinius metus. 
Mūsų senjoras kunigas A. Ke- 
leris painformavo visus apie lie
tuvių evangelikų liuteronų veik- 
ą Vakarų Vokietijoje ir užjū
ryje .

Mūsų vicesenjoras kunigas 
Juozas Urdzė padarė labai platų 
pranešimą apie savo kelionę š. 
m. gegužės mėn. viduryje po 
Lietuvą ir lankymąsi gimtaja
me kaime Akmenę, apie Biržų 
miestą, susitikimą su reform a- 
;ų superintendentu kunigu Ja- 

šinsku ir kitais. Per pranešimą 
; is parodė virš 150 skaidrių iš , 
savo kelionės po Lietuvą. Visi

Mes padidinome savo štabą greitai tvarkyti jūsų siuntas. 
Duokite mums savo siuntinius. Mes viską atliksim jų 

pristatymui.

SENA PATIKIMA FIRMA
TARNAUJA IR TOLIAU SAVO NUOLAT AUGANČIAI KLIJENTŪRAI 

40 METŲ EGZISTENCIJOS TRADICIJOSE
Jei Jūs esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų klijen- 

tų, mes dėkojame Jums už palaikymą.
Jei nesate, mes kviečiame išbandyti mūsų patarnavimą ir 

Jūs būsite mums dėkingi.
Tos pačios dienos eiga Paštu gautiems paketams

Dėl naujausių katalogų ir paskutinių nuostatų kreipkitės į:

darė suvažiavimą sveikinimu, 
suminėjo tuos, kurie negalėjo at- 

! vykti, perskaitė sveikinimus ir 
pranešė mirusiuosius. Rummels- 
bergo įstaigų direktorius kuni
gas Kugler nuoširdžiai pasveiki
no visus dalyvius ir papasakojo 
trumpai tų įstaigų istoriją ir 
sunkumus, susijusius su jų iš
laikymu. Papasakojo apie teolo
ginius kursus, kaip dirbama su 
žmonėmis miestuose, kaimuose 
ir net Camping (palapinių) aikš
tėse.

Po sveikinimų vyr. Bažnyčios 
tarėjas kunigas G. Klapper iš 
Hannoverio turėjo daryti prane
šimą apie Pasaulio Liuteronų Są
jungos egzekutyvinio komiteto 
posėdį. Jis buvo sutrukdytas 
tarnybinių reikalų ir negalėjo į 
Rummelsberg atvykti. Trumpą 
pranešimą apie tai padarė pats 
suvažiavimo rengėjas.

Antradienį rytą po pusryčių 
paskaitą skaitė prof. dr. Bern- 
hard Klaus iš Erlangeno tema: 
“Evangelikų išpažintis — pra
eities-patyrimai ir pamokos da
barčiai”. Reformacija nereiškia 
prievartos, bet sąžinės laisvę. 
Nieko negalima versti eiti išpa
žinties. Kas ėjo išpažinties, tas 
turėjo pirmiausia registruotis 
prieš pamaldas pas savo kunigą. 
Liuteris norėjo, kad visi žmonės 
išmoktų katekizmą atmintinai, 
todėl prieš einant prie šventos 
Vakarienės buvo egzaminuoja
mi. 1535 metais įvyko Augsbur
ge religijos taika ir tuomet buvo 
viskas sušvelninta. Jau tais lai
kais buvo reikalaujama, kad bent 
vieną kartą į metus kiekvienas 
suaugęs žmogus eitų išpažinties 
ir prie šventos Vakarienės. Kas 
keturis kartus į metus ėjo, tai 
jau buvo gerai. Išpažinties prie
varta vistiek išsilaikė iki 19 am
žiaus pradžios, o kai kuriose pa
rapijose net iki 20 amžiaus. Iš
pažinties galima buvo eiti tik 
pas savo parapijos kunigą, o ne 
pas kitą. Kunigas neturėjo tei
sės išklausyti išpažinties kitos 
parapijos gyventojo. Kas neida
vo išpažinties, buvo baudžiamas 
pinigine bausme: turėjo mokėti 
išpažinties guldeną.

Kronikose 1706 metais dar ra
šyta: vieną guldeną turėjo mo
kėti kas nėjo į pamaldas, 2 gul
denus — kas bažnyčioje miego
jo, 5 guldenus — kas nėjo išpa
žinties, 6 guldenus — kas rūkė, 
8 — kas girtuokliavo ir 12 gul
denų — kas paleistuvavo. Tai 
gana didelės bausmės, nes dir
bantieji vidutiniškai uždirbdavo 
tuo laiku 15 guldenų į mėnesį.

Po pietų diakonas Franko da
rė pranešimą apie diakoniją Ba
varų evangelikų liuteronų Baž
nyčioje ir po to vedžiojo visus 
dalyvius po Rummelsbergo įstai
gas. čia kiekvienas savo akimis 
galėjo įsitikinti, kokį milžinišką 
darbą atlieka Rummelsbergo įs
taigos darbininkai, tarnautojai,
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Taupmenos padėtos 4 reguliarias taupymo sąskaitas iki mėnesio 
10-tos dienos duoda pelno dividendą už visą mėnesį.

DIVIDENDAI MOKAMI KAS 3 MĖNESIAI

ON INVESTMENT
ACCOUNTS

■ 47 and Rockwell Street.
NEMOKAMAI VIETA

Qf Mokama 4 metę 
/ yv Certifikatams.

1 Mažiausia $5,000
'5 ar daugiau.

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:00 vak.; 
. Antrad. ir penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šešta

dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už-

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted SL, Chicago, I1L 60608

■ ■*

B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

Tel. LAfayette 3-1083
AUTOMOBILIAMS

Mokama 1 mėty 
Certifikatams.

Mažiausia $lz000 
ar daugiau.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

Z

Investavimo knygelės sąskaitos neša

1923 ■Z

v*. f

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Taupykite dabar.

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

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psl. Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121, 41 teatro draugija, 48 
J>asaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi- 
os. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistimų, laisvamaniškų ir 

kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban-

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

Chicago, HL 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

Tek 421-307*

JjrtalffCNi pietuos* kiemas automobOiams pastatyti.
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ŽINOT ŽINO, BET NESAKO
Helsinkio Konferencijos paraštėje

Didžiojoje pasaulio spaudo- gusią Helsinkio konferenciją, 
je buvo padaryta ištisa eilė pa- “Galas antrajam pasauliniam 
siūlymų, kaip pavadinti tik
ruoju vardu nesenai pasibai- preliudas” ir p. Tačiau, turbūt,

karui”, “Amžinosios Taikos
Subscription Rates:

in Chicago §30.00 per year. §16.00 per 
iix month. §850 per 3 months. In 
other USA lacalities §26.00 per year,- 
§14.00 per six months. §7.50 per 
three months. Canada §30.00 per year; 
other countries §31.00 per year.

15 cents per copy.
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halsted St.. Chicago, 
m, 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu
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Sutrūkusi Algimanto Gečio plokštele
Algimantas Gečys, barzdukinės Bendruomenės vi

suomeninių reikalų komisijos vyriausias tvarkytojas ir 
frontininkų kandidatas Dr. Valiūno kėdėn, praeito ket
virtadienio Drauge atspausdino vieną sukčiausių puolimų 
prieš Amerikos Lietuvių Tarybą. Jis asmeniškai puola Dr. 
Kazį Bobelį, dabartinį Amerikos Lietuvių Tarybos pir
mininką. Dr. Bobelio jis neliestų, jeigu jis taip vykusiai 
nevadovautų šiai Amerikos lietuvių jungtinei organize - 
cijai. Gavęs Dr. Valiūno sutikimą, paskutinėje Vliko 
“nepaprastoje konferencijoje”, jis kaltino Dr. Bobelį po
sėdyje, o dabar visos Amerikos lietuvių didelės pagarbos 
užsitarnavusį žmogų jis kaltina spaudoje.

Algimantas Gečys pasirinko Drauge gerokai apkar
pytą Dr. Bobelio straipsnį apie Helsinkio konferencijos 
interpretaciją. Draugo meistrai iškarpė apie ketvirtada
lį Dr. Bobelio straipsnio, nespausdindami pačių svarbiau
sių minčių, o Gečys, panašiems iškraipymams nesveti
mai, pasirinko tą'' rašinį savo studijos pagrindan ir, iš
pleškino tris skiltis, padėdamas tašką — “išdavystės ra
tifikavimo” karikatūrą, sugalvotą Maskvoje, atspaus
dintą Kalifornijoje ir pakartotą Drauge.

Kaip savo laiku Vliko konferenijon suvažiavusiems 
politinių grupių atstovams Gečys aiškino, kad lietuviškos 
politinės grupės netinka Lietuvos laisvės kovai, taip šian
dien jis aiškina, kad Amerikos Lietuvių Taryba ir josios 
pirmininkas Dr. Bobelis turėtų kokių iliuzijų bolševizmo 
atžvilgiu. Jis net savo rašinį pavadino “iliuzijos bolševiz
mo atžvilgiu”. Jeigu Gečys būtų skaitęs Naujienas, ku
rios atspausdino neapkarpytą Dr. Bobelio Draugui pa
siųstą straipsnį, tai jis būtų supratęs, kuriais sumeti
mais tas raštas buvo parašytas irkodėl marijonų jis buvo 
taip negražiai apkarpytas.

Bet Gečiui politinės padėties suprasti nereikia. Jam 
buvo daug patogiau naudoti Draugo iškarpytas pagrin
dines Dr. Bobelio mintis. Politinių savo priešų mintis jis 
iškraipydavo anksčiau, jas kraipo ir šiandien. VLIKo 
nepaprastoje konferencijoje svarbiausioji problema bu
vo Gečio ir jo pavaldinio Gailos suskaldytoji JAV Lietu
vių Bendruomenė, bet jis, gavęs Dr. Valiūno leidimą to
je konferencijoje šeimininkauti, puolė Dr Bobelį. Su kon- 
ferencijon atvykusiais Reorganizacinės Bendruomenės 
atstovais jis net kalbėti nenorėjo, nors visuomeninius

reikalus tvarkančiam žmogui pasikalbėjimai ir problemų 
sušvelnininmai turėtų būti svarbiausioji užduotis.

Gečiui suprasti nereikia, nes iškarpytas straipsnis 
jam buvo naudingesnis užsimotam tikslui įrodyti. O jis 
norėlo įrodyti, kad Amerikos Lietuvių Taryba gyve
nanti kažkokiomis iliuzijomis apie bolševizmą. Amerikos 
Lietuvių Taryba lietuvių patriotų buvo įsteigta kovai 
prieš sovietų karo jėgų įsiveržimą į nepriklausomą Lie
tuvą. Ji tą kpvą yra pasiryžusi vesti, kai Lietuva bus iš
laisvinta ir nepriklausoma, bet Gečys nori įrodyti, kad 
ALTas turi komunistinių iliuzijų. Jis mano, kad jam toki 
užmojai pavyks, jeigu jis Dr. Bobelį apibers “komunisti
nėmis iliuzijomis”. Jokių įrodymų nepateikdamas, jis ste
bisi, kaip žmogus, “asmeniškai sovietinę okupaciją paty
ręs”, gali dar turėti iliuzijų bolševizmu.

Kad Dr. Bobelis yra apsikrėtęs bolševikinėmis iliuzi
jomis ir Amerikos Lietuvių Taryba yra apsileidusi, Gečys 
kelia viešumon tokius kaltinimus:

“ALTa Washingtone neprotestuoja dėl JAV kon
sulų landžiojimo Pabaltijo sostinėse, dėl San Francis
co orkestro viešnagės Vilniuje, mums nepalankaus 
Lietuvos valstybės žymėjimo oficialiuose valdžios že
mėlapiuose. Ne kitaip įvyko ir Simo Kudirkos nelai
mingo šuolio į laisvę atveju. Tuometinis ALTos pir
mininkas po įvykio Philadelphijoje vykusiame Tau
tinės sąjungos seime aiškino, kad dėl vieno asmens 
‘negalėjome gadinti gerų santykių su Amerikos val
džia”. (Draugas, 1975 m. rugsėjo 25 d., 4 psl.).
Poną sGečys ir visi panašaus galvojimo "žmonės gali 

būti tikri, kad Simas Kudirka pats nebūtų atvažiavęs ir 
savo šeimos iš “tarybinės” Lietuvos neįšvežęs, jeigu Ame
rikos Lietuvių Taryba nebūtų turėjusi gerų santykių su 
JAV administracija ir kongreso atstovais. Jeigu JAV pre
zidentas būtų nepasiuntęs asmeniško laiško Brežnevui, 
kuriame nebūtų reikalavęs išleisti Amerikos pilietį Simą 
Kudirką, tai šiandien Kudirkos nebūtų Amerikoje. Nega
lėtų Amerikos gyvenimu džiaugtis nei jo žmona, nei vai
kai. -

Gečys ir-Kudirka. turi žinoti, kad Dr. Bobelis ir Ame
rikos Lietuvių Taryba išrūpino reikalingus leidimus, kad 
pats Siinas ir jo šeima galėtų pasiekti Ameriką. Pinigus 
Kudirkų šeimos kelionei pasiuntė ne Gečio proteguojamas 
Gaila, bet Dr. Bobelio vadovaujama Amerikos Lietuvių 
Taryba. Be JAV prezidento ir Valstybės Departamento 
pareigūnų intervencijos Kudirka nebūtų laisvas. Mums 
atrodo, kad nedera be pagrindo įtarinėti lietuviams pa
dėti norinčių Įtakingų Amerikos politikų. Mes manome, 
kad prezidentas Fordas ne “vidaus rinkai” kalbėjo pak
viestiems Amerikos lietuvių atstovams, bet todėl, kad buvo 
įsitikinęs Lietuvos laisvės kovos teisingumu ir prižadėjo 
lietuviams padėti.

Algimantas Gečys, be pagrindo kaltindamas Ameri
kos Lietuvių Tarybą ir niekindamas Dr. Kazį Bobelį, pa
rodė, kad Dr. Valiūno kėdėn jis netinka. Jis, kartodamas 
sutrūkusią plokštelę, suskaldytų ir VLIKą, kaip suskaldė 
JAV Lietuvių Bendruomenę.

“Per daug triukšmo dėl nieko”.
Jau keli mėnesiai praėjo kai 

35 valstybių 1300 politikų ir 
diplomatų bei 1-600 pasaulinės 
spaudos atstovų — fotografų 
išsivažinėjo iš Suomijos sosti
nės, bet/dar bent šiuo tarpu 
jokių politinių pasikeitimų pa 
saulinėje politikoje net su ži
buriu neįmanoma įžiūrėti. O 
dar blogiau, kad įvykių eiga 
net nežada jokių vilčių nei ar
timiausiu nei tolimesniu laiku 
jų susilaukti.

Prezidentas Fordas, taip 
širdingai tikėjęs, kad Helsin
kio konferencija bent kiek su
mažins karo pavojų ir tuo pa
čiu pristabdys visuotinas gink
lavimosi lenktynes, šiomis die
nomis pareikalavo papildomų 
kreditų karo laivyno stiprini
mui ir sumoderninimūi. O di
dysis Helsinkio “laimėtojas’’ 
Leonidas Brežnevas, pasirašęs 
dokumentą, kuris įsakmiai 
reikalauja palengvinti žmo
nių,. idėjų ir mokslinių laimė
jimų pasikeitimo per geležinę 
uždangą, Maskvoje tuojau pa
reiškė, kad niekas negali kiš
tis į kitų kraštų vidaus reika
lus. O kad pasauliui būtų dar 
ryškiau, ką jis ištikro mano, 
tai “Iz vesti jų” dienraštyje aiš 
dai pasakė, kad jis net ir ne
mano daryti kokių nors nuolai
dų savo valdomųjų kraštų vi
daus politikoje detantės ir 
žmogaus.teisių labui. O kad jau 
visiškai bet kokias iiliuzijas iš
sklaidytų, tai jis šiomis dieno
mis uždarė į kalėjimą du va
karų pasaulio atstovus.

Tad ir -belieka padaryti 
mums liūdną išvadą, kad pa
saulio politika ir po Helsin
kio konferencijos riedės senai
siais keliais ir klystkeliais ir 
dar daug daug vandens nute
kės Nemunu iki papūs nauji 
vėjai__

Konkrečiai kalbant apie mū
są pavergto krašto ir vergau
jančios tautos vargus ir gyve
namąją kasdienybę, su džiaugs
mu galime konstatuoti, kad 
JAV ir kitos Vakarų demokra
tijos ir šia proga pakartotinai 
mus patikino, kad Helsinkio 
konferencijos sėkmėje jos ne
pakeitė savo pirmykščio nusi
statymo Baltijos valstybių at
žvilgiu ir patikino kad pasi
rašytieji Helsinkyje dokumen
tai visai neliečia šių kraštų tei 
sinio statuso. 'Bet iš kitos pu
sės, žinoma, su liūdesiu gali
me konstatuoti, kad Helsinkio 
konferencija nei kiek nepage
rino nei Lietuvos nei kitų pa
vergtų tautų nei juridinės nei 
faktinosios būklės ir visi šie 
kraštai kaip iki šiol taip ir to
liau vergauja bolševikinėje 
priespaudoje ir Helsinkis ne

suteikė jokių šviesesnių vilčių^ te viešoji opinija dažnai turi 
jų išlaisvinimui nei tų kraštų 
žmonių kasdieninio gyvenimo 
pagerėjimui.

Plačioji lietuviškosios išeivi
jos visuomenė tikrai giliai su
prato visos padėties svarbą ir 
rimtį ir tikamai įvertino VLIKo 
ir ALTo pastangas ir šių orga
nizacijų vadovų ryžtingą ir stai
gią veiklą bei žygius. Visa lie
tuviškoji visuomenė gyvai at
siliepė į vadovaujančiųjų orga
nizacijų bei jų centrų kvieti
mą talkinti, laiškų ir pareiški
mų akcija bei aukomis metėsi 
į tą talką ir gyvai sekė visų 
įvykių eigą. Apie reikšmingą 
šio krašto Prezidento susitiki
mą su ALTo atstovais, apie 
VLIKo pirmininko žygius pa
čiame Helsinkyje jau daug yra 
iki šiol prirašyta ir visapusiš
kai nagrinėta šios visos akcijos 
prasmė ir reikšmė.

Tačiau, tur būt, pernelyg 
mažai mūsų spaudoje buvo iš
ryškinta plačiosios šio krašto 
visuomenės reakcija ir nepap
rastas dėmesys Lietuvos ir ki
tų Baltijos kraštų politinei by
lai. Helsinkio konferencijos 
proga visi be jokios išimties šio 
krašto laikraščiai, įskaitant 
net ir visai mažų miestelių pe 
riodiką, daugelis radijo ir te
levizijos stočių visuotinai mums 
palankiai prisiminė baltiečių 
tragediją ir visi parodė susirū
pinimą tų kraštų likimu.

Griežtus ir mums neabejo
tinai palankius pareiškimus 
padarė ne vien tik spaudos ko
mentatoriai ir publicistai, bet 
taip pat ir žymūs politikai, vie
tinių administracijų atsakingi, 
pareigūnai, darbo unijij vadai, 
mokslininkai ir kiti. Kitaip ta
riant, Helsinkio konferencijos 
proga Lietuvos tragędija Vėl 
buvo visuotinai prisiminta ir 
šį sykį ji buvo prisiminta nebe 
vien Baltųjų Rūmų ar State 
Departamento uždaruose ka
binetuose, bet kelioms savai
tėms ji buvo tapusi kasdieninė 
viešojo viso šio plataus krašto 
diskusijų tema.

Be abejo, kad šiam reikalui 
labai daug prisidėjo ne vien tik 
mūsų politinių centrų planin
ga ir ilgų metų nepaliaujama 
akcija, bet ir visos plačiosios 
mūsų išeivijos nuolatinės kas
dieninės pastangos. Tai ir yra 
tiesioginė išdava mūsų visų lie
tuviškų kolonijų, visuomeni
nių organizacijų, politinių 
sambūrių ir atskirų asmenų po
litinės veiklos, kuri buvo me
tų metais ištisai palaikoma, vi
sose-šio krašto vietovėse tauti
nių švenčių, politinių demon
stracijų, koncertų, parodų bei 
asmeninių kontaktų progomis. 
O turint galvoje, kad šiame 
demokratinės santvarkos kraš-

lemiamą įtaką viso krašto po
litikai ir tulu atveju gerokai 
apriboja tos politikos vadovų 
veiksmus, tai ši visuotina ir ne
abejotinai palanki viešosios 
opinijos reakcija gali būti ypaT 
tingai reikšminga ateities taf
tos vadavimo kovoje.

Žinoma daugeliui mūsą sa
vaime kyla klausimas, argi jau 
viskas buvo iš mūsų pusės pa
daryta ir atlikta tiek šiuo, tiek 
kitais panašiais atvejais. Rim
tam visuomenininkui — poli
tikui atsakyti į šį klausimą yra 
ne tik sunku, bet ir neįmano
ma. Politika ir bet kokia po
litinė veikla yra veik visada 
surišta su kurio nors tautos 
idealo siekimu ir todėl šioje 
srityje tobulybei ir išbaigai jo 
kių ribų nėra, kaip nėra jokių 
ribų grožio, gėrio ir laimės sie
kimui.

Tačiau tūliems mūsų tam 
tikro fronto politikos veikė
jams šis klausimas yra visiš
kai aiškus ir net neginčytinas. 
Jie tuojau nustatė, kad Lietu
va Helsinkyje buvo parduota 
ir net tiksliais grašiais sužino
jo to pardavimo kainą. Bet 
galutinai šias visas paskelbtas 
išvadas griežtais ir net negin
čytinais sprendimais apvaini
kavo Leonardas Valiukas. 
“Draugo” rugsėjo mėn. 9 d. nu
meryje jis aiškiai drožte dro
žia: “Pilniau ir šviesiau galvo 
jautieji lietuviai su apgailesta
vimu turėtų -sutikti, kad mūsų 
veiksnių pastangos buvo skur
džios, neplaningos ir tuo pa
čiu neatnešusios jokių apčiuo
piamų rezultatų. Ir jeigu tik 
būtumėm užsinorėję tai “Mes 
galėjome -‘sukelti ant kojų” 
laisvojo pasaulio -politinio gy
venimo vairuotojus, spauda, 
televiziją”, o kad tai visa būtų 
buvę pasiekta-, tai turime tik vi
si atsiminti, kad ’“Gyvename 
ekspertų amžiuje ir Liėtuvos 
laisvinimo x£arb'ą turėtų vyk
dyti tik tos srities specialists?’.

Pasakyt a-an. lyg -kirviu-įkirs
ta. Nei pridėti nei atimti, šie 
dalvkai tokie aiškūs Valiukui 
ir, turbūt, visiems tiems “švie 
siau ir pilniau galvojautiems 
lietuviams”. Bet mums, pap
rastiems žmonelianis, tai'tik
rai neaišku, -kokios gi tos prie- 
monės, konkrečiai kalbant, 
yra, kuriomis taip jau lengvai 
būtume galėję “sukelti ant ko 
jų” ne tik viso pasaulio spau
dą, radiją ir televiziją, bet 
net ir viso pasaulio politinio gy
venimo vairuotojus (Sic!!!)

Kodėl Valiukas šių priemo
nių nei prieš Helsinkį nei po jo 
nesiteikia papunkčiui išvardin
ti ir konkrečiai suformuluoti? 
O be to, kodėl Valiukas šia

(Nukelta į 5 psl.)

A. VILAINIS - ŠIDLAUSKAS

0 KAS TU?...
10

Jai kalbant Dennis norėjo kelius kar
tus pertraukti, bet ji nesidavė. Jos atviras 
pasisakymas, jo nuomonės nepakeitė, bet 
dar labiau įsiutino, ypač jį patį pakalti
nus nepadorumu. Jai baigus net garsiai 
nusikvatojo.

— Gerai galvoji. Puikiai pasakei. Ten 
susirenka pasileidę vyrai, o šventosios mfer 
gaitės šoka. Angelai jos tavo akyse. Eik 
pati pas jas. Turi neblogą išvaizdą, kūno 
linijas, manau priims, ir būsi laiminga. 
Gali eiti — aš tau nepavydžiu. Kaip ma
tau tau ten bus pati tinkamiausia vieta. 
Galėsime, jei norėsi, ir ten susitikti. Gal 
ir man užei ūpas tave pusnuogę pasikvies
ti prie stalo. Yra ten ir uždarų kambarių, 
gerai užmoka, tau, manau, bus tai pati ge
riausia vieta... Kaip matau — tu jau pa
sirengusi bėgti. Bėk, kad nepavėluotumei.

Lilija pašoko visa išraudusi. Jai rodėsi, 
kad visa salė girdi, ką sako Dennis. Jos 
akys žaibuote žaibavo pykčiu. Ji pro su
kąstus dantis pusbalsiai prakošė:

__ Kvailys. Man nesuprantama, ko pa
siutai, ko dar atsivedei čia mane visų aky
se įžeidinėti. Gyreisi mane mylįs. Tai to
kia tavo meilė. Toks užmokestis už nuošir
džią draugystę. Viena man belieka — tau 
padėkoti nž anksčiau parodytą man res-

pektą. bet ir tai gal be reikalo, gal tai bu
vo dėl tavo nevyriško žioplumo. Milijo
nieriumi pasidaręs pasipūtei. Bet kas man 
tu. Aš ne tavo žmona ir dar net nė sužadė
tinė. Nesu aš kokia nors tavo vergė, ir tu 
negali mano laisvės varžyti. Girdi, supran
ti, tu, prisilakęs, prisigėręs, kaip veršis. 
Aš išeinu ir nenoriu tavęs daugiau nė ma
tyti—

Visa tai paskubomis išliejusi su nesle
piamu pykčiu ir pagieža apsisuko ir neat
sigrįždama-skubiu žingsniu, beveik bėgte 
išbėgo iš salės.

Dabar Dennis pasijuto, kaip pritrenk
tas. Pašoko nuo kėdės, norėjo vytis, bet 
greit apsidairęs vėl nudribo į kėdę. Pasiju
to nepaprastai nejaukioje būsenoje, buvo 
kartu ir nepatogu, nes ir jam dabar pasi
rodė, kad visi pastebėjo ir girdėjo tą jų 
barnį, net buvo gėda, kad tai įvyko tokio
je viešoje vietoje. Kaip skęstantis pamojo 
tarną ir, jam atėjus, lyg staiga prikimu
siu balsu pasiprašė:

— Atneškite man dvigubą stiklą.
— Kokį stiklą — vyno ar konjako? — 

Pasiteiravo nebesuprantąs patarnautojas.
— Prancūziško Martin, geriausiai pats 

parink, parink pačio geriausio. Tik nepa
miršk. kad prašiau dvigubai.

Tą normą išgėrus jam pasirodė dar po 
tokio nelaukto smūgio per maža, pasipra
šė kitą ir ėmė svaigti. Tas jo apsvaigimas 
neperėjo į jokią būseną, kad jis pajustų, 
palengvėjimą, prarastų sąmanę, ar galė

tų užmiršti, ką tik atsitikusį įvykį. Neži
nojo, ir kas jam dabar daryti. Grįžti į na
mus nenorėjo. Vykti pas draugus į tą klu
bą, ant kurių taip pat pyko, irgi nebuvo 
noro. Eiti kur kitur ir visiškai pasigerti 
irgi kažkodėl atrodė nebereikaliga. Svar
biausia, kad jautėsi toks nerangus, aptin
gęs ir pasijudinti buvo sunku. Lūkuriavo 
pats, nežinodamas ko ir mąstė.

— Aš jai kaltas. Kaltas, kad audra to
kia netikėtai užklupo. Kaltas, kad jos ne
buvo namuose, ir tie kaip tyčia, lyg man 
ant keršto nusitempė ją į tą šokančių gra
žuolių klubą. Ne, kaž kas šiandie viskas 
prieš mano norą. Viskas prieš mane. Gal 
kiek ir pasikarščiavau, bet ar be priežas
ties. Sužiedotuvių žiedai kišenėje, o ji 
nuo manęs pabėgo. Nebenori nė akyse ma
tyti. Kas čia tikrai kaltas, aš nesuprantu ir 
nežinau. Taip lyg pats piktasis velnias 
įsimaišė, o ant mano varganos galvos už- 
grovo visa kaltė.

Jam juo labiau darėsi sunku krūtinė
je, kad tuo savo sielvartu niekam negalėjo 
pasiskųsti, net savajai motinai. Būtų mie
lai leidęs savo blakstienoins sūsiglausti, 
norėjosi užmerkti akis, bet buvo čia tokia 
vieša vieta, be to ir miegas neėmė. Ban
dė susikauti, pasiklausyti muzikos, tačiau 
ir čia nepajuto jokio susižavėjimo.

Apsidairė, ir jo žvilgsnis užkliuvo tą 
prie gretimo stalo sėdėjusį, juodai apsi
rengusį vyrą. Jis vis dar skabė vynuoges ir 
iš lėto tebedėjo sau į burną. Dabar jam

staiga prisiminė, kad jis jiems besibarant 
su Lilija, lyg būtų taip nepastebimai šyp
telėjęs. Jis panoro jį dabar užkalbinti, nes, 
kaip rodėsi, ir jis buvo kažko giliai užsi
mąstęs. Be jokio atsiprašymo ar įžangos 
tiesiai, bet familijarišku tonu, kaip ir 
įprasta drąsiems amerikiečiams, jis pa
klausė:

— O kas Tu?...
Jam dar nebaigus to savo trumpo lako

niško sakinio, tas nepažįstamasis pakėlė 
galvą, pasirodė veide lengva šypsena ir jis 
pažiūrėjo į Dennį savo giliomis, ‘ tamsiai 
mėlynomis, akimis. Neišgirdus nė jo at
sakymo jam viskas staiga užburiančiai pa
sikeitė. Nutilo muzikos garsai, išnyko ir 
pats restorano vaizdas. Jis tuo pačiu mo
mentu lyg su saulės šviesa apskrido visą 
žemės rutulį ir pasijuto, lyg pats bekabąs 
erdvėje. Atsivėrė neaprėpiami erdvės to- ' 
liai, kur sukosi saulės ir mirgėjo begalybė 
žvaigždžių. Tame jų žaidime jį pagavo 
nuostabus susižavėjimo jausmas, užliejęs 
širdį kažkokiu didelės laimės ir džiaugs
mo saldumu.. Jį kartu sekė ir kažkoks bai
mės jausmas. Griebėsi rankomis už galvos 
ir ėmė. trinti delnais savo smilkinius. Tuo 
momentu išnyko ir tas nuostabus regėji
mas iš jo akių. Vėl girdėjosi orkestro iškil
mingi maršo garsai, žėrinčiai švietė salės 
sietynai, lempos ir žmonės, kaip ir pirma 
valgė ir kalbėjo tarpusavyje. Viskas kaip 
buvę, lyg visai nebūtų įvykusios tos keis
tos vizijos. Bandė susivokti, kaip iš viso

jam taip galėjo atsitikti, ir pats sau aiš
kinosi:

— Ar aš buvau taip netikėtai apsvaigęs, 
o gal akimirkai buvau užmigęs, ir man 
pasivaideno toks nuostabus sapnas.

Tada jam galvon neatėjo mintis, kad 
tai galėjo įvykti tik dėl šio nepažįstamojo 
vyro žvilgsnio. Suabejojo ir savo jam duo
tu paklausimu. Galvojo, kad gal ir tai pri
klauso jo apsvaigimo ar sapno daliai. Juo 
labiau nebuvo patogu betęsti pradėtąjį po
kalbį. Neatrodė, kad jis būtų net žiūrėjęs 
į jį. Tas nepažįstamasis, kaip ir anksčiau, 
turėjo nuleistas blakstienas ir vis dar skabė 
kristaliniame dubenyje vynuoges. Jautėsi 
po šio apsvaigimo ar sapno visai išsiblai- 
vęs ir norėjo apsvarstyti savo padėtį visai 
realiai. Laikyti jau baigtus santykius su 
Lilija ar vėl bandyti su ja susitaikyti, bet 
tuo pat metu vėl kažkas įsibrovė į jo min
čių pasaulį. Pasirodė, kad vizijoje pasi
reiškusi jo vidaus būsena dar nėra pilnai 
grįžusi į realųjį pasaulį. Jis savo viduje 
išgirdo keistą balsą.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti

NAUJIENAS
Jos visad rašo
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ML ANNA BAUŪNAS
NOSIES 

ŪfrOEBKLtS LIGOS
2838 W. «3rt Street

»K1«

Valandos' pagal susitarimą.

ML It G. BALUKAS >
AKUMfilJA IR MOTERŲ LIGOS

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 £•. Puteakl Rd. (Crawford 

MadkM Buildins). TaL LU 5-6444
Pritina lifocdm pagal susitarimą. 

Jei Beatsiliepia, skambinti 374-8012

ML C K.B0BEL1S
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
ToM. 695-0533

Fax Valley Medical Canter 
Š60 SUMMIT STREET

ROUTT; 5S, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2444 WEST 71«t STREET 
Ofiwsr HEmlock 4-5849 

Rezlct: 388-2233 
OUSO VALANDOS:

Plruudieniais ir ketvirtai. 1—7 vaL. 
mend-, penktadienį nuo 1—5, treč. 

ir- iežud, tiktai susitarus.

i. Nelanko muziejaus
Apie studentų nesidomėjimą 

ateizmo muziejumi liudija Vil
niaus m. kompartijos sekreto
riaus V. Kojalos kalba, pasakyta 
1972 spalio 19 Vilniuje įvykusia
me LTSR aukštųjų mokyklų ak
tyvo pasitarime, štai ištrauka 
iš V. Kojalos kalbos:

“Visose aukštosiose mokyklo
se skaitomas ateizmo kursas, o 
kiek studentų aplankė ateistinį 
muziejų, pavyzdžiui, per šių me
tų pirmąjį pusmetį? Universite
to viena grupė — 18 žmonių, In
žinerinio statybos instituto vie
na grupė — 9 žmonės, Pedago
ginio instituto dvi grupės — 31 
žmogus, iš dailės instituto nie
kas neatsilankė, vien iš Valsty
binės konservatorijos atsilankė 
trys grupės — 84 žmonės. O iš 
visų kitų aukštųjų mokyklų — 
tik 58 žmonės. Tokia padėtis aiš
kiai nenormali. Juk ir taip vi-

suomeninių mokslų dėstyme, pa-, 
lyginus, mažai naudojamos vaiz
dumo priemonės, tai kodėl nepa
sinaudoti tokiomis galimybėmis, 
kurias teikia ateizmo arba re
voliucijos muziejai. Visuomenės 
mokslo dėstymas — labai svar
bi studentijos auklėjimo gran
dis, ir miesto partinė organiza
cija jai skiria nuolatinį dėmesį” 
(LTSR aukštųjų mokyklų akty
vo pasitarimo medžiaga V., 1972, 
72-73 psl.).

Toje pačioje kalboje V. Ko- 
jala nurodė, kad vien “Vilniaus 
m. aukštosiose mokyklose mo
kosi daugiau kaip 30,000 studen
tų, skaičiuojant kartu ir neaki
vaizdininkus... Miesto aukštosio
se mokyklose daugiau kaip 12,- 
000 komjaunuolių”. (E)

"Keliavau su prezidentu ap,^Lietuvyje” puoselėtą teoriją: WWWJWWWfWVWVWMWi^^
iV ’ iv« oni n ♦- -ii Ac ** A 1 V u/1 u iivitanini ne kiAni A . fe > A 1 IfW A A 14? A R 9 IJink • i'Ją pasevlt ir vieniniglės. 

vietos, kur mačiau demonstra
cijas, buvo Sacramento (Kalifor-

Aliudo, kad susitaruuaa bent 
šiup atveju, neįmanomas”, ta
čiau čia pat vis dėlto jis siūlo:

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

nijos sostinė); ir San Francis-J“ Vis i pagrindiniai veiksniai 
co! Visa, ką šiaurės Kaliforni
joje pamatysi, tai pusgalvius 
(kooks) su šaudyklėmis ir pla
katais”.

Robotų konkurencijos 
dar per anksti bijoti

Dar truks gerokas-laikas, kol 
robotai iš vidutiniško- darbinin
ko atims darbą, pasakė robotų^ 
industrijos pareigūnai robotų 
parodoje Uline j aus Technologi
jos Institute, kur- galima pama
tyti dvylikos rūšių robotus. Ro
botai atlieka darbus, kurių žmo-

(VLIK, LB, ALT) galėtų ir tu
rėtų- sušaukti savo geriausių 
protų- darbo konferencijas”.

Na, tai kaip čia dabar; su
sitarimas yra visai neįmano
mas, tai kaip gi tada besusitar- 
ti dėl tų “geriausių protų” sąs
krydžio? O be to,'tur būt, Va
liukas ir tik jis vienas- turi pas- 
save, pilną vardinį sąrašą tų^ 
didžiūnų, kurių pakaušiuose 
yra. tie “geriausi protai” už
konservuoti. Į Tad gal bendra
jam labui jis galėtų ir šią- pas
laptį atskleisti.

"5*ul4 ir skydas yra VisJpats, malonf ir garbę jis suteikia. Vieš- 
pats neatsako gere tiems, kgrie elgiasi nekaltai". — Psalmė 84:11.

1 •' • t •
Mūių tekstas suteikia daug paguodos Dovido klasei. Dievo mylimie

siems, pateptiesiems. Kristaus kūno nariams. Tokiems Viešpaties Dievas yra 
saulė ir-skydas. Jis apšviečia juos ir teikia jiems gausių palaimų ir sergi 
nuo viso, kas galėtų juos sužeisti. Visa turi išvien veikti naudai tų, kurie 
jį myli ir yra jo pašaukti, kaip jo nutarta. Turėdami tad tokius palaimin
tus- užtikrinimo žodžius, džiūgaudami mes gėlime žiūrėti j ateitį, pilnai ti
kėdami, kad- turėsime dalies pažadėtame garbingame atlyginime, kuris yra 
prirengtar ir- šutomas- nuoiantonma; pasišventusiems ir ištikimiems Jėzaus 
KrisUusgjNMKMfeaft '

VlskUma KmtndrH* yro Btoorf h* palloėia klokvien*. Bot kur yra mL 
rūsio | lt 1 tfe MmnMiig atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokame. Rokykitot
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DR. PAUL V. DARG1S 
GYDYTOJAS. IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicines dlrekterks.

1938 5.' Manholm Rd, Westchester, HL 
VALANDOS; į-9 darbo, dienomis ir' 

kas antra feiiadieni 8—3 vai.
TaL 54^2727 arba, 562-272S. ;

EĘZ.: GI 8-0873

DR.. W. EISIM - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

TEU — BE 3-5893

DR. A. B. GIEVECKAS 
GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS

3907 West 103rd Street
■ yalandos pagal susitarimą.

DR. K. A V. JUČAS
Tek 561-4605 ir 4894441

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA t 
OFISAI:

" L 1002 N;’ WESTERN AVĖ.
(Prie- Western Ave. kampo).
5214 No. WESTERN AVE.
Valandos- pagal susitarimą._ .  -.

Ofise tek: HE 4-1818
Razidenci]os: PR 6-9801'

DR. J. MAKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST. 71st STREET 

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie-į 
niais, ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vai. popiet. 
Tik susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
QPT.OMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2fl< W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrinu-akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”.
VaL psg^l susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
1456 WEST 63rd STREET

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

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

DR; VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tolu PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiai 
Ir penkt 24 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 24 vaL po pietų ir kitu laiku j 

pagal susitarimą. i

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

t 3454 WEST 71st STREET 
Ofise telef.: HEmlock 4-2123

Swrwt. telef.': Gibson 8-6195
Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123; 
Jei Deetailiepia. tai telef. GI 8-6195.

GRADINSKAS
Naujausios TV 

Labai lengvas visų — ir 

26-TO KANALO 
NUSTATYMAS

* 2512 W. 47 ST. s FR 6-1998
------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------- ~

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

piu papuošimui ir sezoninės - 
kapams gėlės,

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 Sc. Harlem Avts. — 586-1220

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills
G E L I N Y Č I A 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 8-0S33 ir PR 8-0834^

J - ■!■■   - - 2-.-T r->. iJ'g'a.J

' PERKRAUSTYMAl

J MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
R.ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

.......................... ............................- -------------------------------- -----------------------

M 0 VI N G
Apdraustas perkrausimas 

iš įvairiu atstumy. 
ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Piace 

Tek: FRontier 6-1882

Z ......... ==S

^SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS r

! Visos programos iš W0PA, 
1490 kil. A. M.

į I
Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma

dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

i Telef.: HEmlock 4-2413 i

715° So. MAPLEWOOD AVE. |

CHICAGO, ILL. 60629
£ ...

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
Aparatai - Protezai. Med. Ban- 
dažai Speciali pagalba kojoms

• (Arch Supports) ir L t
VaL: »—4 fr 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 WeU 63rd SL, Chicago, III. 60629

Telef.: PRosp-ct 6-5084

FOREST FIRES HURT 
GUR FOREST FRIENOf

(Mr vfWSfi hm ae 4efea«*

Traukinių nelaimė 
Žaslių stotyje

Plačiai pasauly nuskambėjo 
š. m. balandžio 4 d. dviejų trau
kinių susidūrimas Žaslių stotyje, 
Lietuvoje. Rugp. 15 d. Komjau
nimo Tiesa rašo, kad traukiniams 
susidūrus, kilo gaisras ir vietoje 
žuvo 15 žmonių, 5 mirė ligoni
nėje ir 7 liko sunkiai sužaloti. 
Aukščiausias Vilniaus teismas, 
išnagrinėjęs bylą nelaimės kal
tininkus — Stasį Urbanavičių, 
Pabaltijo rajono apygardos dis
pečeri nubaudė 13 metų, o ke
lio meistrą Motiejų šiško — 3 
metus kalėti. Nuosprendis galu
tinas. (E)

"Pusgalvių sostine"
SUN VALEY, Idaho. — Vie

nas prezidento padėjėju, James 
H. Falk, nustebintas pasikėsi
nimu prieš prezidento Fordo gy
vybę, pasakė kad šiaurinė Kali
fornija patapo “viso pasaulio 
pusgalvių sostine”.

SUVAŽIAVO
LIUTERONŲ KUNIGAI...

(Atkelta iš 3 psl.)
visi dar šiandieną jaučiame, nes 
per paskutini karą mes irgi pra
radome savo mylimą tėviškę, 
laisvę ir nepriklausomybę. Kaip 
pabėgėliai turime dabar gyven
ti išsklaidyti po visą laisvąjį pa
saulį. Tremtis .tenebūna mums 
prakeikimas, bet viltis, kad vie
ną gražią dieną atgausime savo 
laisvę ir nepriklausomybe.

Paskutinį vakarą atvyko vyr. 
Bažnyčios tarėjas ir apskrities 
dekanas kunigas dr. Hans Lu
ther iš Bavarijos Evafigelikų liu
teronų Bažnyčios centro. Jis iš 
savo vyriausios bažnytinės Įstai
gos perdavė visiems. suvažiavi
mo dalyviams sveikinimus ir ge
riausius linkėjimus. Pastebėtina, 
kad kunigas Luther yra gimęs 
Maskvoje. 1918 metais jis nuo 
Raudonosios Armijos pabėgo iš 
Maskvos su tėvais į Sibirą, ir 
1921 metais iš ten išemigravo Į 
Vokietiją ir apsistojo gyventi 
Augsburge. Jo tėvas tuo laiku 
jau buvo 45 metų amžiaus. Pir
mojo pasaulinio karo metu jis 
su tėvais yra lankęsis Dorpate 
ir buvęs kelis kartus vyskupo 
Traugott Hahn svečiu. Vysku
pas Traugott Hahn yra pir
mutinis krikščionių kankinys 
Pabaltijo kraštuose. Dabartinis 
Baden-Wuerttembergo švietimo 
ministeris Hahn yra vyskupo 
Traugott Hahn sūnus. Kunigas 
dr. Luther padarė labai platų ir 
jaudinantį pranešimą apie sa
vo išgyventą jaunystę Rusijoj, 
ypatingai revoliucijos metu ir bė
gimą iš Sibiro į Vokietiją.

Suvažiavimo vedėjas kunigas 
dr. E. Eberhard pranešė, kad ki
tais metais toks pat suvažiavi
mas įvyks evangelikų liuteronų 
name “Auf dem Hessenkopf” 
Harce, netoli Goslaro, irgi rug
sėjo mėn. viduryje.

Penktadienį rytą po pusryčių 
visi dalyviai nuoširdžiai padėko
jo kunigui dr. Eberhardoi už 
suvažiavimo suorganizavimą bei 
puikų pravedimą, už tokios gra
žios vietos suradimą Rummels- 
berge ir po to visi išsiskirstė į 
namus prie savo tiesioginiŲ dar
bų ir pareigų.

nės nemėgsta, pareiškė robotų, 
specialistas Joseph Engelberger 
iš Danbury, Conn

šiuo metu Amerikos indus
trijoje “dirba” apie 1,500 robotų, 
o po 10 metų, dirbs jų apie 50,- 
000, pasakė Engelbergeris.,

Ekonomines pranašystės
The Conference Board Ekono

minis Forumas (dešimties Įžy
miųjų ekonomistų grupė) prana
šauja, kad 1976 metais viduti
niškai būsią- 8.2% bedarbių, pra
monės produkcija pakilsianti 
8.8%, o tuo tarpu pragyvenimas 
pakils 6.2%. Tačiau, kai' kurie 
ekonomistai numato, kad sekan
čiais metais, kaip rinkiminiais 
metais, būsią didelių sunkumų 
stabilizuojant kainas, ryšium su 
šio krašto ekonominės sistemos 
socialiniais trūkumais. (gds)

; Tačiau vietoje viso to, jis vi
su savo politinio eksperto au
toritetu skelbia: “Jei mes pa
tys tylime dėl veiksnių neveik
ios ir nebestatome jiems jokių- 
reikalai vimųi tai kenčianti- 
Lietuva tikrai to negali pakel
ti”. Tikrai; įdomu iš kur gi po
nas Valiukas taip jau tiksliai 
žino kenčiančios Lietuvos nuo
taikas ir jos nusiteikimus “dėl 
veiksnių neveikios” ir kas gi 
pagaliau, jį įgaliojo tos ken
čiančios Lietuvos vardu kal
bėti Jr dar. netjgrąsinti?.
t O aplamai, panašios: rūšies 
retoriką savo laiku Valiuko 
kaimynas, žinomas mūsų pub-- 
ličistas Bronys Raila yra tiks
liai pavadinęs pliurpalynėmis. 
O- mano- gimtinės — Kriukų, 
Pašvitinio — valstiečiai tokius 
jaunuolius, kurie viską žino ir 
išmano, bet niekam savo iš
manymo nenori atidengti, vai
dindavo mandrapypkiais.

.......  _    i-, - ■ ,, , ..J  —U-L - --    KPETKUS I
TĖVAS IR SONUS |

MARQUETTE FUNERAL HOME 
\»liZ 2533 W. 71st Street 

Telef.: GRovehill 6-2345-6

Y 1410 So. 50th Ave., Cicero
I Telef.: TOwnhall 3-210^-9
I TRYS MOMRN1SKOS KOPLYČIOS
> 1TKŠTĖ AUTOMOBILLAMS PASTATYTI

. ... ----------------------- --------------

ŽINOT ŽINO;
BET NESAKO.

(Atkelta, iš 4 psl.)
pačia proga nepanoro “Drau
ge” paskelbti: pilną sąrašą tų 
politinio darbo ekspertų ir spe
cialistų? Būtų tikrai atliktas 
labai didelis patarnavimas bend 
tiesiems lietuviškiems reikar 
Janis, jeigu L. Valiukas būtų 
paaukojęs nork kelias valan
das savo brangaus, laiko ir su? 
daręs tikslų šių ekspertų var
dyną, nurodydamas jų adre
sus ir telefonus. Anagi va, koks 
būtų, palengvinimas.

Iškilo koks panašus reika
las ir belieka tik ALTo ar VLI 
Ko- pirmininkui prasukti telefo? 
ną pagal Valiuko sudarytą- są
rašą, o jau-toliau patys eks
pertai ir specialistai, “sukelia 
visą pasaulį-ant kojų-” mūsų-ir 
mūsų, brangios tėvynės- labui. 

•į Jeigu jau Valiukas taip ka
tegoriškai- viešai tvirtina šiuos 
dalykus, tai- jis-;be-abejo gerai

Savo, naminę vaistu spintelę reikia 
nepaprastai švariai ir-' tvarkingai už
laikyti, kaip šiame vaizdelyje, parody
ta: išimti visas bonkutes ir nuplauti 
lentynas; patikrinti- visus užrašus^ 
kad- neįvyktu-klaidu nes vaistu-su-, 
maišymas gali būti fatališkas. Patik* 
rinti; kokiu vaisty trūksta ir juos pa
pildyti,' kad būtum bet kokiam neti
kėtumui pasiruošę*.

žino, ir tas priemones.ir tų po
litikos ekspertų pavardes. O 
jeigu jau žino, tai kodėl mums 
hep.asąkp? Ar gį taip gražu?
: Kalbėdamas, apie politinės 
veiklos koordinacijbs galimy
bes, tas pats Valiukas vėl pa
kartoja jau. daugelį kartų ne 
tik “Drauge”, bet ir “Pasaulio

' Susirinkimų-

— Lietuviu Žagarės Klubo narių 
eilinis susirinkimas įvyks sekmadie
nį rugsėjo 28 d., 1:00 vai. popiet; 
4346 So. California Ave. Nariai kvie
čiami atsilankyti aptarti klubo rei-i 
kalus, kurių yra daug. Po susirinki^ 
mo bus vaišės.

Rožė Didžgalvienė, rast

CHARLES KRISIŪNAS
Krisim

Gyv. 7205 So. Maplewood Ave.

Mirė 1975 m. rugsėjo mėn. 25 dieną, 5:00 vai. ryto, sulaukęs 82 
metų amžiaus^ Gimęs Lietuvoje.

F Amerikoje išgyveno 64* metus.
. Paliko nuliūdo; duktė Amele Hoch. žentas Ronald, sūnus Frank, 

marti Kay, anūkės — Rosemary Hoch ir Dianna Cayiggiola su vyru 
Bruce, sesuo Petronėlė Jakfrnavičius su šeima, gyv. Detroite, brolis 
Antanas Krisiūnas, brolienė Helen ir jų duktė Violet Gervling, jos 

, vyras Al ir jų šeima, pusbrolio žmona Mary Krisiums ir jos dukros 
, — Mary Crawford ir May Sutterlin, giminaitis Ozzie Balchen su šei

ma ir kiti giminėj draugai bei pažįstami.
i Lietuvoje liko,sesuo Bronė Kaminskienė.

Seštadient 2 vai, popiet kūnas bus pašarvotas Petkaus Marquette 
koplyčioje, 2533 West 71st Street.

Pirmadienį/rugsėjo 29 dieną 8:45 vai. ryto bus lydimas iš koply- 
- čios i St. Adrian parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus lai

dojamas Sv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.
Visi a., a. Cbarjes Kristupo giminės, draugai jr pažįstami nuošir- 

! džiai kvtecisnji cfeiyvatrti laidotuvėse ir suteikti janu paskutini /patais 
į] navimą ir atskveikminą.
> Nuliūdę lieka:
u Vaikai, sesuo, brolis, giminės.

Laidotuvių Direktorius Donald A, Petkus. Tel, 476-2345,■

SENIA USIA. IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL; YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS- AHkCONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių 
Aasociacijos

ambulance 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTl.

* 
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DAlYSE.

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

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

.  ■ ■JW-ir I II "I —I - in J... . L !■■->■! ■! - - 

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

GEORGE F. RUDMINAS
r 331A So* LIIUANICA AVE. Tel.: YArds 7-H3S-113S

- STEPONAS C LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

- ■ 11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, I1L 974-4410

P. J. RIDIKAS
3334*80. HASTED STREET Phene: YArdi 7-1111
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ALTO INFORMACIJA

539^5940

INCOME TAX SERVICE

FEMALE

ir 2

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878

MARQUETTE PARKE

laisvas,

nimui nemokamai ir be jokiq jsipareigojimq

gara- 
Air

auto 
arti

^VICTOR, PRODUCTS CORP
2635 W. BELMONT AVE.

Tel. WA 5-2737
— Tel. 254-3320

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

5 PO 5. MŪRINIS - MEDINIS. $1.100 
į mėn. Prašo $50,000. Marquette, Par-

185 North Wabash Avenue 
2nd Floor Chicago, IB. 60601

Lenkai remia lietuviu 
laisvės pastangas

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

Call: Frank Zapclls 
320S16 W. 95th St. 

GA 4-8654

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

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progas

36 So. STATE ST. 
13-tas aukštas 
TEL. 855-2160

puikūs 2x5 
sausam beis-

Geras

— Jonas Razmukas iš mūsų 
kaimynystės lankėsi administra
cijoje pratęsti prenumeratą ir, 
kaip visuomet, parėmė Naujie
nų leidimą, įteikdamas penkinę 
taip pat užsimindamas apie ne-

St. Petersburge Įsikūrė nau- 
jts Amerikos Lietuvių Tarybos 
skyrius. Jo pirmininku išrink
tas dail. Antanas Rakštelė,- vi- 
cep. O. Petrikienė, sekr. 0. Gal- 
vydienė, ižd. R. Plepys, vald. na
rys K. Kleiva, ši Floridos lietu
vių kolonija yra gražiai auganti 
ir naujas Altos skyrius turi ge
ru vilčių.

NAMŲ ĮKAINAVIMAS 
NEMOKAMAI 

Turime pirkėjus. 
J. BACEVIČIUS 

Tel. 778-2233

M1SCELLANOUS FOR SALE
Įvairūs Pardavimai

SI 6.00, 
JAV vietose metams 
— 2-50. Užsleniuo- 
Mvaltf nemokamai.

MARQUETTE PARKE išnuomojamas 
miegamas kambarys suaugusiam vyrui 
art>a moteriai, dirbantiems ar pensi
ninkams. Galima pasigaminti maistą 
ir yra kiti patogumai. Tel. WA 5-6742.

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Telef.: REpubllc 7-1941

MARQUETTE PARK
Tavern and home for sale

6 room up. Gas heat.
Or tavern for rent.

6810 So. WSTERN AVE.
Tel. OR 6-8121.

♦ Reorg. LB Vidurio Vakaru 
Apygarda rengia Vysk. M. Va
lančiaus ir M. K. Čiurlionio mi
nėjimą. Programoje mok. I. 
Serapinas skaitys paskaitą apie 
vysk. M. Valančių, dail. M. Šilei
kis kalbės apie M. K. Čiurlionį, 
pian. M. Motekaitis paskambins 
iš M. K. Čiurlionio kūrinių ir 
aktorius A. Brinką paskaitys iš 
Vysk. M. Valančiaus raštų.

Minėjimas įvyks rugsėjo 28 
d. 3 vai. p. p. Tautiniuose Na
muose, 6422 So. Kedzie Avenue, 
Chicagoje. Maloniai kviečiama 
visa lietuvių visuomenė.

Įėjimas laisvas. - - (Pr).

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

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

Naujas Amerikos Lietuvių 
Tarybos skyrius

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

LIETUVIS
DAŽYTOJAS

VALDYMAS
VERTIMAI.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgų metų patyrimas.

Sol. Genovaitė Antanaitytė - Ugianskienė

Lenkų dienraštis “Dziennik 
Zwiazkowy” įsidėjo platų ap
rašymą, kad Amerikos lenkų 
kongreso prezidentas Aloyzas 
Mazewski savo pareiškimu JAV 
prezidentui G. Fordui ir kitomis 
progomis lenkų vardu parėmė 
Lietuvos ir kitų Baltijos valsty
bių teises Į laisvę. Laikraštis 
plačiau pažymėjo dr. K. Bobelio 
lietuviams perteiktą informaciją 
apie A. Mazewskio parodytą 
prielankumą lietuviams. Laik
raštis tuo reikalu panaudojo kun. 
Prunskio jiems prisiųstą straips-

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

Altos posėdį pravedė pirm. dr. 
Kazys Bobelis. Jame dalyvavo: 
Teodoras Blinstrubas, dr. Ka
zys Šidlauskas, dr. Jonas Valai
tis, kun. Adolfas Stašys, Juozas 
Skorubskas, Eugenijuos Smil- 
gys, Aleksandras Pakalniškis, 
Alvydas Jonikas, Milda Kupcike- 
vičiūtė, Teodora Kuzienė, Valeri
joną? Šimkus, Emilija Vilimai
tė, Irena Blinstrubienė, kun. dr. 
Juozas Prunskis.

Brighton Parko Lietuvių 
Namų Savininkų Draugijos na
rių susirinkimas Įvyks spalio 
mėn. 12 d. 3 vai. popiet Petro
nėlės svetainėje, 4500 So. Tal- 
man Avė. Draugijos metinis 
banketas bus spalio 25 d. 7 vai. 
vak. Vyčių salėje, 2451 W. 47 
Street. (Pr).

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

Amerikos Lietuvių Taryba 
rugsėjo 22 d. posėdžiavo savo 
būstinėje Chicagoje. Buvo ap
tarti tolimesnieji kontaktai su 
JAV kongreso nariais ryšium su 
naujomis rezoliulijomis Lietuvos

vaizdoje besiekiant didesnio pa
lankumo Lietuyos reikalams. Ap
svarstyta 35-jo Altos suvažia
vimo, Įvyksiančio lapkr. 22 d. 
Pick-Congress viešbutyje, ’ Chi
cagoje, programa ir numatyta 
tvarka banketo, kuriame bus pa
gerbti Lietuvos laisvės gynėjai: 
laikraštininkas Bill Anderson ir 
kongresmanas E. J. Derwinski. 
Pagerbimas įvyks suvažiavimo 
dienos vakare Pick-Congresas 
viešbuty.

MECHANICS WANTED 
Experienced for Mercedes Benz and 
Volkswagens. Good Salary. Paid uni

forms. insurance and vacation.
Apply in person: 

TONY’S IMPORT MOTORS 
7144 W. Ogden Ave. 

BERWYN. ILL.

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

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

Toliau Altos posėdyje padarė 
pranešimą: E. Vilimaitė' apie 
Liet. kat. moterų seimą, A. Pa
kalniškis apie Lietuvos vyčių sei
mą ir dr. K. Bobelis apie sukak
tuvinį ateitininkų suvažiavimą. 
Nuo gaisro skaudžiai nukentė
jusiai “Dirvai” paskirta 300 dol., 
skatinant ir kitas organizacijas 
šią padegėlę paremti. Numaty
ta Chicagoje sušaukti spaudos 
atstovų ir visuomenės susirin
kimą, kuriame būtų plačiau ap
tarta Helsinkio konferencija ir 
jos padariniai.

Br«ng®nybė», Laikrodžiai, Dovanot 
visomt progoms.

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

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS 
NOTARIATAS

Drabužių taisymams
Patyrimas suknelių taisyme pageidau
jamas. Nuolatinis darbas, pilnas lai
kas. Geras atlyginimas. įvairūs prie 
dai ir tarnautojams nuolaida nuo per

kamų prekių.
NEREIKIA KALBĖTI ANGLIŠKAI

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

NEPILNAM LAIKUI reikalingas va
lytojas ir indų plovėjas restorane 

dienomis.
Kreiptis i Richardą Shlausta. 

Tel. 925-1078.

PARDUODAMAS GAZO PEČIUS, 
miegamojo ir valgomojo baldai ir be
veik naujos 40-42 išmieru moteriškos 

suknelės. 
776-1684.

MARQUETTE PARKE, 
7136 So. Maplewood, 

savininkas parduoda gerai Įrengtą 
medini 5 kambarių namą su kamba
rių ir prausykla bei purkšliu rūsy 
tik už $17,000. Namas išklotas kili

mais. virtuvė kabinetinė. 
Telefonuoti apžiūrėjimui HE 4-5993.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $60 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. L A U R A I T I S 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

Amerikos Lietuvių Tarybos 
veikla

AL. IR I G N A S 
TAISOME 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS 
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
Telefonuoti 737-3988 — TEXACO 

53-to* Ir Western Avenue kampe*

PUSMEČIUI 64 DOLERIAI 
(10/20/5/UM) 

Pensininkams automobilių 
APDRAUDA 

Amžius 62—80 
BACEVIČIUS ’ 778-2233

♦ Mykolėnas ir Gruenwaldai 
kviečia atvažiuoti ir prisiskinti 
kriaušių ir obuolių. Kriaušės 
(Bose) po $4.00 už buš., obuoliai 
po $3.00 už buš. Važiuot iš Chi- 
cagos 94 ir 196 keliu iki Pull
man Road. Exit 26 (7 mylios į 
šiaurę už S. Haven, Mich.). Iš
sukus ant Pullman Rd. važiuot į 
dešinę (ežero link) y2 mylios — 
antra farma po kairei. Prašom 
atsivežti tuščius bušelius.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

Akompanuoja Darius Lapinskas
1975 m. rugsėjo 28 d. 3 vai. po pietų Jaunimo Centro salėje 

5620 So. Claremont Ave.
Rengia “Lietuviai Televizijoje” Valdyba

— Ida ir Antanas Petrauskai, 
Dearborn, Mich., tapo Naujie
nų skaitytojais, jas užsisakyda
mi vieneriems metams per mū
sų korespondentą ir atstovą 
Detroite p. Antaną Sukauską. 
Platinimo vajaus proga visi 
skaitytojai prašomi supažindin
ti savo artimuosius su Naujie
nomis ir padaryti teigiamos 
įtakos. Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

HELP WANTED
Darbininkių reikia

VIEŠAS IŠPARDAVIMAS
(RUMMAGE SALE)

EDGEBROOK COMMUNITY 
CHURCH

6736 NORTH LOLETA 
Viena mylia i šiaurės vakarus nuo 

Caldwell ir Devon.
ANTRADIENI, rugsėjo 30 d. nuo 7 v. 

vak. iki 9:30 vai. vak.
TREČIADIENĮ, spalio 1 -d. nuo 9:30 

ryto iki vidudienio.

M. A. ŠIMKUS 
Real Estate. Notary Public.

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 2547450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
Iškvietimai, pildomi pilietybes pra

šymai ir kitoki blankai.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Cosmos Parcels Express Corp 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. -

3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608,
Įvairių prekių pasirinkimas: motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 

maistas, doleriniai CertifikataL
V. VALANT1NAS

CUTTING PRESSMAN
For Bobst cutting and creasing 

press for folding earton 
Company.

Excellent company benefits.
744-7000

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

Pajamų namas be morgičių mokėji
mo rūpesčių. Beveik naujas 3 butų 
mūras — 2 po 5, abu su dviem dide
liais miegamais, salionu, valgomuoju 
ir virtuve. 3-čias butas turi miega
mąjį, salioną ir virtuvę. Individualios 
karšto oro šildymo sistemos gazu. 2 
mašinų garažas su dirbtuve arba san
dėliu viršuje jo. Nuo sienos iki sie
nos kilimai. Daug spintelių ir rū
bams klosetų. Beismantas. Iškalto
mis sienomis šildoma pastogė ir dar 
daug įvairių ekstra dalyku. Galėsite 
tuoj isikraustyti. žemiau 50 tūks

tančių. Privatus pardavėjas.
Teirautis po 6 vai. vak.

Tel: 847-2273.

Elektros įvedimai, pataisy
mai. Turiu Chicagos miesto lei
dimą. Dirbu ir užmiesčiuose 
Dirbu greit, garantuotai ir sąži
ningai.

Klaudijus Pumputis, 
4358 So. Washtenaw Ave.

Tel. 927-3559.

— Miesto mero įstaiga prane
ša, kad 60 m. ir vyresni miesto 
gyventojai gali gauti nemoka
mai skiepus nuo (gripo arba 
slogų. Reikia tik susitarti dėl 
laiko su artimiausia vyr. am
žiaus piliečių informacijos įstai
ga. Pietvakarių gyventojai krei
piasi į Senior Central South
west raštinę, 2353 W. 63rd St. 
Tel. 744-5800. Skiepijimo pro
gramos tęsis iki spalio 10 d. 
Skiepytis negali, kurie serga 
esant 100 laipsnių karščio, yra 
alergiški kiaušiniams ir plunks
noms.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
MARIA NOREIKIENe — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St., Chicago, BL 60629 3 Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairių prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

— Kriaučeliūnų vardo Mon
tessori vaikų namelių pirmas 
šių metų tėvų susirinkimas 
įvyks šį antradienį, rugsėjo 30 
dieną 8 vai. vak. vaikų name
liuose. Kalbės mokyklos vedė
ja mokyt. Janina Juknevičienė.

Razmukas yra vienas iš gerųjų 
mūsų tautiečių ir gerųjų kaimy
nų, socialus privataus santykia
vimo ir riešuose pobūviuose 
bei lietuvių organizacijose. Nau
jienų vadovybė yra dėkinga jam 
už vizitą ir už dovaną.

— Sės. M. Almarita, šv. Kry
žiaus ligoninės administratorė, 
paskelbė, kad ligoninė bus pra
plečiama dviem pastatais, ku
rie kainuos $3,900,000. šiaurės 
rytų pakraštyje bus statomas 7 
aukštų garažas taip pat ūkio 
pastatas. Visa tai yra būtina 
sąryšyje su praplečiama ir dar 
planuojama praplėsti ligonine.

— Carol Szatūnaitė dalyvau
ja Curie aukštesniosios mokyk
los dramos ratelyje. Ruošiamas 
“You’re a • good man Charly 
Brown” vaidinimas spalio 10 ir 
11 d. Tos mokyklos futbolo 
komandoje dalyvauja Robertas 
Kilinskis ir yra-išrinktas kapito
no pavaduotoju;

— William Dominikaitis, Phi
ladelphia, Pa., atsiuntė tokį 
laišką: “Man teko skaityti Jūsų 
leidžiamas Naujienas. Man jos 
labai patiko ir pamačiau, kad 
jos yra kiekvienam Amerikos 
lietuviui dabar labai reikalin
gos. Kai tik gausite šį mano 
laišką, tai ir pradėkite siųsti. O 
aš gavęs Security čekį jums at
siųsiu pinigus”.- Naujienos dė
koja p. !W. Dominikaičiui ir 
tuojau pradėjo jį lankyti. Taip 
pat dėkinga skaitytojui, kuris 
ji supažindino.

Forge Operator — Hot 
(Upsetting — Bolt 

Maker) 
Some experience. 

Days — Overtime.
Free Medical 

& Life Insurance.

— Prof. Stepono Kairio Pa
minklui statyti komitetas perei
tą ketvirtadienį posėdžiavo dr. 
Jono Valaičio rezidencijoje. 
Svarstytas paminklo projektui 
konkurso paskelbimo klausi
mas, talkininkaujant inžinierių 
ir architektų sąjungai. Vykdo
mojo komiteto . sudėtis: p:rm. 
Dr. Jonas Valaitis, 5204 Elling
ton, Western Springs, Ill. 60558 
f tel. 312—246-2775), sekr. inž. 
G. J. Lazauskas, ažd. inž. Jonas 
Krutulis, 7225 So. Richmond 
Ave., Chicago, Ill. 60629 (telef. 
312—47Š-2929), vicepirm. inž, 
K. Burba, inž. A, Didžiulis, 
žurn. A. Pužauskas, J. Petniū- 
nas, prof. Jonas Puzinas. Lėšų 
telkimo komiteto pirmininku 
vra Juozas Skorubskas. Aukos 
siunčiamos inž. Jono Krutulio 
adresu.

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes. Ja bendras institu
cijas ir remia visu lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuviu dauguma šiais pasimetimo, reto
rikos ir politiniu iliuzijų laikais. .Tos yra visiems Įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
skelbdama nlatinimo vaiu kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnu pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikraščio, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir Jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chicagoje Ir Kenadoįe metams — $30.00, pusei metų

trims mėn. — S830, vienam mėn. S3.00. Kitose
— S26.0O, pusei metų — SI4.00, vienam mėn.
s* — S31.00 metams. Susipažinimui siunčiama

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

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

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance. Income Tax

SAW NAMAI — TVIRTOVĖ
LIUKSUS 17 M. MŪRAS. 2 

mūro garažas. Šeimai gyventi 
California ir parko. $21,500.

MODERNUS 4 BUTU mūras 
auto mūra garažas. Atskiri šildymai. 
Cent, air cond. Arti Maria High. — 
$45.500.

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

’ 1% AUKŠTO 2 BUTU 19 m. mūras 
ir 2 auto garažas. Kambarys sausam 
beismonte su patogumais. Pušų me
džio porčius. $32,000.

7 KAMB. MŪRO REZIDENCIJA.
2 vonios. Gražus beismantas. 2 auto 
garažas. Tuoj galite užimti, 
ąuette Parke. $29.750.
2 BUTU 19 M. MŪRAS, Mūro 
žas. Nauji atskiri šildvmai. 
cond. Karoetai. įrengtas beismantas. 
Per mėnesi gaunate butą. Arti parko. 
$35.700.

8 BUTŲ MŪRAS, naujas gazu šil
dymas. nauia elektra, alumin. langai. 
$15.000 metiniu pajamų. Arti mūsų. 
$71.700.
6 KAMB. (expandable) 18 metų mūras 
ir 2 auto garažas, Marquette Parke. 
$23,990.

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

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

4612 S. Paulina St 
(Town of Lako)

Dalo namui II lauko Ir U vWauv 
Darbai pa rantuotai.

Nuo 5 iki 8 vai. vak. 
skambinti YA 7-9107

STASYS ŠAKINIS

.JUBILIEJINIŲ METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIp’^Ws Hemet euėje W meta fą sukakti, gerbiant pirmojo
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel- 
biamas Naujienų platinimo vajus.

/NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtu lietuvių laisve 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar jų Igalioti-

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

SKAITYK IR KITAM PATARK;TIKRĄ TIESĄ — SKLEIDŽIA 
SKAITYTI "NAUJIENAS" 1 ŠVIESĄ.

BUTU NUOMAVIMAS. ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI. NAMU TR NEKILNO

JAMO Tin?Tn PIRKIMAS, 
PARDAVIMAS. ‘

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

P*® vieninteli 
if lietuvį kailininką

Ik Chicagoje ‘ -

tewNORMANĄ 
Jfi^^BURŠTEINĄ

(ptaigoa) ir 
677-8489 

(buto)

latrių-Hetuvių studentų konfe
renciją rugs. 26-28 dienomis 

ir kitų Baltijos valstybių reika- Jaunimo centre, Chicagoje ir n u- 
lu. Nuspręsta vesti registraciją ■ tarta jų pastangas paremti 350 
atveju, kuriais Sovietų Sąjunr dol. auka.
ga laužo Lietuvos žmonių tei-j Aptartas reikalas kontaktuoti 
sės, nesilaikydama net ir savo didžiųjų JAV politinių partijų 
įsipareigojimų Helsinkyje. Iš- j veikėjus, artėjančių rinkimų aki- 

klausytas pranešimas apie Lie
tuvių studentų sąjungos ir lat
vių jaunimo sąjungos ruošiamą

I VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA j 
J. BACEVIČIUS — BELL REALTY




