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Avys rudenį stengiasi daugiau pagraužti, kad būtu lengviau žiemos šalčius pa

kęsti. Avis žiemą apsaugos šilta vilna, bet dar geriau jas apsaugo rudenį užklotas 
storas riebalu klodas, atsiradęs po. oda.
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PREZIDENTAS FORDAS TEISINASI
NEVYKUSIAI; PARINKĘS ŽODŽIUS i

Demokratai nepaleidžia prezidento Fordo 
’ padaryto nevykusio "žodžių parinkimo"
LOS ANGELES, Cal. — Prezidentas Fordas, kalbėdamas di

deliame Los Angeles respublikonų susirinkie pareiškė, kad San 
Francisco mieste vykusių debatų metu jis nevykusiai parinkęs 
žodžius dėl kurių jis dabar neteisingai puolamas. Prezidentas 
Fordas debatų su Carteriu mtu pareiškęs, kad “Rytų Europoje 
nėra, sovietų dominacijos”, bet jis norėjęs savo^ mintis kitaip 
išreikšti. ‘

• Jis norėjęs pasakyti, kad For-j =
(jo, administracija niekad nepri-

Naujas Švedijos premjeras
STOCKHOLMAS. — Thorn- 

bjoern Faelldin 174 balsais prieš 
160 parlamente išrinktas nauju 
Švedijos ministeriu pirmininku 
vieton atsistatydinusio Oloff 
Palme, kurio partija — social
demokratai pralaimėjo rugsėjo 
19 d. balsavimuose. Taip baigė
si 44 metus tvėrusi socialdemo
kratų' valdžia Švedijoje. Fael- 
din yra Centro partijos lyderis,, 
kurio ^i^afsu^o^aTdžią koa£ UVllllXlCWiJUO. e/llAlAUJ ZYC— . , . - » ' ■-

liais atvejais pareiškęs savo nū- Kcijoję^su konseryatyvais ir K- 
štebimą tokiu prezidento, Fordo KeraJaĮs- 
neapsĮSūrėjiniuZ'Jis hesupran-Į Pusės milijono demonstracija 
tas, kaip prezidentas Fordas ga- 

*. įėjo .parodyti tokį nejautrumą ir 
žinių stoką, ‘

Rockefelleris bando teisinti 
prezidentą

Viceprezidentas Nelson Rocke
felleris bando teisinti prezidento 

: Fordo tiksliai neapgalvotą pa- 
- reiškimą ir tvirtina, kad jis ne- 

• pakreips rinkiminės kampanijos 
■ * eigos. Klaidų padaro abu kan

didatai. Viceprezidentas sako, 
kad ir Carteris privalėjo atsi
prašyti dėj jo pareiškimo pada
ryto buvusio’ prezidento Johnso- 

- • no Vardu.'
Rockefelleris nemano, kad 

prezidento Fordo klaida jam ga
lėtų pakenkti. Lenkai, ukrainie
čiai, vengrai, jugoslavai pasipik
tinę prezidento Fordo padarytais 
ir nesuprastais pareiškimais. 

. Sovietų spauda šiuo klausimu 
neinformuoja savo skaiytojų. 

5 ' _______

paginsianti sovietų hegemonijos. 
Rytų Europoje. Debatų metu1 
prezidentas pasakė ne tą, ką jis 
norėjęs pasakyti.

Demokratai nesirengia 
prezidento paleisti

Demokratų partijos kandida
tas Carteris tuojau pasigavo šį 
prezidento Fordo pareiškimą ir 
aštriai .jį pakritikavo. Jis pa
reiškė, kad prezidentui Fordui 
būtų labai sunku įtikinti Ame
rikos lenkus,, vengrus- ar čekus,

dominacijos. Jimmy Carter ke- 
t , -A - • '

PARYŽIUS. — Apie 500,000 
darbininkų - suruošė protesto de
monstraciją^ prieš valdžios kailių 
ir -algų sųyąržymo programą. . 
Tai buvo pirma tokį skaitlinga 
demonstracija por 1968 metų stų-. 
dėntų ir darbininkų demonstra
ciją-, privertosios atsistatydinti 
premjerą Pompidou, o metais vė
liau ir prezidentą Charles de 
Gaulle.
’ "Prancūzai ginkluoja Iraną

TEHERANAS. — Prancūzijos 
prezidentas Valery Giscard d’- 
Estaign, viešėdamas Teherane 
pranešė spaudai, kad Iranas ir 
Prancūzija baigė derybas, ku
rios apima dviejų atominių jė
gainių Tranui pastatymą už $2.8 
bilijonų. Jis ir šeikas Moham
med Reza Pahlevi toliau pradėję 
derybas dėl kitų projektų, jų

I tarpe dar šešių atominių (bran
duolinių) jėgainių statymo už 
$6.6 bilijonus, šeikas pasakė, 
kad jis ginklų atsargas, kuriosIT* • ft cu • Kad J1S £inKlu atsargas, xunosMire S. Stimgeviciene didžiumoje yra pirktos JAV-bė- 

° se, nori papildyti prancūziškais
ČIKAGA. — Spalio 5 čiko- 

goje mirė Urugvajaus konsulo 
Felikso Stungevičiaus motina 
Sophie Stungevičienė, sulauku
si 80 metų, amžiaus. Spalio 8 

-- buvo atlaikytos mišios už jos 
sielą Holy Name bažnyčioje, o 
po to palaidota šv. Kazimiero 
kapinėse.

Ji buvo savo sūnaus, konsulo 
F, Stugevičiaus, patarėju ir pir
mąja sekretore nuo 1950 m. Ji 
taipgi ėjo pareigas tarptautinės 
susisiekimo kompanijų suorgan-i 
zuotos bendrovės sekretorės pa
reigas. Tarptautinių susisieki
mo bei susižinojimo kompanijų 
bendroves įsteigė Urugvajaus 
konsulas, jos sūnus F. Stungevi-

X

čius.
Ji turėjo brolį Bohdaną, kuris 

tebėra dar gyvas.
Kaip matyti, Stung evičiai yra 

katalikai, kilų iš Lietuvos.

ginklais.

Nauja liga Afrikoje

NAIROBI, Kenija. — Europos 
laboratorijos studijuoja kraują 
ligonių, apsirgusių paslaptinga 
liga, kurios simptomai yra aukš
ta temperatąra, skausmai, vė
mimas ir kraujavimas iš nosies, 
burnos, ausų ir vidurių. Afriko
je ta liga jau mirė 230 žmonės, 
jų tarpe dvi Belgijos vienuolės 
ir vienas kunigas. Mokslininkai 
stengiasi izoliuoti tos ligos viru
sus.

David Rockefellerio 
pranašystės

Daktarams atimtos

f nuo valiutų fondo Ir pasaulinio 
banko suvažiavime Maniloje, pa
saulinio masto bankininkas Da
vid Rockefelleris, kurs turi sa- 
vo banko skyrius net Maskvoje 
ir Pekine, pranašavo didesnę in
fliaciją Amerikoje ir kitose, pra
moninėse valstybėse, -nežiūrint 
kas bus išrinktas' JAV preziden
tu? J .. . '■ ’. .

Paša k D. Rockefelleris, joks 
-kraštas bei valstybė nega

li infliaciją suvaldyti? Ji didės 
1976 ir 1977 m. 5.7-6.1 procentų. 
Infliacija labai yra surišta su 
žemės alyvos kaina visame pa
saulyje. žemės alyvą gaminan
čios šalys daug sunkumų suda
rys mažiau ekonomiškai išsivys
čiusioms šalims, kurios dar nė
ra susitvarkiusios krašto ūkio 
reikalų, pirmą kartą žymiai pa
kėlus alyvos kainą.

ŠS^IKAGA^t?Illinoj aus. regis- 
tracijos ir švietimo departamen
tas paskelbė sąrašą apkaltintų 
daktarų, vaistininkų, vaistinių 
ir t. t., kurie yra kaltinami, ne
sąžiningai eidami pareigas, ne
teisėtai pardavinėjo narkoti
kams pirkti leidimus anba pačius 
narkotikus. -

Keliems medicinos daktarams, 
vaistininkams, draugijoms bei 
vaistinėms atimti leidimai prak
tikuoti ’ m edidinos' ■ specialybėj e 
ir ’pardavinėti' vaistus.

Tarp kitų, kuriems leidimai 
atimti, minimas ir dr. John Mil- 

Į las iš Cicero, 5720 W. Cermak.
Jie visi kaltinami neteisėtai 

išleidus į gatvę bent 100 milijo
nų dozių narkotikų. Be to, jie 
tais savo veiksmais iščiulpė iš 
socialinio draudimo kasos mili
jonus dolerių.

Pagerėjo įpirkimai
WASHINGTONAS. — Fede

ralinis prekybos departamentas 
sako,, kad paskutinę savaite.pa-, 
gyvėjo prekyba; pardavimas pa- 
didėję? 1.4%. Iš viso paskutinių 
savaičių pardavimas yra 12% 
didesnis už praeitus metus tuo 
pat laiku.

Pasak Federalinio rezervų ban
ko New Yorke, vartotojų įpirki- 
mą padidino besiartinančios 
šventės, ir amerikiečių kišenėse 
atsiradus daugiau pinigo.

PREZIDENTAS TIKĖJOSI PASIRAŠYTI 
SUTARTĮ DAR PRIEŠ RINKIMUS

Nesutarė dėl užpakalin šaudančio rusų 
karo lėktuvo ir JAV laivų patrankos

BOSTONAS, Mass. — Praeitą savaitę sovietų valdžia atmetė 
baigiamą ruošti strateginių ginklų sutarti, tvirtina tikslias infor
macijas gaunatis Bostono Globe dienraštis, šio laikraščio repor
teriai tvirtina, kad sutarties atmetimas buvo padarytas praeitą 
savaitę, kai sovietų užsienio ministeris .Andrei Gromyka New 
Yorke susitiko su valstybės sekretorių Henry Kisingeriu.

į Dabartinė administracija ti
kėjosi galutinai susitarti ir pa
sirašyti nauja sutarti, dėl kurios 

Ijau antri metai tęsiamos dery
bos, bet nepajėgiama susitarti. 
Prezidentas Fordas būtų norėjęs 
susitarti dar prieš rinkimus, bet 
sovietų valdžios nutarimas at
mesti JAV pasiūlytas sąlyga* 
visą reikalo atidėjimo ilgesniam 
laikui. Washingtono vyriausy
bės sluoksniams labai nepatiko 
šis sovietų valdžios nutarimai 
atmesti paskutinius pasiūlymus.

Laikraščio reporteriai tvirti-

LONDONAS. — Evening
Standart laikraščio žiniomis,
darbo partija Britanijoje Įsakė 
valstybės bankui pakelti iš 13 
iki 15 procentų už duodamus 
kitiems bankams pinigus. Au
tomatiškai ir visi kiti Anglijos 
komerciniai ir taupymo bankai 
pakels už paskolas imamus nuo-' 
šimėius, kas sulėtins pramonės „a/iad’d^artto'a’dmTnistAh 
veiklą, gamybą, padidins bedar-1 
biu skaičių.

’ BvaH>iausiaš~'"Vrao' to Anglį jos 
vyriausybės tikslas yra suma
žinti infliaciją, kuri dabar sie
kia 13.8%, suvaržant pinigų sko
linimą, ir pakelti užsienyje pa
sitikėjimą Britanijos sterlingu. 
Anot minėto laikraščio, Brita
nijos darbo partijos vyriausybė 
pradėjo naują asketizmo erą.

Kyla prekių kainos
WASHINGTONAS. — Ame

rikos vyriausybės pranešimu, 
žemės ūkio ir pramonės gaminių 
kainos rugsėjo mėnesyje pakilo 
beveik vienu procentu — 0.9. 
Manoma, kad kainos ir toliau di
dės.

Bendrai paėmus, visų 1976 m. 
kainos yra pakilusios 10.8. Tai 
reiškia, kad infliacija irgi tiek 
pat procentų šiais metais yra 
sustiprėjusi, nors kiti oficialūs 
šaltiniai nurodo tik 6-7 %.

Kitaip galvojant, dolerio ver
tė arba jpirkimo galia yra su
mažėjusi šiais metais 10.8%,

Libano kairieji 
mobilizuojasi

BEIRUTAS. — Libano musul
monų kairieji mobilizuoja visas 
jėgas ir šaukia naujokus į savo 
kariuomenę. Jie uždraudė išva
žiuoti iš kairiųjų musulmonų 
valdomos teritorijos visiems ci
viliams.

Kairieji musulmonai yra pa
siryžę kariauti iki paskutiniųjų, 
neatsižvelgiant kokios pasekmės 
iš to bus.

Argentinos prezidentas 
išsigelbėjo nuo mirties
BUENOS AIRES. — Saugu

mo ekspertai stengiasi išaiškin
ti galingos bombos sprogimą 
svarbiausiojė Argentinos kariuo
menės bazėje, kur pats preziden
tas Jorge Videla per stebuklą 
išvengė mirties. Tardomi civi
liai darbininkai, kurie pastatė 
platformą prezidentui Videlai 
kalbėti per iškilmes; taip pat tar
domi bazėje gyvenantieji kariš
kiai. Prezidentas Videla, 51, yra 
narys trijų karininkų juntos, 
kuri valdo Argentiną.

Kad Videla ir visi aukštieji 
Argentinos karininkai išvengė 
mirties, tai tik dėka faktui, kad 
iškilmės pasibaigė 15 minučių 
anksčiau negu buvo programoje 
numatyta. Karininkų aukštuo
menei nulipus nuo estrados spro
go po estrada padėta smarki pla
stikinė bomba. Sužeisti tik vie
nas karininkas ir vienas karei
vis, kurie dar buvo pasilikę arti 
estrados.

Vietnamas kaltina
: Amerika

MANILA. — Pasaulio banki
ninkų . suvažiavime Maniloje, 
šiaurės Vietnamo atstovai sten
giasi apkaltinti Ameriką, kad ji 
nepildant sekr. Kisingerio pa
sižadėjimų, nepadedanti iš griu
vėsių atstatyti Vietnamo, kurį 
pati yra sugriovusi.

Jungtinių Tautų išvystymo 
programos administratorius bū
damas. Maniloje pareiškė, kad 
UNDP yra pasiuntusi j Hanojų 
delegaciją, kuri ištirs padėtį ir 
suteiks 45 mil. dol. dovaną kraš
tui atstatyti. Vienkart, Jungti
nių Tautų generalinio sekreto
riaus atstovas Victor Umbricht 
Maniloje stengiasi išjudinti ir 
atgaivinti Vietnamo atstatymo 
pažadus.

Lietuvių Rašytojų D-jos 
premija — A. Baranauskui

Lietuvių Rašytojų D-jos 1,000 
dol. premija rugsėjo 30 Wash
ingtone paskirta Albinui Bara
nauskui už knygą “Rudenys ir 

J pavasariai”^ .Premijos komisi- 
NEW YORKAS. — Izraelio J ją šudarė Jurgis Blekaitis, Gra- 

užsienių reikalų ministeris Yigal * 
AUon pranešė Jungtinėms Tau
toms, kad Izraelis prieš taikos 
sutartį pasirašant nori su ara-_ 
bais susitarti dėl -abipusio gin
klų sumažinimo.

Visuose Libano kovu fron
tuose ir pačiame Beirute išsivys
tė’stiprios kovos. Sirijos kariuo
menė stipriai spaudžia pasiprie
šinančius ir ruošiasi galutinai 
pribaigti palestiniečių ir kairių
jų musulmonų jėgas.

Javų derlius 
Sovietuose

Izraelio pasiūlymas arabams

žiną Krivickienė, Alfonsas Nyka 
Niliūnas, Antanas Vaičiulaitis, 
dr. Vi tolis Vengris. Ji vertino 
1975 metais išleistas grožinės 
literatūros . Knygas. Prūnijo* 
mecenatas —A Lietuvių Fowdair.

Rado pavogtus Picasso 
paveikslus

MARSEILLE, Prancūzija. — 
Policija rado sunkvežimyje su
dėtus 118 Picasso paveikslus, 
kuriuos trys maskuoti vagys sau
sio 31 dieną buvo pavogę iš po
piežiaus rūmų Avignone. Pa
veikusi įvertinti pustrečio mili- 
jontrdolerių. Suimti 6 asmenys.

Stingsta krašto ūkis
WASHINGTONAS. — Prez. 

bulvių trūkumas ir bus brangios. 
Fordo ekonominių reikalų pata
rėjas Alan Greenspan pirmą 
kartą spalio 6 pripažino, kad 
Amerikos krašto ūkis pradėjo 
stingti ir toks ūkio negalavimas 
tęsis iki šių metų pabaigos.

Amerikos krašto ūkio prasi
dėjęs negalavimas paveikė ir 
vertybės popierių rinką. Akcijos 
biržoje jau trečią dieną iš eilės 
vis smunka savo vertėje.

Britų svaras taipgi krenta. Už

WASHINGTONAS. — Ame
rikos žemės ūkio departamento 
pranešimu, Sovietų imperijoje 
šiemet javų derlius siekia 215 
milijonų tonų. Tačiau Sovie
tai ir toliau supirkinėja duoną 
užsienyje. Amerikos privatūs 
pirkliai spalio 7 pardavė rusams 
kukuruzų 350,000 metrinių to
nu, t

Iš viso rusai Amerikoje 
yra nupirkę 6.35 mil. tonų
kuruzų ir kviečių. Vienkart ru
sai yra nupirkę Kalifornijoje už 
2.5 mil. dol. 7 milijonus svarų

ja būtinai norėjo pasirašyti su
sitarimą strateginių ginklų kon
trolei. - Tvirtinama, kad sekre
torius Kisingeris net pasiūlęs 
atidėti Nesutartus klausimus ki
tam kardui, o pasirašyti susita
rimą sutartais klausimais, bet 
Gromyka ir šitokį Kisingerio 
pasiūlymą atmetęs. Gromyka pa
taręs Kisingeriuj visai reikalą 
atidėti iki kitų pasitarimų. Šiuo 
reikalu pasitarimai jau vesti 
septynis mėnesius, bet jokių kon
krečių rezultatų nepagauta.

Amerikiečiai reikalavo, kad 
būtų įtrauktas į strateginių gin
klų skaičių sovietų lėktuvos, ku
rio patranka gali šaudyti n e tik 
Į priešakį bet ir į užpakalį. Iki 
šio meto karo lėktuvai dažniau
siai šaudydavo į lėktuvo prieša
kyje buvusius taikinius, bet pa
likdavo ramybėje užpakalin pa
tekusius. Tuo tarpu rusai pa
sigamino lėktuvą, į kurį pajėgė 
įrengti užpakalin šaudančią ka- 
nuolę. Rusai tvirtina, kad šis 
lėktuvas yra tik krašto apsaugai, 
o ne puolimams. Amerikiečiai 
reikalauja, kad šis lėktuvas bū
tų įtrauktas į strateginių lėk* 
tuvų skaičių, nes jis labai lengj 
vai gali skraidyti ilgas distan
cijas. Rusai savo keliu reika
lauja, kad prie strateginių gink- 

I lų būtų priskaityta raketa, ka
iri dabartiniu metu yra greituo
se Amerikos karo laivuose. Ru
sai bijo, kad šie laivai, pasiekę 
Sovietų Sąjungos pakraščiu*, 
gali padaryti rusams labai daug 
žalos. Gromyka pareiškęs, kad 
viską reikia atidėti, nes yra daug 
neaptartų ir nesutartų kiauli
nių.

Prezidento Fordo rinkimine 
kampanija besirūpinantieji žmo
nės būtų norėję, kad strateginių 
ginklų sutartis būtų buvus paai- 
rašyta, bet dabar jis turės baig
ti rinkiminę kampaniją bę sutar
ties pagalbos.

jau 
ku-

Vėsusvieną svarą spalio 6 tebuvo mo-1 džiovintų slyvų, kas sudaro 5
karna 4.65 dol. ’ 'viso Kalifornijos slyvų derliaus. Saulė,tek* 6^5, leidžiasi 6:11
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Kazimieras Oksas

iis, Joseph L^dauas, Antanas Dumčius, Al Shemeiulskisq gui reikalingi patarnavimai, 
Jerome, Jonas Talandia, Vytas Vaitkus. Charles Brazai-j kajp elektra, natūralinis gazas, 

Eugene Bartkus, Dr. C. K- Bobelis, Vacys Petrauskas, Tlieo- telefonas ir kiti pabrangs 10% 
Kuzas, VaL Bylaitis, John Kintbark, Jonas Stankus, La- ,ar ®el, baugiau.
Kurauskas, Vincent Kutka, Emma Moteiūnas, Edmund nepamiršti ir medim

nos. Pasak pranašų, daktarų pa 
. ,, , .. ...r , „ , , , ’.tarnavimas ir vaistai pabrangsVictor hrauchunas, Henry Milauskas, Stephen Lack, -Stahley' 

Baizekas Sr., Peter Mazinas, IMer Bieliūnas, Nellie Bertulis, 
Paul Sakalauskas, Jurgis Brcivė, I. Sadauskas, Dr. Ramonas, B.,

I Kasakaitis, Alex Jankūnas, Dr. Peter Brazis, Anthony Regis, 
, Dr. Valaitis, Marion KiCla, Stanley Landen, *Dr. Sv Budrys, ‘He
len Kijauskus, ^J. Kerulis, Jonas Stonkus, Ą. Kurkulis, V. An- 
driauskas, B. Budraitis, Edward Lapas, Vytold Y’asus, Felix 
Raudonis, Julia Bičiūnas, Jean Vance, Anatole Miliūnas, A. 
Kazanauskas, John Evans, Charles Kai, Mary Rūdis, Dr. V. 
Dargis, Valerija Stanaitis, Frank Jagiella, Juozas Briedis, Mo
des tras Jakaitis, Rita Šakalys, Algis Žukauskas, Dalia Tallat- 
Kelpša, Algis Brazis; Edward Mankos, Paul Žumbakis, Juozas 
Bacevičius, ALT, LARLI, Bruno Klemka, Jonas Jurkūnas, Dr.

1 F. Kaunas, Valdas Adamkus, Victor Motušis, Edward Šurna 
) nas, Jurgis Janušaitis, Rim- Dirvoms, Tolius Šlutas, Algis Mo- 
• dėstas, Sabina Klatt, K. Milkovaitis, Randy Bukas, Anthony 
I Rudis, Zigiuond Sliažas, Dr. L Ragas, Kazys Laukaitsi.. 
i
i Kad laimėti šiuos rinkinius dar daug daugiau esame reika- 
) lingi visokeriopos lietuviškos paramos. Siųskite savo aukas 

šiandien. Laikas yra labai ribotas./ « r
V. Kačinskas, Iždininkas

Peikia nepamiršti ir medini
Kutchins, Paul Ridikas, Anthony Plienas, PhUomena Pake! n°S’ PaSak daktan# Pa

apie IO. bet Medicare arba li
goninės (pakeis kainas net 19%. 
Gi automašinų draudimas nuo 
1975 m. jau yra pabrangus 31, 
2% ir j fe dar pabrangs.

Lygiagrečiai su kainomis pa 
didės ir amerikiečių pajamos 
bei uždarbiai maždaug 8, 5%. 
Visi amerikiečiai vidutiniai da 
bar turi pajamų į metus, žino 
ma atskaičius mokesnius, 1. 
J97 bil. dol. Gi už metų, jie 
turės vidutinių pajamų 1.299 
bit dol. Iš tų pajamų ameri
kiečiai išleis daugiau -pinigų 
9,7% arba 105 bilijonais dol. 
Iš viso bus išleista 1.191 bil. dol. 
Kitaip sakant, amerikiečiai atei 
nančiais metais sutaupys 108 
bil. dol.

CASI OKSAS 
for

pusę Illinois valstijoje gyvenančių piliečių. Kad su galin-jCGOK COUNTY RECORED 
...usuoti užmegsti artimesnius ryšius, reikalinga turėti ge- *

I—i ..ame Kazimierui OKSUI laimėti lapkričio 2-trą dieną-

v.uuk County yra labai didelė apskritis, apimanti daugiau 
negu 
čiais
rokų sumą pinigų. Praneškite savo draugams, kad ant Čika
gos Pasavimo mašinų Okso. pozicija bus Nr. 21B. Priem.es- 
čiuose bus balsavimo kortelėse Nr. 118.

Kada lietuvis užims tokį svarbų Postą kaip Cock County 
RecoiUer, lietuvių bendruomenė turės geresnę progą susisiek- 
I. t e.ai su Illinois valstijos Gubernatoriumi ir JAV Preziden
tu. M .su tautiniai siekimai ir tikslai turės svaresni ir stipres
nį užnugarį.

Sekantys lietuviai jau aukojo Okso rinkimams:
» mcent Kačinskas, Robert Masiulis, Nijolė Vaitekūnas. 

Ire i a Regis, Stanley Paulauskas, George Czarny, Algis Regis, 
Peter Ridiką, Paul Laniauskas, Nijolė Vengris, Norman Bur- 
stem. Alex Lauraitis. Dr. F. Mažeika, Walter Rask, Anthony 
Novasit s, Antanas Tveras, Justin Mack. Domas Petrelis, Stel
la E ’.aska, Dennis Gribauskas, Pranas Jurkus. Stasys Baris, 
Frank Mozuraitis, Dr. Liudas žibąs, J. R. Kuzas, John Joku-

OKSAS CAMPAIGN OFFICE 
10520 S. Hamilton Ave.

Chicago, Ill. 60643
Mielas Kazy: i \ A*
Aš noriu Jums padėti laimėti rinkimus. Siunčiu auką $.____

Pavardė ..___„__ _________.................______ ....

Adresas .................. ........... ................................ .
(šio reporlo kopiją bus galima pirkti Cook County Clerk įstai
goj, 118 North Clark Street, Chicago, Illinois). ■

Ekonomistų

'/ Chicago Savings Offers You A Choice Of These Beautiful

COLORTVSETS
WHILE YOU EARN 6’/z % to 7% %X.

•1M O0R SPECIAL ACCOUNT '

Žyckii išniekino Koraną, 
o arabai sudraskė Torah

JERUZOLIMAS. — Laidojant 
senose žydų kapinėse arabų su
draskytą žydų šventraštį To
rah, Izraelio mmisteris pirmi
ninkas Yitzhak Rabin perspėjo 
žydus ir arabus okupuotoje Jor
dano upės vakarinėje srityje, 
kad atgrasinti nuo religinio ar 
’’asinio smurto vyriausybė “ryž
tingai ir griežtai” griebsis \dsų 
reikalingų priemonių.

Rabinas tokį perspėjimą pa
darė specialiame ministerių ka

bineto-posėdyje, sušauktame ap-; 
-tarti įtemptą padėtį vakarinėje 
•Jordano srityje, kur žydų reli
giniai ekstremistai “išniekino”- 
arabų šventraščio Korano kny-’ 
gas. o arabai atsikeršydami įsi
laužė į žydų sinagogą Hebrono 
mieste ‘ir sudraskė žydų šventus 
Toros (Torah) ritinius.

Premjeras Rabinas perspėjo 
tiek žydus, tiek arabus, kas už 
bet kokius religinės ar rasinės 
nepakantos kurstymus ar veiks
mus nusikaltusieji bus griežtai 
baudžiami.

Izraelio parlamente krašto ap
saugos ministeris Shimon Peres 
pranešė, kad ekstremistų žydų 
Vadas rabinas Mose Levinger, 
kurio pasekėjai išniekino Kora
ną, traukiamas teismo atsako
mybėn už nusižengimą armijos' 
potvarkiui, kuriuo po Hebrono 
incidento buvo jo veikla paribota. 
Hebronas yra 40,000 gyventojų

tį, tai Amerikos ekonomistai 
i mano, kad ateinantieji metaį 
bus amerikiečiams visais atž
vilgiais derlingi, bet vienkart 
stipriau tuštins vartotojų kiše-

Metams baigiantis atsiranda nes/nes inftiacija kad ir ne- 
visokių pranašų, kurie sten- Jaip stiprt .bet .visdėito sieks 
giasi išpranašauti ateitį žmo- kokius 6%. ^aždaūg gek pat, 
gaus, valstybės, politikų ir t. t. 5. 6%j pabrangs’dr visi varto- 
Kalbant apie ekonominę atei- lojaips reikaKi^gaminiai. Pa 

vyzdžiui, -maistąs; pabrangs 
3-4%:, mėsa drabužiai
tik 5%, nežiūrint,’ -kad -drabu
žiams garpinti- hėkurios žalia- 

I vos pabrangs net 50%, batai ^~- 
Į-5-7 doleriais, bet naujų namų 
: vertė p akilsianti 12%.

Dabar paprastas -vienos šei
mos naujas namas vidutiniš
kai kaštuoja 48.000 -dėl. Tas 
pats namas ateinančiais me
tais jau kaštuos 54.000 dok

Turto mokesčiai ateinančiais 
metais pranašai šakė pakils i miestas apie 30 mylių atstu nuo 

’ 10%.Lygiai įr 'visi -kiti žmo-J Jeruzolimos.

17” Diagonal COLOR

wth $1,500
You can have this 17" RCA XL-100 
COLOR TV. . .and your money grows to 
$1,897 in 72 months.

Or With $2,000
And your money grows to $2,283.06 in 4 
years.

19” Diagonal COLOR 
Remote-Control

wth $1 ,500
You can have this 19" RCA XL-100 
COLOR TV. . .with Remote Control. . 
.and your money grows to $1,695.54 in 72 
months.

Or With $2,000
And your money grows to $2,112.23 in 4 
years.

SflJNTINIAI j LIETUVI

Or With $5,000
And your money grows to $5,558.48 in 
2% years.

Or With $10,000
And your money grows to $10,691.09 in 
1% years.

Or with $20,000
And your money grows to k $21,024.81 in 1 year.

Or With $5,000
And your money grows to $5,408.95 
254 years.

Or With $1 0,000
And your money grows to $10,551.99 
in 114 years. J

Or With $20,000 x 
And your money grows to 
$20,890.22 in 1 year. '

1. JEIGU TURITE GIMINIŲ AR DRAUGŲ LIETUVOJE ir norite 
atsiminti juos pasiųsdami siuntinį žiemos sezonui ir ateinan
čioms Kalėdoms. -
2. MŪSŲ BENDROVĖ veikia j’au nuo 1947 metu. Kiekvienais metais 
mes persiunčiame i Lietuvą greit ir saugiai tūkstančius siun
tinių.
3. MŪSŲ BENDROVĖJE Jūs visuomet rasite dideli pasirinkimą 
prekių, kurios labai vertinamos Lietuvoje.
4. JEIGU JŪS NORITE PAKVIESTI iš Lietuvos gimines, mes parū
pinsime reikafingūs dokumentus.

CENTRAL PARCEL SERVICE, INC
220 SOUTH STATE ST., CHICAGO, ILL. 60604

TEL. WA 2-9354

Enjoy Your TV NOW PLUS

EARN INTEREST
•Funds must fwnsm in thn «o*c**H •ccouM fo» t**rn of on><•<:•*« From your w* dMoct the COS* M t*e but theIntOfWt you wrn pav< 
♦or it, pfcrs you »n M «H% to on your full deoosn. Fede*"^ r*ąuteix>ns n»qu^ sufKtMtt*! interest for

SKAMBINKITE DABAR

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
ALutPA Office
3434 WEST WORTH AVFMUC 
CHICAGO. nilNOtSfiOM? 
TELEPHONE 4*^3113

JŪS4J NAMA
ERWIN J. t

MICHAELS
4637 So. Archer Avė.

t i • (Prie 47-los) <’

orntf:$7*5SOUTHWf$n*M»EfWE,CHK*6O,fUMM>l$WSM TELEPHONE:476-7575

\ AfNES OFHCF 
tOS nAKTOHSTREFT 
DF S XJUKS. KL»NO»SA001F 
TFI FPMOWE.297-0720

254'8500 '
MEMBER MES TA4P PAT PARDUODAME VL
P c"f| ZNStčS Z HIVAGOS PRIEMIESČIUS IR 
-lA MIESTU JAV-XE PER -RE L O

Kelionės įspūdžiai Vakarų Europoje 
KAZYS KARUŽA

Meerbeckas— aš kiek atsigavau po ligos. Atvyko 
motociklu iš Meerbecko pažįstamas, čia gyvenęs Alfa 
Šmigelskis pas anus į Durverdeno kaimų, kvietė mus 
keltis į stovyklą. Jis motociklu išsivežė žmoną į Meer- 
becką, po dviejų dienų ji grįžo namo, atrodė, kad buvo 
ten tinkamos įsikūrimo sąlygos. Tuomet pradėjome..vis
ką pakuotis. Buvo rudens metas. Sukrovėme mantą į du 
vežimus. Dar vienas lenkų repatrijantas p. Smith padė
jo nuvežti daiktus savo arkliu pakinkytu vežimu. Aš tu
rėjau gražų juodą arklį, kurį pirkau-Soldorfo stoyykįo-/ 
je nuo poetės Vaičiūnienės. Taip nuvažiavome visa šei
ma į stovyklą, kur savo arklį ir repatrijanto arkliuką 
paleidome į pievos žardį pasišienauti, bet tie abu arkliai 
susipešė. Tas kuinas nukirto mano žlavaus arklio pas
kutinę koją, tad atvykęs stovyklos direktorius. nušovė 
jį. Atėjo Musolinio belaisviai, nulupo odą, supiaustė mė
są į gabalus, taukus paėmė latviai, o mėsą nunešė ų-UN- 
ROS miesto sandėlį, kurią išdalino italų belaisviams ir 
latviams. Taip mano nelaimingą žirgą, trakėnų ■ veislės, 
“supasčiavojo”, o buvo gražiai nusipenėjęs Vėžiario'upės 
pievose. -

Minėtoje stovykloje buvo lietuvių reikalams komi
teto pirmininku p. Pečkaitis. Nuėjo mano žmona pas jį, 
kad parūpintų mano šeimai butą. Bet jis pirmiausiai 
paklausė, ar mes esame kokie menininkai, dainininkai, 
kad galėtumėm reprezentuotis anglams. Jadvygą atsa
kė, kad mes-šių gabumų neturime, esame tik buvę : Lie
tuvos tarnautojais. Tuomet jis pareiškė, kad jam reika- 
-lingi profesionalai stovykloje, ir patarė ieškoti globos 
kitoje artimoje stovykloje.

Mes visai nusiminėm. Aš buvau sunkiai susirgęs ir 
dar praradome savo arklį pirmininko sodybos pievoje. 
Turime vežimą, likome be arklio, kur. eiti, kąip vąžįro- 
ti? Mūsų būklė buvo tiesiog tragiška, nes aš pai
siau paraližuotas, nevaldžiau kairės rankos iš peties, jir 
mane .gydė Dr. Kerpė stovykloje pusę metų, atgav4u 
sveikatą, (jis žuvo automobilio katastrdfojev^kš^-bjd), 
Negaudami buto, laikinai apsistojome, taip., sakant, mis 
priglaudė nuoširdus aukštaitis (Alfa -Šinigėlšl^^ąabąr 
gyvena koridoje ar Toronte), su mažais ■ vaikais, ' seia 
žmonos motina ir aš ligonis apsigyvenome antrame aukš
te šiauduose ant gyvulinio tvarto Šmigelskiui ir St. Bag
donui skirtuose namuose. Čia vargome su visa šeima vi
są savaitę laiko, bet judrus A. ’Šmigelskis nenurimo. Jis • 
buvo sumanus ir išmintingas žmogus, be to, buvo kariu 
ir gailestingos širdies. Matydamas neteisybę, užsiga
vo ant komiteto -pirmininko, kad nepriglaudžia didelės 
Karužų šeimos stovykloje, nors turėjo vieną antrą1 bulą 
laisvą. Tuojau A. Šmigelskis su mano žmona nuvyko pis 
stovyklos direktorių-anglų lenkų kilmės pulkininką ir pa
pasakojo, kad vępėjas nesutinka surasti buto. Karužų šėi- 
mai Antra, priminė,-kad žuvo arklys, serga-vyras irne- 
turi kitos priemonės toliau keliauti. -

Išklausė direktorius skundo (nors ne malonu buvo 
skųstis, bet nebuvo kito išėjimo ), ir davė įsakymą ls> 
miteto pirmininkui P. surast butą Karužų šeiniai kai
me. Tuojau kambarys buvo parūpintas, ‘kur name gyve
no kpt. A. Juškevičius, -teisn. St Balčiūnas (dzūkelis), 
Malčiauskas ar Br. Mačianskis su^šeimomis. (Par’ihūs 
šiomis dienomis atvyko Pranas Gustas pakviesti mane 
su šeima į jo vestuves, kuris tremties laiku gyveno su mi
nėtu komiteto pirmininku P. po vienu stogu ir ką aš čia 
parašiau apie pirmininką, jis patvirtino ir žino, kad bu
vo renkami tik menininkai, specialistai ir/mano šeimos 
nenorėjo įsileisti į stovyklą. Tą patvirtino šiandien Bal
siai, Bačėnai, Šmigelskiai ir kt. Žiūrėk 1976 m-. balan
džio 5 d. “Draugo” nr. ~ vestuvių aprašymas: Praįo 
Gusto su Izabela Simokiene).

Taip įsikūrėme stovykloje. Bendrai buvo pabaltįe- 
čių 3000 žmonių. Latvių buvo dauguma, nes jų buvo 
daug profesonalų, menininkų. Rygos teatro artistų, kū- 
rie pirmieji susigiedoja su stovyklos direktoriumi, net 
ir geresnių namų sodybų paskirstyme jie pirmavo?- -*;

Stovykloje buvo, didelis pokarinis f judėjimas., rčipn 
atvykdavo ir NKVD politrukai, kurie kviesdavo pabil- 
tiečius grįžti į Pabaltijį namo. Jie dažnai landžiodavo 
pas stovyklos direktorių pulkininką anglą, bet nieko ne
pešę, grįždavo atgal į rytų Vokietijos zoną. Kiek prisi
menu, jiems pavyko prikalbėti grįžti iš mūsų stovyklos 
4 rasų pabėgėlių šeimas, kurie iškeliavo su ■ ašaromis, 
bet kiti jų tautybės žmonės pasiliko su šeimomis stovyk
loje, o vėliau išemigravo į užjūrį-Ameriką.

Stovykloje buvo įdomus gyvenimas, ■ kurį reikėtų 
būtinai aprašyti ir išvardinti visų gyvenusių žmonių pa
vardes, kad liktų prisiminimui tautos istorijoje. Buvo 
įdomių nuotykių ir įvairių klasių žmonių, o tarp jų vyko 
visokios intrygos, savitarpio “kovos”., ypač renkant ko
mitetus. pi 3 j M i L i ‘ į 4 + ?

(Bus rfaugtan)
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Susivienijimas Lietuvių Argentinoje

• Liepos 9 d. 1976 m. mišios 
liet, parapijos bažnyčioje už mi
rusius SLA narius, kurias at
laikė kun. A. Steigvyla, pasaky
damas tai dienai pritaikytą gra
žų pamokslą. Laike mišių gie
dojo šv. Cecilijos ir“Aušros” Bs 
Aires chorai. Prie altoriaus sto
vėjo SLA jaunuoliai tautiniuose 
rūbuose su Argentinos ir Lietu
vos vėliavomis. Po pamaldų jau
nimas, lydimas skaitlingų daly-

San Martin 3175 Lanus Bs Ai
res. Programai vadovavo nuošir
dus veikėjas U Stankevičius. 
Pradedant buvo įneštos Argen
tinos ir Lietuvos vėliavos SLA 
jaunuolių tautiniais rūbais. Ei
nant per gražųjį salioną, juos pa
sitiko — lydėjo dalyviai rankų

sveikinimai’ n:io klub Leones 
Sr. Ijjpez; šv. Cecilijos vardu 
— Bernabas Blumfeergas; “Auš
ros” choro pirm. St. Pečitkonis; 
Arg. Liet. Jaunimo Sąjungos į 
pirm. N. Durbaitė; Pasau’io* 
I iet. Jaunimo Sąjungos Rasa>Lu- ( 
koševičiūtė, atvykusi iš Mont- 
realio, Kanados. Po sveikinimų 
vėl sceną užpildė SLA jaunuo-: 
liai sekėjai, kurie gražiai paruoš
ti pašoko įvairių šokių. Bet da
lyviai nebuvo patenkinti, vis

plojimu. Jie scenoje gražiai iš-)rankų plojimu reikalavo pakar-j 
sirikiavę su vėliavomis stovėjo, (tojimo. šokėjams akompanavo 
giedant Argentinos ir Lietuvos ’ akordeonu inė. C. Kliauga, SLA j 
himnus. Paskiau vyko organiza- pirm. J. Deveikis gražiu žodžiu Į

yių, nunešė vainiką liet, parapi- ei jų sveikinimai. Pirmiausiai te- pasveikino visus scenos vykdyto- 
ko tarti jautrų žodį ĄLOSTpirm, jus, dėkodamas už taip gražų 
Aleksui Mičiudui. Turimais ga-j pasirodymą ir svečiams už gau-; 
bumais labai gražiai sveikino, Į su dalyvavimą. Jis trumpais 
linkėdamas tęsti tą kilnią SLA bruožais pažymėjo SLA gražų 
organizacijos veiklą, kaip iki ir vieningą veikimą per eilę me-

• šiol, su meile ir patriotiškumu, tų. Prašė tęsti ta kilnų veikimą 
Nuoširdus SLA veikėjas Alb. Nuo Liet. Centro kalbėjo Julius‘ir, kiek galint kad būtų jungia-

jos prie lietuviško kryžiaus ir 
ten jj padėjo pagerbimui miru
sių.
J Juozas Deveikis tarė keletą 
jautrių žodžių ir perskaitė laike 
metų mirusiųjų sąrašą: viso 9.

Arlauskas pasakė tos dienos pro- Mičiudas jos pirm-kas. Kun. A. 
ga tinkamą kalbą, paskiau bu- Steigvyla nuo “Laiko” ir Tėvų 
vo pasimelsta ir sugiedota “Vieš- Marijonų vardu, linkėjo tinka- 
paties Angelas”. jmiausios sėkmės toje gardžioje

• Po pamaldų daugelis išvyko 'feningoje veikloje. Nuo “Balso ’ 
gražias SLA patalpas — salio
ną, kur buvo paruošti'pietūs tos 
dienos proga. Pietūs ištikro pra
ėjo gražioje nuotaikoje, kaip ir 
visuomet. Baigus pietauti pa
sigirdo lietuviškos dainos. Rasi- laimėjimo mūsų tėvynei Lietu- 
rodo, kad ir susenę lietuviai, bet va^ 
dainuoti dar sugeba. Kai kada - _ - ■
ir SLA jaunimas sugeba, gana į r(Xiė SLA jaunuoliai šokėjai tau- 
puikiai. sudainuoti, tuo džiugina taniuose rūbuose, kurie pašoko 
senuosius. keletą šokių, susilaukdami padė-

Meninis minėjimas 62 metų įos plojimais. Jų vadovės: Ire-

P. Orinskas. Liet. Senelių židi
nio vardu sveikino Jz. šiušis, 
kuris linkėjo dirbti vieningai, 
kaip iki šiolei, su meile ir tu
rimu patrijotiškumu iki laisvės

vai.
Po trumpos pertraukos pasi-

keletą šokit], susilaukdami pade-

sukakties įvyko 11.VII.76 m. Dr.
Vinco Kudirkos salione — Av.

na Simanauskienė ir Zabaraus- 
kaitė-Casas. Paskiau vėl buvo

mos jėgos mūsų jaunimo.
Sukaktuvinė vakarienė įvyko 

liepos 31 dieną 21 vai. SLA sa
lione. Laike vakarienės griežė 
orkestras “Sans Sousi”. Vaišės 
praėjo gana gražioje nuotaiko
je, kaip ir visuomet gražiam 
skaičiui lietuvių ir kitataučių 
prijaučiančių dalyvaujant. Su
sivienijimas Liet. Argentinoj yra 
viena geriausiai veikiančiųjų or
ganizacijų, kuri sugeba išlaiky
ti savo turimoje patriotinėje li
nijoje, nesiveldama Į politiką, 
neduodama vietos negeistiniems 
elementams. Tad jos esamų ir 
buvusių pirmininkų nuopelnas. 
Linkiu, kad SLA veiktų, kaip 
iki šiol, patriotinėje dvasioje iki 
laisvės laimėjimo mūsų tėvynei 
Lietuvai. Juozas šiušis

Antanas Rakštelė

SUKAKTUVINĖ DAILĖS PARODA

ėęs aukštąją meno mokyklą, į sukaktuvininko dailę, o kad 
mokslus dar gilino Švedijoje, gerai ir iš arti pažintum Rūkš 
muziejų vadybos srityje.
Dail. Šileikis gėrėdamasis pa-j Lietuvių

teles meną, reikia nuvykti į 
tautiniuose namuose 

rudoje išstatytais paveikslais,] paveikslų parodą ir ten, stovint 
sukaktuvininko dail. Rukšlelės prieš paveikslus, pamatyti ir 
didelės vertės kūryba, radusi (pajusti tą. ką byloja paveiks- 
įkvėpimo laisvos Lietuvos gani, |ų spalvos, pajusti tą dvasios 
toje, žmonėse, pabrėžė, jog su-! pakilimą, tą grožio alsavimą, 

kuriuo kupina dail. Antano 
Rukšlelės kūrvba.

kaktuvininkas yra ue tik žy
mus gamtovaizdžių tapytojas, 
bet ii< puikus portretistas. Ir 
ištikro, parodoje išstatytas dail. 
Rukšlelės darbo jau mirusio 
generolo, universiteto profeso
riaus inž. Dirmanto portretas 
tai liudijo.

Pasak dail. šileikio, dail. 
Rūkštelė nesivaikė naujovių ir 
nenuklydo dailės šunkeliais,
nesusigundė keliauti su daili-j dovas K. Milkovaitis, Vilniaus 

lietuvių s-gos in “Laisvosios 
Lietuvos” — V. Šimkus, Tauti 
nės s-gos — P. Bučas, Liet, s- 
gos — dail. V. Vaitekūnas ir

Sukaktuvininką duil. Anta
ną Rukšlelę sveikino ir jo as
menį bei darbus apibūdino lie 
tuviškų organizacijų atstovai, 
draugai ir artimieji. Lietuvos 
karių veteranų Ramovės var
du sveikino pulk. K. Dabule- 
vičius, šauliu S-gos šaulių va-

ninkais paklydėliais...

Paskutiniais metais toks tra 
dicinis meno žanras kaip peiza 
žas grynu pavidalu tapytojus Skautų s-gos — dail. V. Vijei- 
niažiau bedomina. Daugumą 
kūrvbiniu uždavinių realizuo
jama tematiniuose paveiksluo
se. žanrų susiliejimuose, bet

J sukaktuvininkas Rūkštelė nenu 
į klydo ta kryptimi. Sukaktuvi- 
[ ninko paveiksluose matyti na- 
' tūrali tvarka, racionalumas, 
, kuriuo dėka kuriama viena ar 
kita paveikslo emocija, nuotai 
ka, impresija. Tas jausmingu-

: mo krūvis ypač būdingas pei 
zažams, nes jie susieti su dail. 
Rakštelės meile gimtajam Lie

tuvos kraštovaizdžiui. Taigi, 
drąsiai galima sakyti, kad dail. 
A. Rūkštelė yra lietuviško pei

š/m. spalio 1 d. Lietuvių j “Sveikiname Lietuvos žur- 
Taut. namuose buvo Lietuvių nalistų Sąjungos garbingą na 
Žurnal. S-gos pastangomis su-j rį, iškilųjį dailininką Antaną' 
organizuota ir atidaryta daili- Į Rukšlelę švenčiantį septynias-’ 
ninko Antano Rukšlelės suka- dešimt metų amžiaus sukaktį; 
ktuyinė dailės paroda. Parodą ir visuomenei pateikusį visą1 
atidarė LŽS pirmininkas A.j pluoštą naujausių kūrinių. 
Pužauskas, bet iš visko buvo! Itin sveikiname dailininką 
matyti, kad jos sumanytoja irįuž jo gilų tautinį nusiteikimą, 
organizatorė, jos alfa ir ome( už jo pastangas sava kūrybai 
ga buvo gražioji ir maloniu-' atskeisti Lietuvos gamtos gro-' o (]ainius Jam gamta, kaip 
goji ciceriškė ponia Zuzana zj, o taip pat parodyti pasauli-l ažiai suderinta gėlių puokš.

j CRANE SAVINGS and Loan Association*

B. R. PIETKIEWICZ, Pres,

47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083
_ /Xl NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

7
/V Mokama 4 mėty

Certifikatams.
Mažiausia $5,OOC 

ar daugiau.

gV2% Mokama 1 mėty j 
Certifikatąms.

Mažiausia $1,000 j 
ar daugiau.

i

ACCOUNTS »
Taupmenos padėtos į reguliarias taupymo sąskaitas iki mėnesio 

10-tos dienos duoda pelno dividendą už visą mėnesį.
DIVIDENDAI MOKAMI KAS 3 MĖNESIAI

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:00 vak.; 
Antrad. ir penktadieni 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šešta
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečią dieniais už-

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS
' 401 dideli puslapiai, dang nuotraukų.

Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.
Įdomi kfivga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana Globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site Čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

I73S So Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Nau|l«noM galima gauti puikiu knygų, kurio* papuoš bat kokių 

knygv tolnta ar lantyna.
Alaksandras Pakalniški*, MES GRĮŽTAME. įdomūs jaunų dienų 

atsiminimai ir jvykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 367 psl. Kaina S5.

A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimų jvykių prisimini- 
ir laiko jvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs
tyti į 12 dalių. 296 psL. kaina $5.

Dr. Kazy* Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomas, 
. • žiais viršeliai*. 336 psL Kaina $6.00. Minkštais virš.

Prof. VaeL Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psl- Įrišta — S3.00, minkštais vir
šeliais — $2.00; D dali*. 225 psL, Įrišta — $3.00. minkš
tais viršeliai* ___________ _ _ <•> 00

Henrika* Tome* — Tamalawka*, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
Pakalnės ir Labguvos apskritys su įdomiais aprašymais, iliu
stracijomis ir dokumentacija. 336 psk, kaina $6.

P. KeriOna*, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3.

Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminlmaJ 
170 psl. --------- ;---------------------------------------------------- $3.00

M. Gudeli*, POVILAS MILERIS., biografijos bruožai 232 
puslapiai , $3.00

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto išlaidom*.

Gra- 
$5.00

1 1739 S. Halsted SL, Chicago, I1L 60608. — Tek HA 1-6100 
>

kis.
Raštn sveikino prof. J. Žile 

vičius, telegramomis — flori- 
diečiai, dail. J. Juodis, laiškais 
— artimieji iš okupuotos Lie
tuvos.

Dail. Rūkštelė padėkojęs vi
siems jj sveikinusiems ir paro 
dos rengėjams — Liet. žunr. s- 
gos Čikagos skyriaus valdybai, 
paskaitė savo dar neskelbtų 
kūriniu.

Pasirodo, kad dail. Antanas 
Rūkštelė yra devynių amatų 
asmuo: jis ir dailininkas, ir 
muziejininkas, ir rašytojas, 
žurnalistas ir net poetas. Jo pa 
skaityti, paties sukurti eilėraš
čiai tikrai yra vertingi, gilių 
minčių kūriniai.

Akompanuojant muzikui M. 
Motekaičiui, solistė Pr. Ragie- 
nė išlavintu, skambiu balsu 
padainavo Plaštakėlė (Bel
lini), Namelis (Donizetti) ir 
Mano sieloj šiandien šventė 
(Tallat Kelpšos). Solistė buvo 
LŽS Čikagos skyriaus pirmi
ninko A. Pužausko apdovano
ta gėlių puokšte. )
.. V. Prūsas

• Oficialus JAV svorio viene
tas yra ne svaras, J>et kilogra
mas. Daugelyje mokslininkų 
skaičiavimų bei formulių, ypa
tingai elektronikoje, yra varto
jamai metrinės sistemos matai

Juškevičienė, sumaniai vado- nių politikų suktus užkulisius 
vavusi parodos atidarymo iškil ir drąsiai, aiškiai jiems pasa- 
mėms. Kaip ji sakė: “Mes no- kyli, kad kiekviena .didelė ar! 
įėjome, stengėmės surengti to maža, bet. valstybiškai subren^ Rukšlelės tapybą charakterizuo 
kią dailės parodą, kurios kitos dusi tauta turi teisę būti Jais-'ja ir analitinis momentas. Be 

va. • jo dailininkas nebūtij subti-
Linkim dailininkui Ą, Rūkš lūs, negebėtų suteikti paveiks 

telei dan ilgus metus kurti ir Jų kūryboje švelnių bei ramių 
sava kūryba džiuginti, gaivin emocijų turinio, 
ti išeivio širdį, jo tautinius 
jausmus ir pačiam sulaukti, ma 
tyti laisvą Lietuvą”.

Ali Muhammado žmona 
paprašė teismo divorso
CHICAGO. -— Pasaulinio sun

kaus svorio čempiono Ali Mu- 
hammado žmona Khalilah ap- rijoje dar nebuvo”. Ir iš tikrų- 

' skundė Apygardos teisme savo į jį, dail. Antano Rukšlelės 70- 
(vyrą, prašydama jai suteikti ar- tįąs metų amžiaus proga, dai

lės paroda buvo .didinga ir iš
sami— išstatyta net 30 daili
ninko- Rūgštelės daugiausiai: Dailininko Antano Rūkšte- 
” - ■ ' ’ • v-- lės sukaktuvinę dailės parodą

atidarant, įvadinį žodį tarė 
dail. ŠM. Šileikis. Jis pasveiki
nęs dail. Rukšlelę sulaukus 
70-ties metų amžiaus ir įverti 
nęs jo knygą ‘Tautodailė”, pri 
minė, jog sukaktuvininkas, bai-

ba pilną diVorsą arba atskirai 
nuo vyro gyvenimą su pilnu iš
laikymu keturiems vaikams ir 
jai pačiai. Khalilah kaltina Ali 
“kraštutiniu protiniu žiaurumu.

tė.
Tai teisinga bet netikslu:

iki šiol Čikagos, o gal ir visos 
Amerikos lietuvių meno isto-

Lietuvos gamtą vaizduojančių 
kūrinių: Prie kelio į namus, 
Pakelės beržai, Nemuno erdvė-

< Buvusi žvaigžde grįžta Pe’ Augiai gale kluono ir kiti. 
HOLLYWOOD. — Olivia de DaiL Antanas Rukšlele kili-

, -w. rro-nOm nlrtr IO T/> TX’Tin

Havilland, kadaise buvusi po-į 
puliari ekrano žvaigždė, pasisa
kė grįžtanti į Hollywoodą, kur 
padės “sukti” filmą, pavadintą 
“Airport 1977”. Ji jau turi 60 

,metų amžiaus, Paryžiuje išgy
venusi 23 metus. Savo laiku bu
vo pagarsėjusi filme “Gone with 
the Wind”.

j mo yna zarasiškis, iš to rytinės 
Lietuvos gamtos atžvilgiu švei 
cariško aukštaičių kampo. To
dėl nestebėtina, kad dailinin
kas Rūkštelė visa širdimi yra 
pamilęs gamtą, o per* ją ir Lie 
tuvą. Tą pabrėžia ir LŽS var-. 
du sukaktuvinės parodos ren
gėjai, būtent:

Dail. Rūkštelė suaugęs su 
tautinės dailėse kultūra, su jos 
pastoviausiomis linkmėmis, to 
dėl 'jį ir galima priskirti prie 
šiais laikais retos tapytojų ka
tegorijos, kuri apsieina be šuo 
lių, skubėjimo, emocijų eikvo 
jimo, atviro novatoriškumo.

Šios trumpos apžvalginės 
pastabėlės negali pasakyti vis 
■ko. Jos tik gali nurodyti kelią] bei saikai.

Taupykite dabar
pas mus

UŽTIKRINKIME LAISVĘ BRAŽINSKAMS
Jungtinėmis Vilko, Balfo ir Amerikos Lietuvių Tarybos pa

stangomis laimėjome: Pranas ir Algirdas Bražinskai iš Turkijos 
kalėjimo pasiekė laisvę vakarų pasaulyje. Bražinskai yra laisvės 
kovose žuvusio partizano sūnus ir vaikaitis. Pranas Bražinskas 
yra dalyvavęs žygiuose prieš okupanto priespaudą ir yra buvęs 
Sibiro tremtinys. Perėmę savo kontrolėn Sovietų Sąjungos lėktuvą, 
jie ieškojo ne pasipelnymo, nesulaikė jokių įkaitų, o tik patys 
vežėsi išsigelbėti nuo mirties pavojaus ir pasiekti laisvę.

Dabar atėjo jų liamama valandai, jie nori niekam nebūti 
išduoti; gauti politinio pabėgėlio teisių, ir turėtų galimybę pa
stoviai apsigyventi JAV-se.

Mes turime padėti tiems ryžtingiems lietuviams. Amerikos 
Lietuvių Taryba prašo visus lietuvius, kurie tik turi kokios gali
mybės asmeniškai, telefonais ir laiškais kreiptis į savo senatorius, 
kongresmanus, kad jie kreiptųsi į prezidentą ir į Valstybės de
partamentą, prašydami Pranui ir Algirdui Bražinskams suteikti 
politinių pabėgėlių teises ir leisti pastoviai apsigyventi JAV-se.

Ryžtinga lietuvių veikla pasiekė laimėjimo laisvę Simui Ku
dirkai, dabar atėjo laikas padėti Pranui ir Algirdui Bražinskams.

i Amerikos Lietuvių Taryba

Jau kuris Laikas atspausdintu ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus dar 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs

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
druomene ir parūpina fondus namams lai

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 1D mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio nirmos 
dienos.

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

j 90 
darbus

(1869-1959) metą
664 psl. Kaina

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, {steigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai Ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistintų, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban-

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted St, Chicago, Ilk 60608

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

Įsteigta 1923 metai*. TEL. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemą* automobiliams pastatytų
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trims mėnesiams
vienam mėnesiui

Kanadoje:
metams______
pusei metu ___
vienam mėnesiui

$7.50
$2.50

$30.00
$16.00
$3.00

prie Fordo administracijos.”... Dabar prezidentas savo 
mintį pataisė “JAV niekad nepriims sovietų hegemoni
jos idėjos toje srityje.” Džiugu, kad prezidentas Fordas 
viešai prisipažino prie padarytos klaidos. Visi klaidas 
darome. Bet kiekvienas turime pripažinti, kad liandien 
Rytų Europoje dominuoja sovietų valdžia. JAV gali ne
pripažinti “sovietų hegemonijos idėjos”, bet niekam ne 
paslaptis, kad sovietų įtaka, galia ir kančius jaučiamas 
visoje Rytų Europoje.

Visi žinome, kad kai kurios Rytų Europos tautos 
priešinasi sovietų dominacijai kelia maištus ir stengiasi 
rusų nusikratyti, bet sovietų karo jėgos pačiuose kraš-

Kviečiami visi ir
is visur

Komitetas, įvykdęs balandžio 
mėn. 25 d. didingą Amerikos 
200 metų minėjimą, rengia ne
paprastą gegužinę

įritėto darbus. Laukiama ir ant-caro dėdę. Rusijos valdžia jam 
rojo stebuklo, kaip buvo balau- už jį pasiūlė milijoną rublių.
džio mėn. 25 d. McCormick sa-1 šamilas delegatams atsakė:“Aš 
lėlP nt»f Hotjtii, ir Vniaon * n4 VanoiE-rwĮėję, kad nei lietaus ir sniego' nepriimsiu nė vienos kapeikos 
audra lietuvių visuomenės ne- mažiau už 5,000 rublių". Jis ne
sulaikė, užtvinusios Chicagos žinojo, kiek rublių milijone. Ka 
gatvės neaugazdino, šaltis ir daise šamilas buvo garsus ir iai 
šlapdriba nesulaikė namuose, bet komas Kankano sūnumi. Jo var

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose: 

metams ______
pusei metų____________
trims mėnesiams  
vienam mėnesiui

Kitose JAV vietose: 
metams - - 
pusei metu

$31.00
$18.00

$4.00
$30.00
$16.00

$8.00
$3.00

$26.00
$14.00

Užsieniuose:
metams ______
pusei metu -----
vienam mėnesiui

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekrnadieninx Leidžia Naujiena Ben
drovė. 1739 So. Halsted St. Chicago 
HL 60608. Telet HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniui, nuo
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vai.

Prezidentas Fordas aiškinasi
Antrieji prezidento Fordo debatai su demokratų 

partijos kandidatu Jimmy Carteriu, praeitą trečiadienį 
vykusieji San Francisco mieste, sukėlė didžiausią audrą 
ne tik Amerikoje, bet ir užsieniuose, šiuo reikalu, pasi
sakė Dr. Kazys Bobelis, kongreso atstovas Edward 
Derwinskis, Aloyzas Mazewskis, Tadas Kowalskis, Do- 
brianskis ir visa eilė žmonių, atidžiai sekančių preziden-

sai Rytų Europai. Visi žinome, kad lenkų komunistų va
das Stalino buvo laikomas kalėjime, kad jis, priėjęs prie 
komunistų partijos vadovybės, patarė ne tik Rokosovs- 
kiui, bet ir Chruščiovui važiuoti namo ir nesikišti į Len
kijos vidaus reikalus, bet taip pat žinome, kad naujasis 
partijos sekretorius Edwardas Gierekas pirmiausia ta
rėsi su sovietų valdžios atstovais ir vadovauja; sovietų 
karo jėgų atneštai Lenkijos komunistų santvarkai. Ko
munistinę santvarką lenkams primetė- rusai. Lenkai ru
sų karo vadus ir karo jėgas išprašė iš Lenkijos, bet šian
dien ne tik Varšuvoje, bet ir kitose vietose yra pakanka
mai rusų, kurie kišasi į krašto vidaus reikalus ir padeda 
Gierekui valdyti kraštą. Lenkijoje rusų žymiai mažiau, 
bet ten paliktas sovietinis režimas..

Kiekvienas žino, kad Tito Broz, “išrinktas” Jugos
lavijos prezidentu iki gyvos galbos, yra Maskvos moki
nys. Jis pats Maskvoje ilgus metus gyveno. Jam yra ži
nomi pagrindiniai Maskvos valdymo bruožai, bet Antro-

_  pikniką i ““suiame uamuuse, uet Komas ivauKano sunarni, jo var 
kuris įvyks 1976 m. spalio keliais ir ^ėmis, nu- ’dą naikino kitas gruzinas Džnr-
10 d Vvčiu salAip h- onHelvie sunkias kliūtis ir gamtos gašvilis Stalinas, kovojęs ne užSigoje K £ Be UŽtVaraa’ arti ir iš toliau, > Kaukazo tautų laisvę,, bet už jų 

įprastinių šiltų ir šaltų užkan- 
džių ir atsigaivnimų bei gerų 
dovanų loterijos, žadama pada
ryti ir staigmenų, kurių iš kal
no nusistatyta nereklamuoti, o 
netikėtumus padaryti atvyku- 
siems į gegužinę-pikniką asme
niškai.

Kas norės pasišokti, tokiems 
pasitarnaus Joniko orkestras. 
Piknikas įvyks net jei būtų blo
gas oras, nes pakankamai vie
tos yra Vyčių salėje po stogu ir 
prie stalų. JAV 200 metų lie
tuvių Organizacijų Komitetas 
kviečia Čikagos ir jos apylin
kių lietuvių visuomenę gegužinė
je gausiai dalyvauti paremti ko-

i Amerikos 200 metų, minėjimą, 
Į nors tam tikri asmens ir ją sam
diniai stengėsi, išvystė trukdy- 

1 mą ir net terorizavimą paskirų 
asmenų.

Kviečiami nuoširdžiai visi ir 
iš visur dalyvauti ir gegužinėje, 
įvykstančioje Vyčių salėje ir 
sodelyje, 2455 W. 47th St., Chi
cagoje.

Reporteris K. C. T.

• Gruzinas Šamilas, kovotojas 
už- Kaukazo tautų laisvę, paskel 
be prieš Rusiją Šventąjį karą ir. 
kovojo 25 metus nuo 1834 ine-.' 
tų; Kartą: jis paėmė į nelaisvę

pavergimą.

• Sir John Fenwick dalyvavo 
sąmoksle nužudyti Anglijos ka 
ralių Vilimą III, bet buvo su
sektas ir pasmerktas mirti. Ka
ralius- atsisakė pasgailėti,. tik.- pa 
žadėjo išpildyti paskutinį pri
imtiną norą. Sir John prašė ka 
ralių priimti jo mėgstamiausią 
žirgą Sorrel- Karalius priėmė ir 
pamėgo tą arklį. 1702 m. kovo 
8 d. karalius Vilimas III išjojo 
tuo arkliu pajodinėti. Arklys 
staiga Pradėjo spardytis, išme
tė jį iš balno ir mirtinai sužei
dė.

to rinkimus ir turinčių nuovoką apie anoje uždangos'3° pabaigoje jis ryžosi nusikratytj rusų patarėjų.
pusėje vykstantį nepasitenkinimą ir einančias kovas. 
Prezidento Fordo pareiškimas praskambėjo visame pa
saulyje, išskyrus Sovietų Sąjungą, kur vyriausybė, kont
roliuojanti visą spaudą, nepraleido šios žinios savo skai
tytojams. \

Prezidento pareiškimas sujudino visus Amerikos 
politinius centrus. Debatus sekusieji žmonės pasipikti
no vietoje- ir savo nepasitenkinimą reiškė respublikonų 
partijos ir administracijos atsakingiems žmonėms. Tą 
patį vakarą plaukė telegramos ir pranešimai telefonu, 
kuriuose buvo reiškiams protestas apie tokį: neapgalvo
tą ir nevykusį pareiškimą. Ne tik Baltieji Rūmai Wa
shingtone, bet ir pats prezidentas turėjo progos užgirs
ti gyvu žodžiu ir paskaityti spaudoje apie nevykusį jo 
žodžių parinkimą. Daugelį nustebino, prezidento pareiš
kimas, nes jį pažįstantieji žinojo,, kad jis turėjo' buti-gė- 
riau informuotas apie padėtį Rytų: Europoje ir negalėjo 
tokio pareiškimo padaryti.

Pats prezidentas po debatų nieko nesakė. Jis tylėjo 
ir sekančią dieną, bet kai ketvirtadienį turėjo pasakyti 
pagrindinę kalbą Los Angeles respublikonams, sumokė
jusiems stambią sumą už pietus, ta pats prisipažino, kad 
parinkęs netinkamus žodžius. Jis pasakęs, kad “nėra 
sovietų dominacijos Rytų Europoje’ o norėjęs pasakyti 
visai kitokią mintį. Jis norėjęs pasakyti, kaip perduo
da Chicago Daily News biuro vedėjas Robert I. Rose, 
kad “JAV niekad nepriims sovietų hegemonijos idėjos 
tose srityse.’

Prezidentas viešai prisipažino, kad jis debatų me
tu nevykusiai pasirinkęs žodžius. Naujienos, pasinaudo
damos žinių agentūromis, penktadienio laidoje šitaip 
pranešė savo skaitytojams: Fordas pareiškė, kad “nėra 
Sovietų dominacijos Rytų Europoje ir jos niekad nebus

Jis jautė, kad patarėjai rusai- gali atsikratyti juo, kaip 
jie atsikratė Vokietijos, Lenkijos^ ir Čekoslovakijos ko
munistų vadų ir iš Jugoslavijos padarys dar vieną “so
vietinę respubliką”. Norėdamas pats valdyti kraštą, jis 
laiku išvijo atsijstus Maskvos patarėjus, bet pats- val
do kraštą jų metodais. Rusai išvyti iš Jugoslavijas,. bet 
kraštą valdo Maskvoje mokytas ir su. sovietų valdyma 
metodais gerai susipažinęs Tito. Jis kontroliuoja visą 
spaudą, jis kiša i kalėjimus partijos narius, nenorinčius 
pripažinti jo nustatytos “partinės linijos.” Jugoslavijos 
kalėjimuose tupi komunistų tarpe išgarsėję keli vadai-

Reikalai truputį kitaip susiklostė Rumunijoje,, kurią 
prezidentas Fordas aplanke ir- kurią, paminėjo debatų 
metu. Rumunijos komunistai išrašė rusus, atidavė jiems 
dalį rumunų teritorijos, bet ir jie kraštą valdokomunis
tiniais metodais. Nei Lenkijoje, nef Jugoslavijoje, ■ nei 
Rumunijoje nėra, laisvų rinkimų, laisvos spaudos ir žmo
nių rinktos valdžios. Rumunai, lenkai ir jugoslavai pa
sipriešino rusams, bet tos tautos valdomos mažos- komu
nistų grupelės, kurias toms tautoms primeta Maskva. 
Jugoslavai, rumunai ir lenkai yra pasiryžę; kovoti prieš 
Maskvos hegemoniją, bet tuose kraštuose nėra, demokra
tijos, negerbiamos pagrindinės žmogaus teisės.

. Prezidentas Fordas yra labai' gerai informuotas ne 
tik apie minėtas tris valstybes, bet ir apie- lietuvius, lat
vius, estus, vokiečius, gudus, ukrainiečius,, gruzinus ir 
kitas rusų komunistų paevrgtas tautas. Prezidentas pri
valo pasirinkti tikslius žodžius ir skelbti aiškias mintis.. 
Visi klystame, bet prezidentas neprivalo.

k

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI,

SIUNTINĮ - DOVANĄ I LIETUVĄ IR USSR DAUS
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI 

ŽINOMOS FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
(LICENSED BY VN ESPOSYLTORGi 

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019 — Tel: 581-6590—581-7720
Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo' vietą pasiekia trumpiausiu lai

ku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsti įstaigose, gavė
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Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasi te žemiausiomis’kainomis pasiriniamųi‘ 
įvairiausių audinių, taip pat maisto pFoduk tų, odos avalynei ir kitų- daiktų;

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos rytoiki6 valandos vakaro, šeštadieniaisif sek-’ 
madieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.
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BIRUTĖ KEMEŽAITĖ

RUSIŠKASIS KOMUNIZMAS
IR IŠEIVIŲ VEIKLA

Visi juk lietuvių katalikiški laikraščiai pilni rusų 
garbinimo, jiems užuojautos, troškimo su jais gyventi 
broliškoje meilėje, užuominų Rusiją įsivaizduoti, ne 
kaip okupantą, bet kaip Lietuvai nuoširdų kaimyną 
ir ištikimą draugą. Visi šie faktai, įskaitant LKB Kro
niką, yra tik ryškus patvirtinimas vis labiau Vakarų 
pasaulyje įsigalinčios nuomonės, kad Lietuva yra inte
gralinė Sovietų Sąjungos dalis... Todėl pradeda da
rytis aišku, kodėl, vietoje Solženicyno laiško, ar nors 
jo trumpos ištraukos, kur Sovietų vadams primena
ma Lietuvos okupacija, Kronikoje buvo įdėtas ruso 
A. Sacharovo kreipimasis į pasaulį, kurio pabaigoje 
rašoma:'’ Aš šaukiu į tarptautinį žygį už Sergiejaus 
Kovaliovo išvadavimą.” Kodėl lietuviai nešaukia į tarp
tautinį žygį už Lietuvos išvadavimą: ar bent N. Sa- 
dūnaitės?

Atrodo, ka d Sadūnaitė, Jaugelis, Pliūra ir kiti kan 
kiniai už tikėjimą Kronikai yra tik medžiaga, priemo
nė katalikiškai veiklai daugiau pinigų pririnkti, nes 
graudžiai apie juos kalbantys Kronikos leidėjai, prak
tiškai nė piršto nepajudina dėl jų gelbėjimo iš kalėji
mų. .. šių metų birželio 16 d., Chicago's Mokslo ir 
pramonės muziejuje buvo atidaryta Sibiro paroda jo 
pažangumui įrodyti. Prisirinko piketuotojų žydų ir 
latvių, o kur buvo lietuviai? Kodėl Kronikos leidėjai 
bei rėmėjai neatėjo už Sadūnaitę, Jaugelį ir kitus sa
vo kankinius šaukti? Kodėl politinės veiklos vadai ne

suorganizavo piketuotojų, lietuvius Sibiro kankinius- 
priminti? Kur tą valandą buvo garsūs, didžiais veiklos 
darbais besigiriantys LB-nės veikėjai? Lietuvių,' kan 
kiniams ginti neturime iniciatorių, bet rusus padaryti 
Lietuvos kankiniais, kad vėliau būtų proga juos gar
binti, iniciatorių netrūksta.

Iš tikrųjų Kovaliovas nebuvo kaltinamas ir teisia
mas už LKB Kroniką- ir nebuvo joks už Lietuvą pa- 
siaukotojas. Pats A\ Sacharovas Kronikos 21 numery
je, kur yra aprašomas Kovaliavo teismas, sako, kad 
Kovaliovas buvo kaltinamas perdavimu medžiagos už
sienio spaudai, kuri buvo paskelbta 1974 m. spalio 30 
dieną. Kronika buvo tik pretekstas Kovaliovą teisti to
liau nuo savo krašto žmonių, kad išvengtų didesnio 
triukšmo.^

Kronikos? leidiniuose prikišta daug nekroninkiškų 
straipsnelių, anoniminių pasisakymų bei privačių svei
kinimų, kas labai praskystina tos Kronikos pagrindi
nę mintį. Net marksizmo mokytojas ir išpažinėjas V. 
Sevrukas yra tapęs Kronikos didvyriu: bado auka ko^ 
vojęs už religijos persekiojimą. Tai dr. Maceina, ko
munistus priskiramas politinei veiklai, ar tik nebus 
prašovęs pro šalį. .. Kaip matome Kronikoje, komu
nistai gali būti kovotojais ir už tikėjimą... Sevrukui 
yra žinoma tik viena krikščionybės taisyklė, kurią, 
kalbėdamas Chicago'je, jis pasakė: “Mylėk savo prie
šą, kaip pats save...” Todėl nenuostabu, kad tuo ke
liu pasukęs išeivijos katalikybės centrų vadus, mark
sistas Sevrukas pasidarė Katalikų Kronikos didvyriu...

1976 m. 21 d.“R>rauge” telpa frotininkų lietuviškų 
studijų savaitės dalyvių žodis savo tautiečiams kur jie 
konstatuoja: “Nešdama sunkų sovietinės okupacijos 
jungą, Lietuva yra padariusi nemažos pažangos pra

monės;. technikos, tiksliųjų, mokslų- ir lituanistikos sri- 
tyse’”, tik morališkai ir dvasiškai Lietuvos žmonės ža
lojami; O kiek toliau, jau- rašo, kad sovietai, nusimetę 
kaukes, “siekia; oficialiai Lietuvą surusinti,- pradeda
mi- Lietuvos? kompartijos suvažiavime vartoti tik rusų 
kalbą, Lietuvos pramonės įmonėse įvesdami* pagrindi
nę rusų kalbą, akademinio- lygio- lietuvių mokslo vei
kalus- spausdindami nusiškai, lietuviškose mokyklose 
ruošdami’ rusų kalbos olimpiadas”. Ar tai šitais rusifi 
kacijos pavyzdžiais frontininkai: stengiasi: pagrįsti tą, 
jų nuomonė, okup. Lietuvos nemažą pažangą pramo
nės, technikos; tiksliųjų mokslų ir lituanistikos srity-

...

štai dar vienas- jųabsurdas. Frontininkai,, prisiminę 
'Lenkijoje- persekiojamus lietuvius, protesto vardan 
siūlo laisvojo pasaulio lietuviams sueiti į glaudesnius- 
santykius su lenkais. Ar tam, kad bendromis jėgomis 
būtų pagelbėta lenkams vėl pasigrobti Vilnių? Juk- ir 
čia, išeivijoje, lenkai akiplėšiškai Vilnių savinasii Prieš 
keletą metų jie savo1 tautinės- šventės parade Chicago’ 
je State gatve vilko vežimų su užrašu,, reikalaujančiu 
Vilniaus ir Lvovo; O LB-nė tuometu (tartum tyčioda- 
mosi iš savęs) siuntė B. Nainį pas lenktis į draugišką 
pasitarimą dėl bendradarbiavimo. Tik ukrainiečiai 
miesto centre “kariavo” su Chicago’s policija, siekda
mi nuplėšti nuo lenkų vežimo užrašą, šaukdami, kad' 
Lvovas jiems priklauso. Tai tauta, karštai mylinti sa
vo tėvynę, ne' tuščiais žodžiais; bet darbais. .. Tačiati 
mūsų LB-nės . toks gėdingas pavyzdys parodo ji} v«> 
giškumą ir trūkumą, tautinės sąmonės... Neveltui iš
didūs lenkai lietuvius chamais vadina ir su panieka 
žvelgia mūsų pusėn. AŠ siūlyčiau tokiems vadams pa
simokyti iš mūsų praeities garbingų kunigaikščių,

kaip prieš save paklupdyti- savo tautos- priešus, o nei 
patiems apie juos vergiškai- tūpčioti.

Šiandien vis daugiau atsiranda mokytojų, vežan
čių lietuviukus į okup. Lietuvą. Kuo daugiau kalba-- 
ma apie okup. Lietuvoje tikinčiųjų persekiojimus ir 
rusifikaciją, tuo daugiau Amerikos išeiviai siunčia’sa-. 
vo vaikus į Vilniaus universitetą ir komunistinį kraštą. 
Kadangi visos lituanistinės mokyklos yra LB-nės ži
nioje, tai irt jos mokinių vežimas į okupuotą Lietuvą 
negali būti be LB-nės žinios... Tuo labiau, kad' LB-nės- 
švietimo šulai niekados nebuvo tokių maršrutiį pas
merkę. /

Teko girldėti, kad patys tėvai reikalauja, kad jų- 
vaikai būtų vežami į komunistinės Lietuvos-mokyklas. 
Kai kurių lietuvių organizacijų vadai ir neifiažai lie
tuvių katalikų kunigų-bei’ frontininkų su-išimtinėm tei-* 
sėm važinėja- po pavergtų Lietuvą. O kai šitie žmonės? 
grįžta, jų garbei yra» ruošiamos vakaronės;, ar kitokiu 
pathikavinni jie būna paglostyti;

Vienas iš- tokių parengimų' buvo pristatytas Vlado 
Butėno-1975 m. birželio111 d. “Dirvoje”,; kuriame da
lyvavo-: AL Pakalniškytė, 2. Bilaišytė,. A. Zaiiskaftė, E. 
Juodvalkytė, V. Bogutaitė —■ Keblieaė,- K. Rradūnas, 
IL Vėžys,,AL Baronas ir- J. švabaitė — Gylienė; VL Bu
tėnas rašo':”’ Dalis šių1 autorių' lietuvių kalbą* pagilino 
okup. Lietuvoje, atrodo, jų. politinės*pažiūros liko aiš
kiai patriotinės; bet lietuvių kalboje ir rašyboje jau
čiama didelė pažanga:** 
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SKAITYKITE IR PLATINKITE
DIENRAŠTI “NAUJIENAS"

-AUJIENOS. CHICAGO S, ILU— S-Hih!.,, O^ob»r 197,



~ tė ir jau užsakė stalą 10 asme- — Teresės Gaidelytės ir Vi-
| i nų. Karlu su f

•pijaus dėdės — Kazimieras ir kos ir skulptūros meniški dar Nariai renkasi penktadieniais1 
Madas Skripkai taip pat kiti baii>ei medžio drožiniai bus išv 8 vaL vak‘. Tautiniuose namo' 
artimieji ir lietuviškos veiklos statyti Jaunimo centre, Chica- se.

DR. ANNA BAUUNAS 
•į t r -- - - - *

_ " AKIŲ, AUSŲ, NOSIES, 
IR GERKLĖS LIGOS
2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

AKUŠERIJRA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

- Joną. VUlmas iŠ sudM7dmi maloūl
le Parko, pratęsdamas prMU- už dal
merą tą, atsiuntė penkinę Maši
nų fondai. Tos apylinkės taūtie 
tė užsisakė Naujienas 3 mėn. 
tinkamesniam susipažinimui,to
dėl pavardės prašė neminėti.Po- 
nia J. Kleiva iš Brighton Parko 
atsiuntė $3 už kalendorių. Dė
kui.

INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

S- ; Telef. 695-0533 
Fox Valley Medical Center 

850 SUMMIT STREET 
ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

1 vavimą ir ankstyvą vietų re
zervaciją tinkamesniam pla
navimui bei geresniam svečių 
priėmimui. Banketas bus spa
lio 24 d., sekmadienį, 5 vai. po
piet personality Lodge puikioje 
salėje, 6649 Archer Avė. Visi 
kviečiami dalyvauti ir vietas

— A. Mitkevičius, 5049% J grupėmis arba pavieniai užsa- 
Franklin Ave., Los Angeles, kyti galimai veikiau Naujienų
Cal.90027, yra Balfo valdybos iž 
dininkas ir priima, vajaus au
kas paštu. Losangęliečiai vajų 
pradės spalio 15 d. Vladas Pa
žiūra yra Balfo valdybos pirmi 
ninkas, J. Rukšėnienė ir R. Mu 
lokas — vicepirm., R. Dabšys— 
sekr. Vietovių įgaliotiniais ar
ba seniūnais yra S. Gorodeckie- 
nė, A. Pažūrienė, M. Šimonienė, 
A. Tumas, B. Seliukas, S- Kve- 
čas, J. Dženkaitis ir R. Bužė- 
nas-

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71 st STREET 
^Ofisas: HEmiock 4-5849 
; \r <,Rezid. 388-2233

• ’ OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
antrad.. - penktaiehi nuo 1—5, treč. 

ir šeštad. tiktai susitarus.
— Albertas ir Konstancija 

Rožėnai, ilgamečiai Naujienų 
skaitytojai, iš Chieagos nusikėlė 
Į Hot Springs. Pardavę čia ke- 

j liolika metų laikytą užeigą, Hot 
; Springs nusipirko didelį su visais 
’ patogumais motelį Abu yra ne-

DR. PAUL V. DARG1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Weetchester Community klinikos 
Medicinos direkrorius.

1938 SjYianneim Ka^Westcnester, Iii.
VALANDOS: 3-9 darbo dienomis ir PaPrastaj malonaus būdo, tad ti- 

kas antrą šeštadienį 8—3 vai.
i e L: a r na 5oz-2/2b

ketina, kad lietuviai juos pir- 
.. ’ mausia aplankys ir Hot Springs. 
“ Adresas: Perry Plaza Motel on

'u-s- 70 B-State High-
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIHURGIJA
6132 So. -Kedzie Ave.z WA 5-26/U

Valandos pągąl susitarimą. Jei neat
siliepia.' skambinti Ml 3-0ū0L

— Joseph Banas iš Orland 
Parko apylinkės vakar telefo- 
navo administracijai ir užsisa 

' kė Naujienas vieneriems me- 
DR. A. B. (iLE V EvlkAS tams, o šiandien dienraštis jau

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
$ 3907 West 103rd Street 
■’Valandos pagal susitarimą

Telef. BE 3-5b93

DR. K. A. V. JUČAS “ 
“į 4894441 5614605 " 1s<

CHIRURGIJA

administracijoje.
— Bronius Mozūras, Ville St 

Laurent, Que, Canada, parėmė 
Naujienas, atsiųsdamas penki 
nę rėmėjų laimėjimams banke 
to proga ir pridėdamas kitą 
penkinę Mašinų fondui. Dėkui 
už paramą ir už laišką.

— William Mustaikis, Mon
tague, Mich., atsiuntė tokį laiŠ 
ką: “Laimėjimo korteles pasi 
dalinom su savo anūku ir jo 
žmona, pas kuriuos dabar gy
venu. Aš jau senai gyvenu ūky 
je, tai anksčiau turėjau labai 
mažai laiko skaitytį. Dabar ne 
žinočiau, kaip be Naujiem} die 
ną praleisti. Labai ilgu, kai jos 
neateina. Aš esu gimęs 1890 m. 
gruodžio 15, taigi greitai būsiu 
86 metų. Man smagu, kad atsi
randa naujų skaitytojų. Anks 
čiau ar vėliau geri žmones tu
ri gerą laikraštį susirasti. Gai 
la, aš jums negaliu surasti nau S 
jų skaitytojų. Čia aplink nėra | 
lietuvių. Dar įdedu jums .pen » 
kinę Mašinų fondui ir linkiu » 
visiems genos sveikatos”. »

— Bronius Matulaitis iš Oak $ 
Lawn apylinkės, pratęsdamas « 

- prenumeratą, savo gerus lin-’ 
j buvo jo pašto dėžutėje. Dėko- ėjimus atlydėjo $5 auka, Ba- ■ 

■ jant naujam skaitytojui už atsi lys šimėnas iš Lynn, Mass., at i 
liepimą į platinimo vajų ir jo siutė |4. Ona J. Naujokaitienėjl 

draugams už Naujienų reko-^ew. Wis„ atsiuntė '
$2. Dėkui už aukas ir už anks-L 
tyvą prenumeratos pratęsimą, p

— Rautas Statioraitis išrink/, 
tas Argentinos Lietuvių Orga- i 
nizacijų Tarybos pirmininku* J 
Zefiras Juknevičius — vice- 
pirm., Aug. Steigvilas ir Euge-e < 
nija Burtbienė — sekr., J. šių- j 
šis — ižd. ALOST adresas: Men į 
doza 2280, Avellaneda, Buenos' 
Aires, Argentina. ;

way 7 North, 1007 Park Ave., 
Hot Springs, Arkansas, 71901. 
Telef. 501-623-9814.

prenumeratą, savo gerus lin-1

mendavimą, gerą'žinią prane
šame visiems skaitytojams. 
Platinimo vajaus proga Nau
jienos yra siunčiamos susipaži
nimui 2 savaites nemokamai. 
Visi skaitytojai prašomi rem
ti Naujienas ir jas platinti. Vi
si lietuviai kviečiami atkreipti 
savo asmenišką dėmesį. į Nau 
jienas, gerai su jomis susipa
žinti ir pareikšti savo asme
nišką nuomonę jas užsisakant.

—Dr. Juozas Briedis, Le
mont, III., atsiliepė teigiamai j 
Naujienų pastangas ir platini
mo vajų ir jas užsisakė vienę-- 
riems metams. Naujasis mūsą 
skaitytojas J. Briedis-yra agro 
nomijos daktaras, dirbęs savo 
specialybės srityse iri turėjęs 
savo gamybos įmonę. Išėjęs 
pensijon visą savo energiją nu 
kreipė Į visuomeninę veiklą. 
Jis su savo darbščiaja žmona 
nepaprastai originaliai įrengė 
savo rezidenciją ir jbs aplin
ką. Ten būna kultūriniai ir so
cialiniai pobūviai bei sueigos, 
kuriose dr. Juozas ir jo žmona 
aktyviai dalyvauja: Dėkui jiems 
už dėmesį Naujienoms.

— Birutė ir Klaudijus Pum
pučiai ir Brighton Parko apylin 
kės dalyvaus Naujienų banke-

opos LIGOS
41002 H, .WESTERN AVfc. 
75214 Ne WESTERN AVE. 
Telefonas , atsakomas 12 vai.

Ofiso teL: HE 4-1818
Rezidencijos: PR 6-98GI

DR. J, MESKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
r2454 WEST 7)sf STREET 

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirUdiemais ir penkta 
dieniais nuo 3 iki 7 vai. popiet 
Cik susitarus.

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK FLECKAS
OPTOMETRISFAS

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

‘‘contact lenses’’.
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

SUSIRINKIMU

Lietuvių Moterų Draugijos Apšvie- 
tos poatostogrnis narių susirinkimas 
Įvyks šeštadieni, spalio 9 d. 1:30 vaL 
po pietų. 2549 W. 71 St. Narės kvie
čiamos atsilankyti, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti. Bus ir vai
šės. Rožė Didzgalvienė, rast

DR. LEONAS SEIBUTIS
SS" INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS. CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

VaL; an^adl nuo l-r-4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 51-7 vai. vak 

Ofiso taldfl: 776-2880
Nau)a* raz. telef.: 448-5545

DR. VYT, TAURAS 
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS

Benar* praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59tb STREET 

TaL-~ PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., anerad.. irečiad 
Ir penkt. 24 ir 6-8 vak vklL Seštadie- 
uiais 24 vaL po pietų ir kitu laiku ] 

’ pagal susitarimą.

S. L. A. 134-tos Moterų Kuopos su
sirinkimas įvyks šeštadieni spalio 9 
d.; Chicago Savings ir Loan patal
pose 6245 S. Western Ave.; 1:00 vai. 
popiet Malonėkite dalyvauti. Po susi
rinkimo bus kavutė.

— Zarasiškių klubo rudeninis ban
ketas ivyks spalio 16 d., 7 vai. vaka
ro Vyčiu salėje. 2455 West 47th St.f 
Bus šalta ir karšta vakarienė, gros 
Ramonio orkestras šokiams. Klubo 
nariai ir svečiai maloniai kviečiami 
gausiai dalyvauti. Patartina bilietus 
isigyti iš anksto paskambinus tek: 
HE 4-7916.

Klubo valdyba

-K4 1-
<Pi Šileikis, o. p.

ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
jįį Aparatai - Protezai, Med. Ban 
Iv dažai. Speciali pagalt)« Kojom*

(Arch Supports) ir L t
Vai.; B. Šeštadieniais 9—1
U50 Wait 63rd SK, Chicago III. 60629

PRospėct 6-5084

fERKRAUSTYMAl

M 0 V IN G
L.idimai — Pilna wpdr.utU

ŽEMA KAINA 
R. i E R t N A S 

Tel. WA 5-8063

RADIJO 4EIMOS V ALANUOS

Visos programos fi W0PA, 
1490 M. A. M.

M 0 V I N G
Apdraustas perkraus tymas 

ii įvairiu atstumu. / 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tek: FRantier 6-1882

Lietuviu keloa: ''tidien tUw piro»« 
dienio |ki penKtadiemo 12:30- 
’•00 v. popiet. — Šeštadieni k 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai 
ryto.

Telef.: HEmtock 4-2413

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausias Rfišt

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams Kėlės.

ROY R. PETRO (PUT?* Y’ t AS)

DAUBARŲTSŪNUS

S575 So HatUm Ava. — 586-1220

regite tuos Biznierius.
KURIE GARSINASI 

"NAUJIENOSE**

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GKLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET
T»l«fon>1: PR 8-0833 ir PR 8-0834 

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene D rishi v krautuvė

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy, Ooak Lawn, 

Tel. 499-1318

7159 So. MAPLEWOOD AVE

CHICAGO, Ga. 60629

— Chicago^ Lietuvių Briįža ... ................................................................................................ ... m m ——

jais bus Khtudi- la/io Gaidelio iš Omahos grafi klubas pradėjo naują sezoną.1 JVINTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
__  kariminrac Imc 'Tt» «L nFtifTi » wi AraaZlv* n a — * —- — _. 1— — —5   i i: S _ • - t

KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI

; — Dariaus — Girėną Litua-
— Lietuvių skautų drauginiu, nislinės mokyklos tradicinis ru 

ką ir drmąminkią sauažiari- dms ba|i bus 5į šeštadieni? W 
nios bns spaho 30 ir 31 d. Dai-1 1 . , •
navos stovykloje. LSS Tarybos sPa^° ® į-’ $ v- v* Jaunimo 
suvažiavimas bus spalio 23 ir centre. Programoj dalyvauja
24 d. Jaunimo centre. Antrasis Kaimas.

ara

bei

kop-

KONSTANTINAS PANUŠKIS
Gyv. 4935 S. Kostner Avė.

Mirė 1976 m. spalio 8 d., 7:55 vai. ryto, sulaukęs pusės 
žiaus. Gimęs Lietuvoje, Papilėj.

Amerikoje išgyveno 27 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Anastasia ir kiti giminės, draugai 

pažįstami. Lietuvoje liko brolis ir sesuo.
Šeštadienį, 6:00 v. v. kūnas bus pašarvotas Petro Bieliūno 

lyčįoje, 4348 S. California Ave.
Pirmadienį, spalioo 11 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš kop

lyčios į Nakalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po gedulinkų pa
maldų bus' laidojamas §v. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a.a. KONSTANTINO PĄNUŠKIO giminės, draugai ir pažįs
tami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pa
skutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, brolis, sesuo, giminės.

Laidotuvių Direktorius Petras Bieliūnas. Tel. LA 3-3572.

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
oficialiai praneša savo gausiems klijentams, kad

SIUNTIMAS MUITO APMOKĖTŲ PAKETŲ

Į SSSR
giminėms yra tęsiamas, kaip buvo laike paskutinių

• r 45 metų.

Kiekvienas paketas yra apdraustas.

- * Gavėjams nieko nereikia mokėti. Pasiuntimas siun- 
Į 'tinių duoda didžiausią švenčių džiaugsmą jūsų giminėms.

Paketai-yra priimami sekančiose mūsų Įstaigose ir 
’skyriuose:

i

r;.. r —2 ~
723 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PA. 19106 
. • . -. Į2- TEL. (215) 925-3455

NEW YORK CENTRAL OFFICE:
240 FIFTH AVENUE, NEW YORK, N. Y. 10001

TEL. (212) 725-2449

arba j bet kurią musų atstovybę bei skyrių:

Į BALTIMORE, MD. 21224
I 3206 Eastern Averiue
► (301) TH 2-2374
1 CHICAGO, ILL. 60632
I 4065 Archer Ave.
! (3T2) YA 7-5980
! CHICAGO, ILL. 60622
► ^2242 W. Chicago Ave.
; (312) 235-7788

CLEVELAND, OHIO 44109 
r 3491 West 25 St. 
; (2U> 741-8062
I -DETROIT, MICH. 48210
' 6720 Michigan Avenue 

(313) 894-5350
ELEZABETH, N. J. 07201 

956 A Elezibeth Avenue 
(201) 354-7608

HAMTRAMCK,‘MICH. 48212
? 41415 Jos Avenue

. (313) 365-6350
* LOS ANGELES, CALIF. 90026 

2841 Sunset Blvd.
(213) 4134)177

MIAMI, FLA. 33138 
x 7612 N. E. 2 Ave. 

(305) 757-6704
MINNEAPOLfc, MINN. 55418 

; 2422 Central Ave. N. E.
(612) 788-2545

NEW BRITAIN, CONN. 06052 
97 Shuttle Meadow Ave.

(203) 2244)829
NEW YORK, N. Y. 10003 
101 First Avenue 

(212) OR 4-3930
CLEVELAND, OHIO 44134 
5432 State Rd.

(216) 749-3033

PHILADELPHIA, PA. 19123 
1013 N. Marshall Street

(215) 925-8878

ROCHESTER, N. Y. 14621 
681-683 Hudson Ave.

(716) 544-2151
SAN FRANCISCO, CALIF. 94T22 
1236 — 9th Aveniu

(415) 564-7981

SEATTLE, WASH. 98125 
11551 — 6th Plaee. N. E.

(216) EM 3-5556

SOUTH RIVER, N. J. 08882 
168 Whitehead &»e.

(201) 257-2113

VINELAND, N. J. 08360 
Parish Hall 
West Landis Ave. 
(609) 696.9796

WOCESTER, MASS. 01604 
82 Harrison Street 

(6T7) 798-3347

BROOKLYN, N. Y. 11222 
72 Nassau Ave.
(212) 389-6747

BROOKLYN, N. Y. 11222 
72 Nassau Avenue 

(212) 389-6747

WHEAT RIDGE, COLO. 80033 
4330 Quay St.

(303) 422-4330

SYRACUSE. N. Y. 13204 
318 So. Wlfbur Avenue 

(315) 476-6958

Request our New Dutylist

Išėjusi 4& spaudi** ir galima-tfauh «ayuų -rink o k

AMERIKOS 'LIETUVIU POLITIKA
Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietavių pastai1>r

gus daryti įtakos j krašto politiką, IG^psI. Kaina $1.50.

Knygos bus .išsiųstoj, jei 451.50 čekis, arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu: 

1739 So. Halsted SL, Chicago, III, 60608

"Kalnai hue pajudinti Ir kauburiai drebės, bet mano gailestingo 
mas neatstos nuo tavgs ir mano ramybės sandora nebus pajudinta, sako 
tavęs pati gailintis Viešpats". — Iza. 54:10.
Matome kokius brangius ir palinksminančius pažadus Dievas yra da- 

i savo žmonėms. Jis visuomet rūpinasi savo vaikeiiąiR Jis juk žino ko 
jiems reikią. Jis davė jiems visokių gėrybių ir, kolei buvo paklusnūs, visi 
dalykai tarnavo jų gerovei. Is tikrųjų nei vienas iš visų jo gerųjų pažadų 
neliko neįvykdytas. (Joz. 23:14). Jis rūpinasi visais mažiausiais ir didžiau
siais mūsų kasdieninio gyvenimo reikalais. Esame liudytojais, kad kiek
vienas mūsų prityrimas arba tikėjimo ištyrimas pasirodė esąs mums naudin
gas. Iš tikrųjų, visa veikė mūsų amžinai gerovei.

visi Brw, kad nertis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra 
rusi«|i? 1 t< klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rąžykite:

f. ZAViST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629
ŽV. RAITO TYRINĖTOJAI

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
J,/ 2533 W. 71st Street

*> Telef.: GRovehill 6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKSTe TUT0M0BIL1A5IS PASTATYTI

Laidota viii Direktoriai 

MOHKAsEVANS 
M46 sa WESTERN AYR.

EUDEIKISGAIDAS DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

1505-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
'hrektorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVL 
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

J.307 So. LITUAN1CA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

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

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

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So. LITUAN1CA AVĖ. Tel.: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
IJ 028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, Ill. 971-4410

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

5 — NAUJIENOS, CHICAGO 8 ILL.— S*turd*y, Octets • *“ •
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Banko tarnautoja 
padėjo plėšikui

I * Dirbtinius antakius ir blak-1 
slicnus niotciys ir mergaitės dė tinis East Cliieago, 

. vėdavo jau senokai.'r .

i

I

r t

I

I

Į

1

- |

HE LITHUANIAN DAILY NEWS.
NO. 238Chicago, III. —Pirmadieni^^pidio-October 11, 1976, m.Price 15c

i
I I

■

i
7f The First and Createst

Lithuanian Daily in America N, 
••••••••••••••••••••••••••••a

The Lithuanian Daily New* 
Published by The Lkhuamaa News Pubiuhuix Co., Inc

1739 So. Halsted Street* Chicago, III. 60608
HAymarket 1-6100 

>eeeeeeeėėeee*e>•••••••«••••• -
Over One Million Lithuanian /y 

In The United States ffVisų LIETUVIU LAIKRAŠTIS UZ TAUTOS LAISVĘ
Library uf Congress Gr.
Periodical Division
Washington, D. C. 2054C

Užtikrinsite sau .ateitį.— BAI.Fo 95 skyriaus įgali*?:., — I žtikrinsih- jįąų.ateitį, iu- 
indiana, J vėstHodamrsahtaiipas į žem£

į4gąli<>-
V Indiana, J vestuodami * samaupas } zein^ 

’Gražuolė Pečiulis praneša, kad aukos šal- šiltame krašte. Dviejų akrų j 
CHICAGO. — Suimta viena j Anastazija Hanley, 1625 m. iš- .pos re kalams .bus. firuniainos;sklypai tlHfP/^vtios 

18-metė Svanstono 
! oie ine < 
neėiui St

nuo Hot 
gyventoja. tekėdamj už Anglijos rašytojo i spalio mėn. 10 d. ir 17 d. (sek- Springs, Ark- Pirkusiems kelias 

* I I Z-. I | • , • >=. 1 •

helr wanted
DtrfaCainky Rtlkia

BOitER 1ATTEWANT

Opportunity exists Joe boiler at-
. ' — t 1 , JįGooden pagelbėjusi 22-į ir diplomato Sir Kenelni Dibgy, madienį) pries ir po Pamaldų 7 apmokamas. Skambinti Chica- tendan( licensed by* the d-

• ‘ . • i  ona____ .. .1* u (S to ....i-  tfnin n Hnf ^nrintrę *- ™even Brown, kyvenan-,atsinešė kraičio 300 porų dirb- vai., 9 vai,, 10:30 ir 12 vai.’mo- goję 448-1456, o Hot Springs ■ ty>df c^f0> AWe to operate and','..
REAL ESTATE.

ėiam 1515 Greenwood St. api
mti Evanstono banką 6C3 

pagrobiant $7,000. Ap
klausinėjama Miss Gooden tar

senas 
baltas vyriškis penktadieni, j j 

jos

pi
Main s

dytojui pasakiusi, kad

“lėkštę’* (teller) padėjęs 
sprogstamos, medžiagos užtaisą 
ir pareikalavęs pinigų. Ji ati
davusi kiek tuo metu turėjusi 
(pe nk t a d i en i pop i et)

Tardoma Mi
sakė buvusi susitarusi padėti tą Billings ligoninėję. Yrą apsi- 
Brownui gauti pinigų, kuriuos stojęs pas Aldoną* ir Vincą Ka- 
vėliau būtų pasidalinę.

tiiiių antakių ir kiekvienų die- kykios klasėje, 
na dėvėdavo vis kitokios for-  ---------- ?—
mos ir spalvos antakius.

i — Jonas Bagdajiavičius, LAS 
Garbės narys iš Hot Springs, 
atvyko į Chicagą dalyvauti laik 
raščio “laisvoji Lietuva” 30 m. 
sukak tęs minėjime ir kitais vi- 

*‘suomeniniais bei privačiais rei- 
Gooden pasi-įkalas. Ta proga tikrina sveika-j

i

- $7,08.

činskus.

PRIEŠKALĖDINĖ NAUJIENA
Esame paruošę 10% nuolaidos korteles mūsų esamiems ir 

būsimiems klijentams. Nesvarbu, ką Jūs pas mus pirksite, pa
rodę tokią kortelę automatiškai gausite 10% nuolaidą. Patogu
mo dėlei užpildykite ir nuims atsiųskite žemiau talpinamą ku
poną. Tuojau gausite “10% DISCOUNT CARD”, be jokių Įsipa-, 
reigojimų pirkimui.

NORDEN’S IMPORT
3059 N. Lincoln Avė.,
Chicago, Ill., 60657
Tel. (312) 248-2646

Pavardė ir vardas__
Adresas . .... ..........
Telefonas • . ......... .

I

T-,-,-"- ■ ■'''nrlWF,Tr’iTiffrgBagBM»MMMa—-——■

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, Hi. 60629. — Tel. WA 5-2737 

3333 So. Halsted ct„ Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320
V. VALANT1NAS

<
——1

—. Terras prekyboje visos mū

telefonas '501^621-4000. (Pr.) 
. 11 1 1 ?

— Čiurlionio, Galerijos Direk-
sų pačių tiesioginiai importuotos-. ęija . maloniai kviečia atsjlankj’-
prekės dabar ir visada parduo- ti į dail. Vlado Vaitiekūno daį- 
damos su žymiais nupiginimais.- lės darbų sukaktuvinę parodų, 
Tatai liečia mūsų pačių i m po r- kuri įvyk$ š. pą. spalio njėil.
tuojamą kristalą, porcelaną, si- 31 d.d;Čiurlionio Galerijoj, Ine,,V . C r * C t J

dabrą ir daugybę kitų prekių , 4038 Archer Avenue, 
dovanoms ir namų išpuošimui,r T 
Kai kurie daiktai, kaip kristalo tadieni, 7 vai. vak. 
stiklai, porcelano indai ir figų- Parodos lankymo 
ros, visu trečdaliu pigiau už tuos pirmadieniais, antradienais, ket

i Parodos, atidarymas bus šeš-

valandos:

pačius daiktus, randamus bet virtadiėrriais ir penktadieniais 
kur prekyboje. Pirksit - nepirk- nuo 10 ryto ik 4 vakaro, šešta- 
sit, Terroj pasižiūrėti visada ver- dieniais ir sekmadienais; — ,12 

‘ (P**:)ta. Adresas -— Terra, 3235-37 j ryto iki 8 vai. vakaro
West 63rd St., Chicago, Illinois j-

RIAI, kaip ir visi mieli skaity
tojai, gali dalyvauti rėmėjams

60629, telef. (312) 434-4660). : 
(Sk.)

★ NAUJI PRENUMERATO-

— Kiekvienas lietuvis gali ap- skirtuose vertingų daiktų lai-
sidrausti gyvybę nuo $100 iki
$10,000 Susivienijimo
vių Amerikoje* (SLA) organi
zacijoj. Vaikams ir jaunuo-

Lietu-

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
- .VYTAUTAS ŽUKAUSKASMARIA NOREIKIENfi

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūsies įvairių prekių.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

M0VING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Hgų metų patyrimas.

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

JUBILIEJINIU METU
NAUJU SKAITYTOJU VAJUS

tf.AUJiENOHS šiemet suėjo 80 metų. Minint tą sukaktį, gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus Ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės Išlikimui skel
biamai Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos Ir pavergtų lietuvių laisvę 
neiriamos ir nesidėdamos 1 sandėrius su okupantais ar jų įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko Tisas Iletnvią demokratines gropes. Ją bendras imtlto-

neiriamos ir nesidėdamos 1 sandėrius su okupantais ar ju Įgalios

d jas Ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.
VAUJTENUS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto

rikos ir poltiniu iliuzijų laikais. Jos yra visiems Įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie-
tikos ir poltiniu iliuzijų laikais. Jos vra visiems Įdomios, naudingos 
L ___ - ---- - ’ -
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renessa*.
KAINUOJA: Chicago^ Ir Kanadoj* matams — 530.00, pusal matų — 515.00, 

trims mėn. — $850, vienam man. 53.00. Kitos* JAV vietos* metams 
— 526.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $250. Užsieniuo
se __ 531.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaltf nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.
•• B B B W ™ * —B-

NAUJIENOS,
F 39 So. Halsted St,
Chicago, Ill. 60608

skelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus, lietuvius pasekti lietuviškos 

grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos.

į~~Į Siunčiu dot Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuviškų spaudų.

Q Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vienų savaitę susipažl-
. « • • t • _ t •  1 •  

Į~] Siunčiu

nimiu nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDĖ IR VARDAS

ADRESAS

4 __ NAUJIENOS, CHICAGO 8, IL1------S»turd»y, October 9, 1976

maintain gas-fired high 
steam, generating equipment. 7 days 
schedule;’

Call Karl Strand
2 TOOTSIE ROLL INDUSTRIES 

581-6100
An equal opportunity employer

pressure REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žamė — Pardavimui

REAL ESTATE COR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimu!

. . TOOL /MAKERS

1 Design and-manufacturing compa
ny of special automatic assembly ma
chinery needs accomplished trades
men with job shop experience and 
absolute top skills. Excellent wages, 
50 hours per węęk guaranteed, com
pany paid family, major medical plan, 
profitsharing,’vacation, holidays.

Gall for appointment: 
674-0370. z

MID-WEST AUTOMATION, INC.
7340 ?Weway.

‘' Skokie. Ill.
(New plant in' Wheeling in 
Early .1977)

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB F-M A IS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACuŲ, KREIPKITĖS I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Preaidentaa

tr. Cermal Roar Chicapn E Virginie 7-77472212

ERDVUS mūr. 3 meg. bungalow j 
vakarus nuo Califomijos ir 62. Nau
ji alum, langai, did. garažas.

AUKŠTO mūr. Puošnus butas 
savininkui ir dar geros pajamos. Ar
ti 59 ir Talman.

PELNINGAS investavimas — tri
jų apartm. med. ir biznio patalpa, 
žemi taksai. Brighton Parke.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

Erdvus 4 miegamųjų Georgian, l1^ 
vonios. Centrinis šaldymas. Prie 72- 
tros ir Whipple. Tik Įmokėti $3,750.

72-TR9S ir Artesian. 2 butų mūri
nis. Naujas garažas. 2 židiniai. Pilnas 
rūsys. $26,500.
....71-MOS ir Rockwell. 2 butų medi
nis. Pilnas rūsys. Garažas. $18,000.

BUDRAITIS REALTY CO.

mėjimuose. Reikia tik užsisa-t

jienas ir kartu atsiųsti $5- už j;e^JitLOrtu0dujST;al Tlj’J ; chame dealing with-the repair and

kyti bent trims.mėnesiams Nau
INDUSTRlAL'MECHANIC 2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878

liams pigi TERM apdrauda: Vajaus komisija stropiai užpil
$1,000 lik už 3 dpi.
Tiems yra ir Taupomoji — En 
dowment apdrauda aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Akcidentalę 
apdraudų organizacijų na
riams —- tik' $2 už $1,000 ap- 
draudą. Dėl šių ir kitokių in-

. wreii - tnę lupau ana
6 laimėjimo lapelius,, kuriuos maintenance ' of high speed packag- 

.2 _ į f“ ---- --- J ----- T ?----
associated with manufacturing..

metams, dys siuntėjo arba jo nurodytų
ing equipment and other equipment

Familiarity with electrical and/or
asmęnų vardais ir atsiųs pak- machiDist skius important.
vitavima.

< • ♦?

$7.20 per hour
1 - Call Karl Strand 

TOOTSIE ROLL INDUSTRIES 
581-6100

Minėtam reikalui Vajaus ko
misija gavo iš Normano Burš 
teino SI ,000 vertės brangių kai equal opportunity employer

Mūrinis 5 kambariu bungalow. Prie 
71-mos ir Rockwell, 
suaugusių porai.

Medinis 2 butu po 4 kambarius. 
Platus , sklypas. Geras. Pigus.

Brokerio tel.
PR 8-6916

Geras namelis

formacijų skambinkite Kristi- 
✓0

lių paltų, dąiL M. Šileikis-įtei
kė savo kūrybos paveikslų, Jo
nas G. Evans, ir jo šeima pas-

A WORTH, ILL.
...Savininkasf parduoda 11 butu mūrą, 

-• naujai dekoruota ir išklota naujais

Austinnai
Tel. 421-6KM1.

Naujienos 
TPrj

tyrė. §50 U. S. Taupymo laks- ment įs seeking skilled planer ope- . 'v • 1 r-r^ • z-m t * .

MACHINISTS kilimais. Kaina $159,000. Viskas arti.

O E AL manufacturer of heavy equip- Skambinti angliškai po 7 vai. vak.
: . < Tel. 532-9111.

i
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4243 W. 63 Street 
Tek: 767-0600.

135-TA IR ARCHER AVĖ. 
LEMONT., ILL 
Tel. 257-5861.

I- H

G. FORDAS TEISINASI PRAŠĖ LENKU
■ -

i

&■

it"- <■

kus, netiksliai pareiškė, kad Rytu Europoje nėra sovietu hegemonijos, 
r * * * ’ M -T-. - ’T ’ ’
respublikonams aiškintis, kad pasirinko netiksli uš žodžius.

Jis norėjo pasakytu kad

Greta jo visa laiką stovi jo žmona

Prezidentas Fordas, turėdamas gaivoje prieš rusus kovojančius jugoslavus, rumunus, ir len- 
“ \ . "__ - T \ > Jis norėjo pasakytu kad

Fordo administracija nepripažins rusams viešpatavimo teisiu, bet taip nepasakė. Dabar jis turi

PREZIDENTAS FORDAS TELEFONAVO 
MAZEWSKIUI IR PASIAIŠKINO .
Prižadėjo pasiųsti lenku vadams laišką, 
pasisakantį už Lenkijos nepriklausomybę

LOS ANGELES, Cal. — Prezidentas Fordas, kalbėdamas San 
Fernando Valley biznieriams dar kartą rado reikalo prisiminti 
praeitą trečiadieni debatų metu padarytą klaidą ir bandė teisintis. 
Visi girdėjo, kaip debatų metu prezidentas Fordas, besiginčydamas 
su demokratų partijos kandidatu Jimmy Carter, pasakė, kad 
“nėra sovietų dominacijos Rytų Europoje ir niekad jos nebus prie 
Fordo administracijos”.

SOVIETAI SUSIRŪPINO TAIKA
Siūlo tuoj pradėti Ženevos pasitarimus

NEW YORKAS. — Sovietai visą laiką ardė taikos pastangas, j 
dabar staiga susirūpino ja. Sovietai diplomatinėje notoje, pri- . 
siųstoje Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui K. Waldheim, |
dabar staiga susirūpino ja. Sovietai diplomatinėje notoje, pri-

ar;
■I
gO | j

VERTINGŲ NA MŲ GALERIJA
ANT HICKORY KALNO prie ąžolyno 

H m. 7 kamb. rezidencija ir 2 auto ga^ 
ražas. Savininkas ligonis parduoda už 
$52,700.

VIENINTELĖ STILINGA 6 kamb. 
9 m. rausvo mūro rezidencija ir 2 
auto garažas. Puikus vidaus planas. 
Marquette Parke. $29,750.

MŪRINIS — MEDINIS pajamų na
mas, 2 butai. Pirkėjui tikras radinys, 
Marquette Parke. $29,900.

17 M. DIDELIS 2 aukštų mūras ir 2 
auto mūro garažas. Radiant šildymas, 
Marquette Parke. $38,000.

2 BUTŲ moderniai Įrengtas namas 
«jž Kedzie. žaliame parke. Virš $4,000 
pajamų. Kainuoja $30,000.
4 BUTŲ mūras prie Maria High, Nau

jas gazu šildymas. Nauja elektra. 3 
auto mūro garažas. $44,900.
' PLATUS LOTAS arti Sv. Kryžiaus 
Igoninės Pigus.

V A L D IS.
REAL ESTATE

t'

primena, kad Viduriniuose Rytuose padėtis yra labai rimta ir ne
pastovi, kuri gali kiekvienu momentu sprogti karu; Sovietai rei
kalauja tuoj, nedelsiant pradėti Ženevoje suinteresuotų šalių pa
sitarimus bei derybas Viduriniųjų Rytų taikos reikalais.

Sovietų Rusija yra viena iš
Ženevos konferencijos arabų-Iz- 
raelio kivirče dalyvis bei laiduo
tojas. Ji buvo JAV kelis kartus

TRUMPAI IŠ VISUR
t. 2 • • • • • *■ *

anskčiau prašoma pradėti žene-
1 šis pareiškimas sukėlė audrą 
l visame Vakarų pasaulyje. Prezi- 
- dento Fordo nepasižiūrėjimą 
. tuojau pasigavo Jimmy Carte- 
rris ir debatų, metu prezidentą 
' kritikavo. Dar aštresnės kriti
kos prezidentas susilaukė iš len
kų, lietuvių, ukrainiečiu ir kitų. 
Prezidentas suminėjo Lenkiją,

Išrovė filosofo
Platono medi

ATĖNAI. — šventame kelyje 
iš Atėnų Į Piraeus uostą ir Elef- 
sis pakelyje žaliavo 15 pėdų auk
ščio trijų tūkstančių metų se-

žemės drebėjimus sekė potvyniai
-

Pranešimus, kad
voje pasitarimus, bet nežinia ko
kiais sumetimais vis nesutikda
vo ir atidėliodavo, bet dabar nuo-

tą. Universal Taupymo ir; Sko-ĮtatOrs. -> ~ ' t**

Minimum 2 years experience, ex
cellent benefits and top rates.

. Contact
JERRY PRIM

597-7550
4101 ,W. 126th St.,. Alsip, Hl.

linimo B-vėdavė $25 Taupy-
-Kviečiami visi lietuviai i mo lakštą, Donald A. Petkus

Didįjį Anelės Kampelio atida
rymą, kuris įvyks 4500 S. Tal
man Avė., tel. 376-7883.

Atidarymo

Įteikė -Įvairių tauriųjų .gėrimų 
pintinę, Beverly.; Hills- - gėlių 
krautuvė išrašė^ $20 dovaninj v ... • n •

TOKIO. — Pranešimus, kad 
praeitą vasara. Kinijoje žemės 

VVF XX «, UXL4CIXX VLXCL VVT? U VIXXMCXX XX VI V” ' ‘

mone pakeitė, net nuskyrė kon- drebėjimus sekė, dideli potvy
niai, pagaliau patvirtino pačių 
kinų oficialus laikraštis straips- 
pyje pirmajame puslapyje pra-

I 
•rugsėjo 13 dienos Geltonoji upė 

- buvo septynis kartus išsiliejusi 
Kisingens praneš,. Jungtam,^ . „00 rivi-

BERWYN APYLINKĖJE savinin
kas parduoda 2 aukštų mūrą prie ge
ros transportacijos, mokyklų ir krau
tuvių. 2 butai po 5 kambarius su 
dviem dideliais miegamaisiais, plyte
lių virtuvė ir vonia, pilnas beisman- 

Skam-

V i

nįai, pagaliau patvirtino pačių 
kinų oficialus laikraštis straips-

ferencijai datą ir pasiūlė tarp- 
' tautinę garantiją IzraeEo sau
gumui užtikrinti.Yra ir daugiau;šeimi- pažymėjimų.- 

ninkė Anelė Kajokienė yra ne- vertingų ir universalaus varto-j
iškilmių tas. patio. 2 mašinų garažas. 

r J -*!■

seniai atvykusi iš lietuviško Su- Pm0 doyanų. Jjjf paskirstymas
valkų trikampio.

Atid. iškilmėse bus vaišės ir 
šokiai. Pradžia penktadieni nuo 
8 vai. ryto iki 2 vai. nakties, še

bus spalio 24 d. lįąujienų ban
kete, Personality^-Lodge, 6649
Archer Ąve. Visi kviečiami da tary facilities.
lyvauti, bet virš minimų daik-

JANITORIAL SERVICE
Janitors heeded for Chicago & N. 

W. sub. areas.'You will travel to ac
counts dąįbr;:and.service their sani- 
uaiy favliiĮ“- You must have car, 
good driving record and ..know Chi-

You must have car.

cago area. : Start ->10,400 per year.
štadieni 8 vai ryto iki 3 yal tu laimėjimui dalyvavimas ne plus uniforms and bompany car af-

7 , J. . ' '*1C knKnQQ ter training period: Potential earningsnakties ir sekmadieni nuo 12 būtinas. arę.in the high teens. Must speak
vai. dienos iki 2 vai. nakties.

(Pr.)

• ’ • I ŪLA t A* J

Vajaus, komisija prašo visus good English, 
skaitytojus apie tai pasakyti, sa ~

l»r 
neprenumeruojantieijis Nąujiel
DV -i

vo draugams ir pažįstamiepis,
- BANNER: PERSONNEL —

- '7 W. ’Madison \
■A private' employment agency 

Can DALE- “641*6456

binti angliškai.
Tel. 788-3035

ELEKTROS ĮRENGIMAI
> PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą, 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai.

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave, 

. Tel.: 927-3559

2625 WEST 71 STREET
Tel 737-7200; arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTOR? 
Namų Stitybe ir Remontas

Sovietu Rusija primygtinai, KeposM ir
. , ., ... . . . rugsėjo 13 dienos Geltonoji upesiustas savaite vėliau, kai sekr. l. ■ , . , , „ - ... : .- - * ’ buvo septynis kartus issiliejusi

per krantus ir kad 300,000 civi
lių žmonių ir kareivių buvo su
mobilizuota kovai su potvyniais,
• W -- * -- t ■ »"-f

Betty. J

Tautų asamblėjoje, jog Aiheri
ką yra pasiruošusi Ženevos kon
ferencijai.

- : Sovietų Rusi j a ph įmygti nai
reikalauja, kad Ženevos derybo
se būtų priimta' ir palestiniečių

LIETUVIS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St 
(Town of Lake)

□azo namus Iš lauko ir Iš vidaus. 
Darbas sarantuotas.

Skambinti YA 7-9107

v

Z

STASYS ŠAKINIS

— JAV 200 metų minėjimo 
ietuvių -organizacijų komitetas

spalio 10 d.- ž(sekmadienį)' Vy
čių salėję ir sodelyje rengia ge-
gužinę-piknika.- Veiks turtingas 
baras ir .virtuvė. Gros- A. Ramo 
hio orkestras įr bus daug Įvai
rumo. Įėjimo auka 1 dol. asme- 

iniui- Pradžia 12-vai. dienos. .
. _ ■ Rengimo,Komitetas..

PART TIME PRINTER
ALL AROUlSiŠ ^ORK

SMALL LETTER-PRESS
A ■ SHOP’ .'

■ -GALL 226-7875

Didžiausias kailių
pasirinkimaj

pas vieninteli
lietuvį kailininką 7^

HELP WANTED
■ \ Reikia Darbininku - ir .Darbininkių

MALE-FEMALE

;: • CUSTOM TAILOR
Man dr woman with custom tailor

AL. IR IGNAS
TAISOME 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS 
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi. 
Teiefonuoti 737-3988 — TEXACO

58-tos Ir Western Avenue kampas 
------------- . /

V

STASE’S FASHIONS 
Kūdikiams ir vaikams 

RŪBŲ KRAUTUVĖ 
6237 So. Kedzie Avenue 

Tek 436-4184 
Sav. Stasė Bacevičienė

*r
— Genutės Spaustuvė labai 

prieinamomis kainomis spaus
dina lietuviškas ir angliškas 
knygas. Kropštus ir skubus pa
tarnavimas. Rašyti: 236 Court

Hot Springs, Arkansas 
71901. Tel. (501) 623-6798.

(Pr.)j

st.,
Tel.

— R. VILIAUS Poezijos kny-
ga VAKARŲ VĖJAI, 110 psl
dar galima gauti Naujienose,

* prisiunčiant 5 dolerius.

Senator Frank D. SAVICKAS, 15th Ward Committeeman, 
invite all of its Lithuanian American of Chicago and Cook Coun
ty to greet our next President

JIMMY CARTER

experience for alterations depart
ment of elegant Michigan Ave. men’s 
and women’s retail store.

Excellent salary.
(Must speak English)

. CALL MR. KUCHNECKI
. ’ / 787-0906

Chicagoje 1

NORMANĄ
URŠTEINA
^TeL 263-5826
& (įstaiga*) ir
V 677-8489
f (buto)

185 North W*b**h Arenu#
2nd Floor Chicągo, I1L 60601

RENTING IN GENERAL 
N v o m o.(

-DIDELI,KAMBARIAI; garais šildo
mas butas, 3 miegamieji.

Tel.': 842-0942

išleista

PERSONAL
Asmenų Ieško

VELTUI BUTAS vyresnio amžiaus
” • c vyrui 6 mėnesiams Lemonte.. Reikia 

turėti mašiną. J
Teirautis tel. 257-7390.'

. lO
our next governor of the State of Illinois,

MICHAEL J. HOWLETT
and Clerk of The Circuit Court of Cook County

MORGAN F. FINLEY < .
on Sunday, October 10, 1976 at 3:00 p. m., Midway Airport, 
main lobby, 5900 S. Cicero, Chicago.

MISCELLANOUS FOR SALE 
jvairūs Dalykai

PIGIAI PARBŪDAMAS geram sto
vyje pianinas.

Tel. 257-7390.

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA
Jeigu Įdomaujatės įsigyti šioje apylinkėje nekilnojamo tur

to nuosavybę, maloniai jums patarnaus Veronikos Jakušovienės 
vadovaujama lietuviška Įstaiga

GULF ASSOC. REAL ESTATE
6705 Gulf Blvd., St. Petersburg Beach, FL. 33706

Tel. 813—367-1791 dienų arba 813—360-0744 vakare.

Išsikaldamas parduoda baldus: kom
plektas miegomojo, valgomojo, skal
bimo ir prosijimo mašinos. Tel. 778- 
0917 arba 325^6897.

PRISISKINKITE FATYJ SAU 
OBUOLIŲ

Mes tain nat turim*
SVIfiflV SUIZHMTOER.

TWIN’MAPLE ORCHARDS
3 mylios i štourt nuo Gelien. Mlch.
Vaduoti T-M. SvąSmti tfef OI U

i rytus.llltlIlKlilIVlVIIII

PETTING CONSTRUCTION 
7152 South Kedzie Avenue 

Nauji namai ir remonto darbai 
atliekami sulig užsakymu.

JULIUS FETINGIS, savininkas 
778-8165

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Jhicago. Hl. 60609 Teel. VI 7-3447

I ■ 
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DĖMESIO 
12—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $74 pusmečiui automobilio
Liability apdraudimas penatninkams

Kreiptis:
Aa L A U RA5 T ! S

4645 So. ASHLAND AVI.
523-T/ f 5

S

BESTIK INGS IN LIFE

Call Frank Zapolis 

32O8’/a W.95trh St.
GA 4-8654

STATI FA*M

INJUIAMCr
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delegacija pilnateisiu derybų na
riu. Amėrika jau anksčiau bu
vo, sutikusi palestiniečių" delega
ciją Įsileisti pirmintiuose pasi-

fcurie siekę, o vietomis net pra- 
lenkė 1953 j^t^JbuyBgį-<fidĮjį. j.

derintai , stf didžiaisiąis

Amerika jau anksčiau bu-

tariniuose, neįskaitant , palesti-. 
mečių tolimesnėje arba antroje 
derybų raidoje, bet tokia-Ame-

\ rikos . propozicija Sovietų buvo 
. atmesta. ..' - \ ; ;' ■ ? • • ’ J '.;;,

JT sekr. Waldheimui prisiųs
toje notoje .nurodoma :. . : . .

1. Atitraukti Izraelio karines 
jėgas iš:visų okupuotų arabų že
mių. 2., Suteikti Palestinos ara-
bams visas-teises, Įskaitant ir 
teisę Jį -nepriklausomybę, suku
riant jų nuosavą valstybę. 3. Ga- 

. rantuoti nepriklausomybę ir sau
gumą visų Mažosios Azijos gin
če dalyvaujančių valstybių. 4. 
Nutraukti bei panaikinti karo 
stovį, dabar esantį tarp Izraelio 
ir arabu saliu.-

p^v^įr^Pot^^M-'j^kę su
derintai, stf didžiaisiais žemės 
drebėjimais, kurie šią vasarą su-
krėtė šantiingo provinciją ir Te
kinos sritis;

Nesantaika Izraelio valdžioje

TEL’ A-VIV. —Izraelio minis- 
teris pirmininką? Yitzhak Rabin 
riešai sukritikavo priemones ir 
būdus, kaiį> buvę malšinami ne- 
ramumai Jordano upės vakarinė-
būdus, kaiį> buvo malšinami ne-

je pusėje Izraelio' okupuotoje te.
rito rijoje ir- patarė -atsistatydiu
ti krašto >apsaugos.ministeriui 

okupuotu teritorijų administra-
_ — . A. r - * — K - *»■ *

Simon, kurio atsakomybėje yra

ei ja,-kūfeĮįveda' kampaniją, kad 
pats galėtų : ūžiihti Rabino vie
tą kaip ministeris pirmininkas 
ateinančiais metais. Rabinas 
pasakęs“Ministeris, kurs nori

IZRAELIO KARIUOMENĖ LIBANE
Bendrame Palestinai išlaisvinti -organizacijos 

kSnm^u-inūšfiftmdnų komunikate kaftihaifi^įSrmą kartą-Izraelis,
BEIRUTAS

kad jis aktyviai su savo kariuomene, tankais ir artilerija dalyvauja
apšaudant pietų Libane Marijeyon, Khiyan, Nabe Ibel ir kitas 
vietoves. Esą, Izraelio visų rūšių karinės jėgos padeda pietų.
Libanę krikščionių jėgoms kariauti su kairiaisiais libaniečiais.

Taipgi kairiųjų žiniomis, Ira- ==========
kas yra' atsiuntęs 1,200.kareivių, Gerald Fordui..... 

išplovė smegenis
CLEVELAND, O.’ — Kandi

datas • Jimmy Carter pareiškė, 
kad prezidento Fordo, kaip savo 
laiku gub. Georg Romney, Len
kijoje buvo išplauti smegenys.

Prezidentas, pabuvęs Lenki- 
į joje, Rumunijoje- ir Jugoslavijo
je, pasikalbėjęs su atsakingais 

SPRINGFIELDAS, BĮ. — nii- pareigūnais, įsitikino, kad tuo-

ginkluotų šarvuočiais ir antitan-
kinėmis bei - priešlėktuvinėmis 
raketomis Į Libaną.- Irako ka-
ri nis dalinys per Egiptą laivais 
buvo atgabentas Į Libaną padė-
ti kariauti palestiniečiams ir ka-i 

•_ A ~~ ~ r j--- ’/■ . j ■ . . _ . .ATiesiems musulmonams.
T** J ’ ~ _ ■ ’ -

Irako reguliarios kariuomenės.
Dabai* iš viso Libane yra 4,000

Dėl dujų pabrangimo
nois Komercijos Komisijos pir- se kratuose sovietų dominaci-

lt Pe-

Hua Kuofengas - 
partijos pirmininkas

TOKIJO, Japonija.
kino ateinančios žinios sako, kad 
Mao Cetungo parinktas Hua 
Kofengas paskirtas Kinijos ko
munistų partijos pirmininko pa
reigoms eiti.

Visoje sostinėje paruošti di-
deli plakatai, kaip anksčiau jie 
buvo ruošiami pačiam Mao Ce- 
tungui.

, Į - -. . ....

Buvęs krašto premjeras ir par
tijos viceprezidentas Hua Kud- 
fengas dabartiniu metu turi pa
čią didžiausią galią visame kraš
te. Jis laikytis Mao Cetungo 
politikos Sovietų Sąjungos at
žvilgiu". ': .

,• ‘ . Rumuniją ir Jugoslavija, bet bu-numo alyvos medis, po kurio .. ,. , T .. ,
šešėliu prieš 2,300 metų ilsėjosi 
graikų filosofas Platonas, gyve
nęs 427—347 metais prieš Kr.
Dabar šis medis spalio 5 buvo už
kliudytas, sužalotas ir iš-šaknų
išrautas pravažiuojančio buso.

Graikijos, vyriausybė labai.ap-

vo galima, suprasti, kad jis kal
bėjo apie visas rusų pavergtas 
Rytų Europos valstybes.’

Ypatingai garsūs buvo lenkų 
veikėjų protestai. Prezidentų pa
siekė žinia, kad vien tiktai Chi- 
<^goie-prezidentas . metytį
apie milijono balsų, todėl jis ra
do reikalo savo pareiškimą pa
taisyti ir papildyti. Chicago j e

AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” 
knyga —

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna

ma "Naujienų’ administracijoj, 
Knygos kaina $3.. Su legališko- 
mis formomis — $3.50.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted St., Chicago Ill. 60608.

StaTėjFatTn^Ufė1rr5iįrance^ę<xwpany

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRAHOEFiVSRS 

PardavimM ir Taisymai 
U44 WEST STREET 

TeUfj Republic 7-1 Ml

z
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gailestaudama, tą istorinį ir le- 
gendarini medi aptvarstė ir vėl 
pasodino toje pačioje vietoje, ap- ir Vidurio Vakaruose lenkai, be
tverdama jį geležine tvora.

. Istorikai sako, kad šis alyvos 
medis nieko bendro neturi su 
Graikijos filosofu" Sokratu. Jis 
filosofo Platono vardu vadina
mas,' gal būt, ir todėl, kad 1931 
m., netoliese archeologų buvo, at
rasta ir atkasta Fil. Platono ve
dama akademija.

tuviai, ukrainiečiai ir kiti nega-

Banke sąskaita Bražinskams

R. L. Bendruomenės Centro 
Valdyba savo posėdyje 1976 m. 
rugsėjo mėn. 29 d. nutarė pa
remti daug iškentėjusios Pra
nų ir Algirdų Bražinskus. Jų 
paramai atidaryta sąskaita — 
Nr. 1681, Midland Savings and 
Loan association, 2657 West 
69th St., Chicago, Hl. Posėdžio 
metu buvo surinkta graži pra
dinė suma.

Visuomenė prašoma savo au- 
j komis paremti Pranų ir Algir-

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
<259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, glmlnly 
Iškvietimai, pildomi piiietybėi pra- 

iymal ir kitokį blankai.
z

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEC/ZINFRAS, 4MS ArcMr Av< e 
Chlcfro, III. fO6W. T.L YA 7-59t0j 
ii hr i ii»   !■-» i i. ■■ l nr - umm m C

dą Bražinskus. (Pr.)_
SKAITYK IR KITAM rATARK

SKAITYTI 'SAUJlBffAS’
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Tailandija leidžia JV 
naudotis bazėmis
BANKOKAS. ; — Tailandi- 

ją valdanti karinė chunta 
vėl kviečia ir leidžia Amerikos 
karinėms, jėgoms naudotis ba
zėmis Tailandijos teritorijoje.

Anksčiau civilinės valdžios mi
nisterio pirmininko Kukrit Pra- 
moj, kurį spalio 6 nuvertė kari
ninkų grupė, parėdymu ameri
kiečiai turėjo išsikraustyti iš 
Tailandijoje turimų bazių.

Dabartinis karinės chuntos 
užsienio reikalų ministeris Tha- 
nant pareiškė United Press Inter
national reporteriams, jog Tai
landija kelių savaičių bėgyje, 
gal būt, pereis į civilinį valdy
mą. Jis taipgi pareiškė, kad 
Amerika daugiau nesiinteresuo- 
ja pietų-rytų Azija.

j?

tgfejORAS
šiltesnis
Saulė teka 6:56,' laidini 6:14

kandidatuoti ministerio pirmi
ninko vietai, tūri pirma atsi
statydinti iš kabineto”.

Konservatyvų kaltinimai 
darbiečiams

BRIGHTON, Anglija. — Kon
servatyvų partijos lyderė Mar- 
gareta Thatcher pasakė, 
Darbo partijos rankose esanti 
Anglijos valdžia vis labiau perei
na į komunistų rankas. “Kalbė
kim- atvirai”, pareiškė ji. “Ski
riamoji linija tarp Darbo Parti
jos programos ir komunistų vis 
sunkiau ir sunkiau bepastebėti... 
Darbiečiams valdant vilties ir 
garbės šalis pavirto išmaldavi- 
mų ir prasiskolinimo šalimi”. 
Savo kalbą konservatorių me
tinėje konferencijoje ji baigė sa
kydama! “Visame pasaulyje so
cializmas traukiasi. Banga at
slūgsta”.

Žydai iš SSSR emigruoja, 
bet tik ne į Izraelį

Liebermanmininkas - Marvin 
perspėjo, kad nustatytas natū
ralinių dujų (gazo) kainos pa
kėlimas žada būti “žymiai dides
nis”, “negu spėjo federaliniai pa
reigūnai liepos mėnesį autori
zuodami naujas dujų-gazo kai-

jos nėra, nors juos valdytų ko
munistų primestos vyriausybės.

•Prezidentas Fordas bandė aiš
kintis, bet tie paaiškinimai ne
pataiso pagrindinės klaidos.

kad

nas. Lieberman telegrama pa
prašė EPC atidėti kainų pakėli
mą vėlesniam laikui, kol bus iš
aiškinta, kokj impaktą pakėli
mas padarys Į dujų vartotojus.

Peoples Gas kompanijos pa
reigūnas pareiškė, kad tuo at
veju, jei kainos pakėlimas ne
bus atidėtas, kompanija kainas 
pakels nuo gruodžio 1 dienos.

TEL AVIV. — Izraelis prade- i
da pakeisti iš Sovietų Sąjungos} ninku teisėmis, 
žydų emigracijos tikslus ir kryp
tį, nes didžioji jų dalis gavę 
leidimus emigruoti į Izraelį, vie
toję keliavę į Izraelį, pasuga į ki
tas šalis, svarbiausia j Jungti
nes Valstybes, bernai iš 14,000

■ Atomo bombos

WASHINGTONAS. — Ame
rikos gamtos apsaugos Įstaiga1 
spalio 8 pranešė, kad rugsėjo 26 
kinų išsprogdintos bombos ra- 
dioaktyvinės medžiagos antra 
banga krenta ant žemės rytų 
Amerikoje.

Gamtos apsaugos organizaci
jos mano, kad radijoaktyvinės

• medžiagos gali atsirasti ^ryiif 
Amerikos karvių piene. Jie pra- w f « -j' ' '

Patty episkopatų 
bažnyčios narė

SACRAMENTO, Kai. — Pa
tricija Hearst sėdinti Sacramen
to kalėjime, krikštyta Romos 
katalikų bažnyčioje, priimta į 
Episkopalų bažnyčios bendruo
menę. Jai dabar vienas Sacra
mento bažnyčios kunigas, kurs 
ją pažinojęs nuo 1974 m., išklau
so kalėjime tvarkingai jos išpa
žintį ir suteikia komuniją.

Carteris puola Fordą
Albuquerque, n. m. — 

New Meksikoje, rinkiminės kam
panijos’kalboje, Carteris smar
kiai puolė prez. Fordą, kad jis 

■paneigia ėmęs 1972 m. savo as-

Ji nekeis Švedijos 
užsienių politikos 
STOCKHOLMAS. — Naujoji 

Švedijos užsienių reikalų minis- 
terė, pirmoji moteris tose parei
gose Švedijos istorijoje, Karin 
Soeder, 47 metų amžiaus, trijų 
vaikų motina, pirmą kartą pri
imdama spaudos reporterius sa-

lėjo suprasti, kaip prezidentas 
Fordas, kuris yra gana gerai in
formuotas apie Rytų Europos pa
vergimą ir sovietų valdžios ne
norą siekti taikos Europoje, ga
lėjo padaryti tokį pareiškimą. 
Prezidentas Fordas rado reikalo 
tuojau teiefonuoti Amerikos 
Lenkų Kongreso pirmininkui 
Aloyzui Mazewskiui iš lėktuvo.

Prezidentas Fordas pirmiau
sia atsiprašė NlazewskI dėl viso 
nesusipratimo, kilusio debatų su 
Carteriu pasekmėje. “Man pri
metama, kad aną dieną savo kal
boje aš nebuvau toks tikslus”, 
Mazewskiui pareiškė pneziden-
tas. “Praeitais metais aš buvau 
Lenkijoje ir turėjau progos pa
sikalbėti su visa eile Lenkijos 
piliečių. Patikėkite manim, jiė 

vo kabinete pareiškė: “Švedijos yra drąsūs ir stiprūs žmonės. Jie 
užsienių politikoje jokių permai- nebetiki, kad jie visą laiką bus 
nu nebus. Mes toliau gerinsi- * Sovietų Sąjungos dominuojami, 
me jau dabar aktingą Švedijos ’ jeigu jie dabar yra. Jie tiki tos 
neutralumą”.

•Mrs. Soeder perspėjo, kad ko
mentuodama pasaulio klausimus 
ji rūpestingai parinks kiekvieną 
žodi.

meniškfeihų (reikiatris rinkimams 
surinktus pinigus. Pasak Carte-

šo prez. Fordo, kad jis per J^ng- 4^ ,^ priėštarauja teisybei.

Nuomininkų teisės 
apartmentuose

CHICAGO. — Federalinis tei
sėjas užgyrė sutartį tarp Chica
gos miesto ir Butų Valdybos 
(Housing Authority, CHA) bu
tų nuominiiikų dėl teisių sulygi-

tines Tautas priverstų Kiniją 
pasirašyti sutartį, draudžiančią 
sprogdinti atomines bombas at
virame ore.

VM JlVlkzlll JlluU\«£ UUl VVIO4U «

~ * 1 4 eu* * ■! i * "uoroi-i Kaltinamos 7 b-vės
Apygardos teismo patvirti

nimu, CHA nuomininkas gali 
skųstis miesto Statybos Depar
tamentui, kad būtų pataisyti 
Įvairūs trūkumai kaip netvar- 

„kingį elevatoriai, nepakankamas
iš SSSR illeiųtiĮ lydų 5,200 ąt- apšildyiti&s irkftoki miesto Įrodo

WASHINGTONAS. — Septy
nios nedidelės amerikietiškos 
bendrovės, prekybos departamen
to yra apkaltintos, kad josr da
lyvaudamos boikote prieš Izrae
lį, nesuteikė apie tai raštiškai,.

$42,000 algos jiems permažA

WASHINGTONAS. — “šian
dien gauti algos $42 tūkstančius 
nėra didelis turtas”, pasakė bu
vęs Aukščiausio Teismo teisė
jas Arthur Goldberg, paremda
mas reikalavimą padidinti algas 
federaliniams teisėjams 34.5 
nuošimčiais, Goldberg gynė U. 
S. Court of Claims teisme 140 
federalinių teisėjų reikalavimą 
pakelti jiems algas,, skundžiant

J didelės šalies nepriklausomybe, 
> kuria aš taip pat tikiu. Ales vis
ką darysime pagal geriausią mū
sų pajėgumą, kad tos dominaci
jos nebūtų. Mas teko aplankyti 
Lenkiją, Rumuniją ir Jugosla
viją ir noriu pabrėžti, kad tikiu 
Rytų Europos laisve ir nepri
klausomybe”.

CHICAGO, Illinois. — Prezi
dentas P'ordas telefonavo lenkų 
kongreso pirmininkui Aloyzui 
Mazewskiui. Prezidentas pasi
teisino dėl jo debatų metu pada
rytos klaidos, bet jis taip pat 
paaiškino savo poziciją ir JAV 
poziciją Rytų Europos klausi-

sidūrė Amerikoje. pažeidihiM;
kMifr įstatymai reikalauja, žinių. Kongresą, kurs tok) reikalavimų, 

’vtotfMAton'w /IaAviliai — -departamentui. yra atmetęs,.

Ispanijos žmonės nori 
demokratijos

MADRIDAS. — Nepaisant 
bombų sproginėjimų Baskų te
ritorijoje, Ispanijos ministeris 
pirmininkas Adolfo Suarez pa
reiškė senate, kad terorizmas ne
sutrukdys kelio j demokratinę 
reformą ir “politinį subrendi
mą”. Premjeras gynė planuoja
mą Vakarų pavyzdžiu dviejų rū- mais. Pasikalbėjimas tęsėsi apie 
mų parlamentą, renkamą pilie- penkias minutes. Prezidentai 
čių visuotinu balsavimu. Atsa-1 apgailestavo, kad tokia klaida 
kydamas į dešiniųjų užmetimus, padaryta ir bereikalingai nerimo 
kad “nyksta valdžios autorite- paliestų lenkų atsiprašė. Prcri 
tas”, premjeras pareiškė, kad dentas prižadėjo pirmininkui Ma- 
jo valdžia turi didžiausios dau- zewskiui parašy~ti laišką, kuria- 
gumos pasitikėjimą ir kad žmo
nės nori nuosaikumo, ne kraš
tutinumo, tvarkos ne anarchi-

. jos, • laisvės ir teisingumo, o ne 
Išdurto”; U 

sr.. j ’ _■ '■ 4

me bus raštu išdėstytos tos pa
čios mintys, kurias prezidentai 
pasakęs telefonu.

Mazewskis pat an kintM pagi
kalbėjimu ir laukia llfljfinj.

M
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VYTAUTO DID. ŠAULIŲ RINKTINĖJE..
Praėjusia posėdžio protakoj kurios vadovu yra Juozas Pet ! 

las perskaitytas ir priimtas, pa ratukas.
teikta it< priimta rugsėjo 8-to Nuo meno kuopelės neatsi- 
sius rengto minėjimo apjstai- lieka ir choras. Jo pirmas pa 
ta. Tai Vytauto Didžiojo sau- sirodymas buvo šaulių namų 
litt rinktinės valdybos posėdžio atidarymo proga. Chorvedis 
pradžia. Petras Vacbergas pranešė, kad

Jeigu manoma, kad'su vasa- choras pnadeda repeticijas ir 
ros atostogų pradžia organiza- ruošiasi koncertui. Jį papildė 
ciju veikla sustoja, tai Vytau- Albertas Kvecas. Abudu pra
to Did. šaulių rinktinės nei nešėjai pageidavo, kad į cho- 
vasaros, nei kitais sezonais vei rų įsijungtų daugiau daininin- 
kla nesustoja. Vasaros pradžia kų.
je buvo surengtos Joninės, Ro- Pranešimus taip pat padarė 
ckforde dalyvauta Joninėse ir tiekimo skyriaus vadovas Pa- miršti mūsų tautinių ambicijų, 
201) metų JAV nepriklausomy dvaiskas, sportinio šaudymo Amerikos- saugumų bei garbę 
bes sukakties minėjime, Vis- Janusas ir kalėdinių atviručių ir mūsų Jnenuilstamas- pastan- 
consino lietuvių dienoje Kenos reikalu Beinoras. Pirmininkas-gas siekiant musų pavergtai te-Į 
boję, pavergtųjų tautų savai- priminė, kad Tijūnas kviečia 
tės atžymėjimo eisenoje Chi- dalyvauti jo žmonos mirties 
eagoje ir surengtas rugsėjo 8- sukakties metinėse spalio mėn. 
tosios minėjimas.

‘’Vasara praėjo greitai, nes 
visų laika buvome kuo nors 
užimti. Bet galime pasidžiaug 
ti, kad visur, kur buvome rei
kalingi, dalyvavome ir savo pa 
reiga atlikome”. Kalbėjo rink 
tinės pirmininkas Vladas Išga- 
naitis. Toliau pirmininkas pra
nešė apie namų išlaikymo pa
dėtį. šaulių namai vis daugiau 
ir daugiau sulaukia judėjimo. 
Gera ir graži salė ir gerai įren 
gta virtuvė patraukia kitas or 
ganizacijas rengti savus rengi
nius. Todėl nors dar yra priva
čių skolų, bet jos mažinamos. 
Namu išlaikymas ateityje ne- 
sudarvs jokių sunkumų.

I rriktinę įstojo 17 naujų na 
rių. Pirmininkas pageidavo, 
kad vi?i valdybos nariai pasis
tengtu. kad dar šiais metais 
rinktinė pasiektų 700 narių skai

Juozas Petrauskas pranešė, kelis jumoristinius eilėraščius, gų pareigų abiejose valdybose perrinktas^ sekantiems dviem 
spalio m nė. 24 d. šaulių Rašytoja publika priėmė labairSt. Cecevičienė lygiai sąžinių: metams lietuvių nuoširdus 

•kruopščiai ^vadovavo,draugas ir Pabaltės ^valstybių 
jų veiksmų drama “Sibiro Ver- sukeliantys eilėraščiai labar ti- i maisto paruošimui ir "pateiki-’teisių gynėjas • kongresmanas 
gai”. Įėjimo kaina visiems vįe ko gerai baliaus nuotaikai. ; mui baliaus metu, kas daug Ed. Derwinskis. Koks gi butų 
noda, tik 3 dol. Vaidinimą ruo
šia rinktinės meno kuopelėj šia . darbo .įdėjo visos šaulių są mo.

Rašo Dr. Juozas Briedis

Šių dienų vidaus ir tarptauti
nių politinių įvykių akyvaizdo- 
je ir artėjant svarbiems visuo- 
tniams rinkiniams, mes lietu
viai šiame krašte negalime lik
ti indefereutais. Turime išeiti į 
politinę viešumą iaškiu*ir logi- 
škiausiu apssprėndimu, būtent, 
—kuria kryptim mūsų balsavi
mo svoris turi būti mikreip- 

, tas. I
i

Apsisprendžiant reiktų neuž-1

vynei laisvės ir kartų ieškant 
įtakingų Amerikos politikoje 
vadų paramos.

Mielas lietuvi, tūkstančius 
mylių bėgę laisvės ieškkodami, 
ar mums lokiais momentais ne 
turėtų rūpėti, kuria krytimi ar-

> š;e

kad Pttb&kuų kraštai nebūtų 
inkorporuet j Sovietų Sąjungą. 
Tik Derwinskio dėka preziden
tas Fordas buvo {tikintas pada
ryti viešą pareiškimą, kad Pa- 
balčių kraštai Amerikos nebu
vo ir nebus skaitomi Sovietų 
Rusijos dalimi-

Derwinskis yra užsienio po
litikos žinovas, ypač kas liečia 
rytų Europą. Jis yra vienas iš 
stipriausių prieškonmnstinių su 

i lų Amerikos kongrese, aukštai 
vertinamas savo kolegų kong- 
resamanų ir jo nuomonė yra 
respiktuojama. Derwinskis daug 
kartų yra kalbėjęs kongrese lie

Kongr. Edward Derwinski
Pasiklauskime patys save, al
mės ta teise visada pasinaudo
jom? Nepaslaptis, kad daug 
kas iš mūsų į tai žiūri lengva
būdiškai. Atėjus balsavimo mo
mentui, nesurandame keletos 7 z

VIRS BALTU DEBESŲ
. Kelionės įspūdžiai Vakarų Europoje

KAZYS KARUŽA
. Buvo susiorganizavę net trys partijos: pečkai- 

tininkai, steikūnininkai ir kaulėnininkai ir dar dvi ša
lia menininkų: mamaį tininkai ir narbutininkai. Visi jie 
varžėsi dėl komitetų užimamų vietų, nęs visus viliojo 
garbės klausimas, o antra siuntinių paskirstymas žmo
nėms ir UNROS maisto sandėliai. Bet komitetų pirmi
ninkai buvo veik visi geri administratoriai ir. lietuvių 
reikalus gražiai tvarkydavo, kad nebūtų nuskriaustųjų.

Lietuviai Meerbecko stovykloje buvo visi judrūs ir 
nenorėjo vieni kitiems nusileisti. Taip varžėsi per 4 me
tus visuomenininkai, kol visus iškėlė į Vehnen lietuvių 
stovyklą prie Oldenburgo. Ten buvo direktoriumi man
dagus ir demokratiškas p. Bazaras (prieš jo atėjimą 
ten buvo direktoriumi nuoširdus žemaitis tauragiškis — 
Vyčio Kryžiaus kavalierius inž. Jurgis Preikšaitis, da
bar gyvenantis Toronte).

Grįžtu atgal į Meerbecką, kur, prieš išvykstant iš 
stovyklos, buvo nuoširdus, sumanus lietuvis, gimęs Lat
vijoje, direktorius — Gediminas Rukšėnas. Jis buvo tei
singas žmogus, geras stovyklos administratorius, vaidi
no didelį vaidmenį tarp trijų pabaltiečių kilmės žmonių. 
Jis laisvai kalbėjo latvių, vokiečių, anglų ir kt. kalbo
mis. Buvo palankus kaulėnininkams, bet teisingas žmo
gus. _

Šiek tiek apie Meerbecko kaimo gyventojus, kuriuos 
prisimenu, pažymėsiu dalį lietuvių pavardžių, kurie ten 
gyveno, dalis jų artimai reiškėsi visuomeninėje veikloje. 
Mes ten įsikūrėme gerai, nes gavome atskirus kamba
rius, butus. Didžiausias roles ten vaidino visuomeninėje 
veikloje Pečkaitis, du broliai Steikūnai. P. Indreika, 
Raueha. Balčiūnas, Martišius, Ignaitis, Mamaitis, -Nar
butas, kpt. Guoga, auksaburnis adv. Kaulėnas,'kuris-bu
vo stovykloje vienas iš geriausių oratorių, paskaitinuikų. 
Jis net važinėdavo į kitas stovyklas su paskaitomis, ku- 
,rį amžinai lydėdavo jo ištikimas draugas Bruno. Ma- 
cianskas. Gaila, kad jis per anksti pasimirė Čikagoje, 
kuris šiandien taip būtų reikalingas Lietuvai kovoti priėš 
okupantą. . ....

Bet didelį vaidmenį vaidino stovykloje pirmasis, ko
miteto pirmininkas, nes jis buvo “susigiedojęs?1su steikū- 
nininkais. Renkant komitetus, veik visuomet laimėdavo 
pečkaitininkai, steikūnininkai, o pralaimėdavo opozicijos 
vadai kaulėnininkai. Buvo ir vidurio partijų taikintojų, 
kur daugiausia šį vaidmenį vaidino teisim Vijicas^I^nai- 
tis. Tai buvo teisingas, nuolaidus ir sumanus žmogus, ku
ris irgi buvo vieną kartą išrinktas komiteto pirmininku.

Iš šono žiūrint, vykdavo didelės komedijos’ ir ginčai 
dėl valdžios. Kai būdavo renkami' komitetai, tai . visos 
stovyklos lietuvių gyventojai sugužėdavo į minėtą kaimo 
salę ir vos tilpdavo. Taip susipykdavo susirinkimuose, 
kad net vienas antrą susitikę nesisveikindavo. Per 4 me
tus stovykloje buvo perrinkti net 7 komiteto pirmininkai...

Net stovykloje dėl “rietenų” sugalvojo . daugumos 
partija leisti jumoro satyros laikrašti — “Piūklas”, kurį 
spausdindavo slaptai, rodos, Spakenbėrgo stovykloje vie
nas laikraštininkas ir jį visuomet parveždavo bei platin
davo grįždamas iš Hamburgo studentas J. Zaidotas, ku
ris kaip “piūklas. plaudavo” ir išjuokdavo nepalankiuo
sius jiems. Tai buvo sukurtas laikraštis, kurie kovojo 
prieš mažumas. Buvo leidžiama ir daugiau satyros laik
raštukų ir vienas net komiteto.

Apie šios stovyklos lietuvių gyvenimą, kur ten teko 
išbūti 4 metus laiko, galėtų kas nors parašyti didelę ir 
storą knygą, nes ten buvo įdomus gyvenimas, ypač- visuo
meninėje veikloje.

Nesvarbu, kad visuomenininkai apsiraudavo, bet vi
si kovojo vieningai dėl ateities ir nepriklausomos Lietu
vos. .. , _

Taigi, 1975 m. liepos 11 d. antrą kartą sugrįžau po 
30 metų į Meerbecko kaimą. Taip iš ryto su Franzu Din- 
nebier pasišaukėme taksį ir važiavome į minėtą kaimą, 
apie 5 klm. Privažiavę pirmą gyventoją prie malūno, ant 
kurio jau nėra sparnų. Išlipone. Einame plentu prie ant
ros sodybos, kurioje gyveno su šeima vilkaviškietis Bar- 
eiauskas (buvęs Vilkaviškio “Žiedo” koperatyvo ir ūki
ninkų bankelio ilgametis narys,) du broliai vilkaviškie
čiai Ignaičiai, Vincas ir Viktoras. Einame toliau į kaimo 
vidurį, kur dešinėje pusėje kelio gyveno K. Pikturna,;lai
krodininkas lt Tadas Balčiūnas ir Maenorius su šeimomis.

(Bug daugiau)

Į tuvių ir kitų pabaltiečių reika
lais ir jo dėka pabalt ečiai įsigi
jo vis daugiau draugų tiek 
kongrese, tiek senate ir net to
kių tarpe, kurie pradžioje labai 

Į mažai domėjosi pabaltiečių bė
domis.

Derwinskis nekartą ya gy
nęs viešai P-abaltiečų interesus 
Juntinių Tautų pasėdžiuose ir 
ne kartą išvedęs sovietų oficia
lius asmenis iš lygsvaros. Paga
liau Kudirkos ir Bražinskų iš
gelbėjimas taip pat tampriai 
rišasi su kongresmano Ed. Der 
-winskio vardu. Ir taip būtų dar 
galima išvardyti visą eilę mo
mentų, kur lietuviai turėtų skir 
ti jam daug kreditų. Taigi ar

17 d. Ji irgi buvo šaulė. Toliau 
pirmininkas pranešė, kad Vė
linių dieną, spalio 31, 10 vai. 
bus pamaldos už mirusius šau 
liūs jėzuitų koplyčioje. Po pa-i timiaLsioje ateityje Pajuks 
maldų bus vykstama į kapines. 
Kas metai rengiamas naujų 
metų sutikimas įvyks gruodžio 
mėn. 31 d.

Nors valdyboje narių nema
žas skaičius, bet posėdis ilgai 
neužsitęsė. Klausimai i 
svarstomi išsamiai, bet nenu- njų įsitikinim, o ne iš jų upo- 
krypstant nuo svarstomo klau- pinių pažadų ir abejotinų ten- 
simo temos, kas padaro posė-' dencijų. Džiaugdamiesi šiame 
dį sklandų ir ilgai neužsitęsian; krašte visiška laisve, turime 
tį. ->• taip 4>at didžiuotis ta jgrivilegi-
Rugsėjo 18 d. šaulių namuose ja, kuri ne tik leidžia,' bet ir 

įvvko Vvtauto Did. šauliu rink įpareigoja mus aktyviai įsi j urig kalui kreiptis j jbios įtakingus* .j . . r-. „s- ........ yuviaiyra kalt, nes daug kas iš
pagelbos, gauna nemalonų už-| j^ nebalsavo.

- lietuviai politiniai

laisvojo krašto politikai? __
priklausys didele dalimi nuo 
būsmų Amerikos vadų, kurie 
kaip tik šiuose rinkimuose sie
kia laimėjimų. Taigi, mes turi
me pasirinkti tuos vadus. Įver- 

buvo tinti juos iš jų darbų, jų politi-

? Tai Aninučią sueiti j-balsavimo vie
ptas, ir atiduoti save balsą už rū 
Pestingai pasirinktą kanidda-

Pavyzdžiai liudija, kad ne 
kartą-lietuvių geriausi draugai, 
lietuviškų interesų gynėjai yra 
pralaimėję rinkimus labai ne
didele balsų stoka, lietuvių di- kas iš mūslb kuris.priklauso jo
dele dalis ir net lietuvių' rajo
nuose, nebalsavo. Ir kaip daro
si gėda, kai mūsų bendruome
nių- vadai, atėjus-būtinam rei-

distrikte, galėtų susilaikyti ne
balsavęs už jį? -Jeigu jau liki
mo būtų lemtta ir jis nebūtų 
perrinktas, tegu nebūna pasa- 
kyta^ kad dėl to iš dalies ir lie-

Kaip ti šio krašto vadų- parinkime, asmenis, ieškant patarimų ar’tinęs tradicinis balius'.
kiekviename šaulių rinktinės
parengime, taip ir baliuje, sve . . , - . ,, Įmetimąt. , • jungos moterų vadove ir Vy-| , • , ... . . . , .cių buvo gausu. •; 1 . . ,. . ' nesubrende, lietuviai nebalsuo-. , tauto Did. saulių rinktines mo

Programą išpildė rašytojas I terų vadovė Stasė Cecevičienė; •
Aloyzas Baronas. Jis paskaitė' Nebodama aukštų ir atsakin-.

ja, lietuviai, nevieningi ir pan.

Šiuose rinkimuose turės būti

kad 
namuose bus suvaidinta dvie- šiltai. Neužgaunantys, juoką gai ir

Baliaus surengimui -daugiau prisidėjo prie baliaus pasiseki- didelis smūgis Lietuvos laisvi- 
J. Alksne ninio darbų, jeigū rinkimų 

nelamėtų ir kokia būtų gėda,, 
jeigu tai įvyktų labai menku 
balsų skaičiumi, kūrie susidarė 
lietuviams susilaikius nuo bal
savimų.

į štai keli faktais.kurie., tvirtai 
kalba už jį. Derwinskis prieš 
Helsinkio konferenciją išrūpi
no pabaltiečiamš ? < audienciją 
pas prezidentą Fordą, kur jis 
kartu su pabaltiečiafe apšvietė 

.prezidentą apie susirūpinimą,'

Taip pat šiuose rinkimuose 
kandidatuoja j svarbias pozici
jas mums gerai ž neini du lie
tuviai visuomenininką; Kazi
mieras Oksas į Cook County-
Recorder _ (nuosavybės: turtų re 
gist racija} ir Antanas Valukas 
į apeliacijos teisėjus. Abi tos 
institucijos mums lietuviams 
yrą labai svarbios ir nevienam 
iš mūsų tų žmonių pagelba, jei 
gu jie būtų išrinkti, gali būti la
bai ir labai reikalinga.
Taigi pademonstruokime šiuo

se rinkimuose vieningumą ir 
politinį subrendimą. Neleiski
me mūsų draugams lietuviais 
nusivilti. Nustokime eikvoję sa 
vo energiją krtikavę vieni kitus, 
nes tai nieko negali pagelbėti 
mūsų bendram reikalui — tė
vynės išlaisvinimui. Eikime vie

(Nukelta į 6 psl.)

in America back then, and you know how tr>c 
turned out.

Nowadays, people arc still helping America stay 
strong and self-sufficient. And they're helping them- 
Mvcs to safe, dependable savings. By taking stock in 

America with the Payroll Savings Plan.
Buy United States Savings Bonds.. 
They won't leave you out in

the cold.

of 5 the first war). Lost, stolen or destroyed
can be replsred if records are providttL When 

nrrdod. Bonds can be cashed at your basi if. Interest ■ 
not subject to state or local income tares, and federal 
ta x may be deferred until redemption.

k was bad enough we had to fight the British •- 
for our freedom. But on top of that, we had to fight 
the weather, too.

Because winter at Valley Forge meant snow, ice, 
and freezing temperatures. All serious enemies to a 
makeshift army without proper clothing, 
not nearly enough food, and short on 
ammunition.

It was an army long on courage, 
but short on money.

And then the money came. 
Some 527,000,000 from the 
peckers of new Americans.

1 hatshow people took stock

2OO veart at the sainc location.

see us forPASSBOOK

Mutual Federal 
Savings and Loan

2212 WEST CERMAK ROAD

Prm Kazan austas, /Vewiwu
CHICAGO, ILLINOIS fiOfiOS 

Phouei Virginia 7*7747

BOOTSi Mon.Tue.Fr 1.9-4 Thur.9-8 Sat. 9-1

SERVING CHICRGO AND SUBURBS SINCE 1905

Jau Kuru noktu aupaiitunaLą ir galima gauti knygų rinkoje

CHH AGOS LIETUVIU ISTORIJĄ
.-uekMj Mtygb aprašanti paskutinių IM) metų

lietuvių gyvenimą ir jų attiktus darbui 664 psl Kame 
^10 išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

twiygvje aprašyta pirmas 'Chicagon atvažiavęs Lietuvi*, pirmu* 
ueluvių koiHtii>otfr jų siiorganixuulos talpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikrainai, kūnų vilo buvo 121. 41 teatro draugija, 46 
pa&suhen&Kj chorai. U- Oaznyumai <r 3J i veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistimų, laisva.namškų ir 
anų uiganixaciji. earoai. įsteigtus mokyklos, skaitykios, ban>
kai ir kl . . j x ' i j < . . .*

dorintieji šią kny^A įautytk pra^mi parašyti e**kj Money
urderį

, vikriuos LIKIT' H i^’TouiUis

* ' * verdu ir pasiųstu

r ?5U. Chieaxo, ill. 60«08
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m Midland Savings 
celebrates the

of our NEWEST OFFICE at
2657 West

69th Street

DEPOSIT $5000
Or More And Take Your Choice Of One Of These Gifts

i Perfect for cookies.-pastry. Seamless aluminum, no stick surface
•Iwxwxr? ■

ir <-■ ,.-r < .- * •' A a j VV

-- • :
t?
|

4-PlECE t
WEST BEND
CANISTER SET
Beautifully decorated with mush
room motif. Seamless aluminum for 
easy cleaning. Durable poly
propylene covers.

DEPOSIT $300 -

WESTBEND
COOKIE & BAKE PAN

. U ■

GIFTS
FOR OPENING NEW ACCOUNTS OR ADDING
TO YOUR PRESENT ACCOUNT
while your ssi^gs. earn Chicagoland’s Highest Level Interest RateA J J.- L 5-- A M .? 7 «;> ■ M—

•WEST BEND 
BAKE:’N’ BROILER PAN

toasts,^oofe. Chrome plated broiling rack 
'■ Siberts:stick. Surface 9'A" x 13" x 2” 

•' * % "

6 PC STEAK 
KNIFE SET; 

Rosewood handles, stainip^s 
steėi Seriated edge blades hi

? WEST BEND 
BAKE ’N’ ROAST PAN 

Even-heating aluminum, no stick surface. Practical size 
9’72" x 13” x2'' ■'

ARISTO-MAT 
CUTTING

BOARD
Ideal for handy over the 

sink use. Virtually unbreak
able plastic with looks, 

feel of wood. Completely 
washable; dries, in seconds. 

' Food won't stain, odors can’t 
trąnsfer between foods. 

Comes with vinyl clad handle 12" x 13".

10 PC CLEAVER
& CUTLERY SET

f - * į i

8 stainless steel kitchen 
knives in assorted sizes 
and types, plus pot fdrk 

and cleaver. Genuine; long 
lasting Aosewood handles.

COMPACT DIGITAL W 
ALARM CLOCK:
Always, easy to read as numbers flip over 
instantly. Features'large, white num
bers on black background- 
illuminated for night 
use. 24 hour alarm. Pre- 

. cision’synchronous 
motor. Smart distinctive 
cabinet/Size: 5%" x ZV/'- 
x 3%

WEST BEND
2 QT. SLOW-COOKER

Ideal for soups, chili, stews, baked beans—Mow' 
heat base transfers heat to pot slowly.

Vertėtų gražiau 
apsirengti

-Jau kuris laikas seku ir lie
tuvių jėzuitų vadovaujamą te
levizijos programa. Tai pagir
tinas tėvų jėzuitų užmojis. Tik 
gal jie turėtų bert kiek įterpti 
ir religinės minties, kaip tai 
daro tikintieji, kitų konfesijų 
krikščionys, tuo bent kiek skir
tųsi nuo p. Siuto vadovaujamos.

Bet vienas dalykas šioje pro
gramoje rėžia akį, tai jos vedė
jo apranga, žinant jį esant kuni
gu, jėzuitu ir vienuoliu. Sakau, 
rėžia akį, kai jį matai praneši- 
nėjant su atsegiota apikakle„. 
pliku kaklu. Neteko matyti, kad 
rimtoje amerikiečių televizijos 
programoje pranešėjas taip bū
tų apsirengęs. Nejaugi jam ne- 
bepatinka ar jį “dusina” kuni
giška apikaklė? Man rodos, kad 
ši pastaba yra reikalinga, nes 
televizija yra viešas dalykas. Ją 
seka ne tik lietuviai, bet ir sve-. 
timtaučiai.

Lietuvių TV7 žiūrovas
A. Sv.

Pajudins Panamos sutartį
Prez. Fordo ir demokratų 

kandidato Carterio debatuose 
San Fi'anciske buvo paliestas 
ir Panamos kanalo klausimas. 
Panamos vyriausybė todėl ap
kaltino Carterį ir prez. Fordą 
neturint atsakomybės ir nepa
kankamai suprantančius Pana 
mos ateities reikalus, bet vis- 
dėlto sutiko atnaujinti derybas 
naujai Panamos kanalo sutar
čiai sudaryti. Derybos turėtų 
prasidėti už poros savaičių.

Ankstyvesnės Panamo kana 
lo reikalu vedamos derybos bu 
vo užšaldytos prez. Fordui pra 
šant, kai prezidento konkuren 
tas R. Reagan buvo stipriai už 
akcentavęs tą klausimą pirmi
niuose rinkimuose, apkaltinda 

i mas Fordo administraciją ir 
sekr. Kisingerį, kad jie ruošia 
si atsisakyti nuo Panamos ka
nalo teisiu.

Debatuose Carteris pareiškė, 
kad jis neatsisakytu nuo teisių 
Į Panamos kanalą dabar in atei 
tyje. Gi prez. Fordas, kurio ad 
ministracija rodo ženklų ir no 
ro perleisti visas nuosavybes 
ir juridines teises Panamos 
valstybei, pareiškė: “JAV turi 
ir nori pasilikti Panamos kana 
lo praėjimą”.

šitokie Amerikos vyriausy
bės galvų pareiškimai labai su 
pykino Panamos valstybės 
prez. gen. Omar Torrijos ir jos 
ambasadorių Vašingtone, ku
rie pasakė, kad tai koloni j ali
nės eros liekanos, iškeltos ne
turinčių moralinės atsakomy
bės asmenų.

Panamos kanalo sutarties 
originalas buvo pasirašytas 
1903 m. susikūrus naujai Pana 
mos valstybei atskeltame iš Ko 
lumbijos valstybės teritorijos 
gabale. Ta sutartis buvo kelis 
kartus taisyta ir keista, bet da
bar ją norima visiškai perreda 
guoli ir perrašyti suverenumo 
teises bei jo gynybos paragra
fus ir tt V. Pr.

AH Gifts on Display and Available at All 3 Locations be made for gifts. 1 gift per family. Offer lasts while supplies last.

Pasiteirauk Midland taupymo bendrovėje. trim; specialiais patarnavimais:

DVIGUBŲ SĄSKAITŲ NEMOKAMAS PATIKRINIMAS

net ir. tuą atveju, .k?ip laikote savo santaupas paprastose taupymo sąskaitose Jūs ga« 
?įavo ^skadis patjkrintijJ^adiįjją^B^nk & Trust Co.

^ENSIJV PLAINS $6' 

c , 
Jeigu jūsų bendrovė neturi Pensijy Plano, leiskite mums išdėstyti kaip lengva ir pel
ninga sudaryti jūsų pačiy planą.

PROGRAMA PATIEMS^pįT^ . . /•
/ • . * £'* ? > . 1 . .

. jūsy Socialinės A pd ra ūdos mokesčius. J ūsu1 čekis kiekvieną -mėnesf gali būti auto
matiškai pridėtas prie jūsy sąskaitos. Dings rūpesčiai,.kad čekis gali prapulti. Su
taupysite laiką ir bėdas čekiui depoiitvoti arba iškeisti.

TAIP PAT DUODAME

STOP INLAND REGISTER 
3 LOCATIONS F

THE WIIDLAHGB^^ 
SWEEPSTAKES DRAW^fc^

& Trust Co.

JAMS TAUPYTI

4th thru 13th PRIZE—$25.00 Midland Saving Accounts

st PRIZE—19” Zenith Color TV Set

nd PRIZE—$100.00 Midland Saving Account

^rd PRIZE —$50.00 Midland Saving Account • Si 00

■ 5000

American Express Travelers Cheks. < į

Turime pinigu naujiems, dabar esamiems arba pagal pageidavimą statomiems na
mams.
Pries mėnesio 10 padėti pinigai nesą dividendus nuo pirmos mėnesio dienos Divi- 

/ dendai pri skaitom i kasdien o išmokami mėty ketvirčiais.

FREE SOUVENIR GIFTS • FREE REFRESHMENTS
At All Offices During GRAND OPENING Celebration

m miniAHD savingsX'

8929 S. Harlem, Bridgeview 
598-9400

Mon/Tues 9-4 30
Thurs/Fri 9-8
Sat 9-1
Wed. Walk Up Window 9-3

& LOAN ASSOCIATION
4040 Archer Ave. 

254-4470 
Mon/Tues/Fri 9-4:30 
Thurs 9-8 
Sat 9-1
W«d Closed

2657 West 69th Street 
925-7400 

MonTTues. 10—5 
ThursTFri. 10—8

Wed. Closed

FSLIC

Ruošiama nauja Kennedy 
nužudymo byla

WASHINGTONAS. — Richard 
A. Sprague prisaikintas vado
vauti Atstovų Rūmų komitetui, 
pradedančiam investigupti pre
zidento John F. Kennedy ir Dr. 
Martin Luther Kingo nužudy
mą. Sprague pareiškė, kad net 
prezidentas Fordas ir Jaqueline 
Onassis, jei pasirodys reikalin
gi, gali būti pašaukti liudinin
kais. Byla galinti nusitęsti “me
tų metais”.

Tailande suimta 3,000 studentų

BANGKOK. — Kruvinų riau
šių metų suėmus 3,000 Gangkoko 
universiteto studentų, penkta
dienį šaudymai vėl prasidėjo. 
Naujasis Tailando valdovas San- 
gad Chalviu mieste įvedė karo 
stovį.
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Platesni prezidento pasiaiškinimai

kad JAV tiki į Rytų Europos valstybių laisvę ir ne
priklausomybę.”
Iš prezidento Fordo penktadienį padaryto pareiški

mo matyti, kad jis tiki ne tik Lenkijos, bet ir kitų Rytų 
Europos valstybių laisve ir nepriklausomybe. Preziden
tas kalbėjosi su lenkų veikėju Mazewskiu, bet jis turėjo 
galvoje ne vien Lenkiją bet ir kitas Rytų Europos valsty
bes. Debatų metu jis suminėjo, be Lenkijos, Rumuniją ir 
Jugoslaviją, kurios iki šio meto vykusiai atsikratė sovie
tų okupacijos. Kaip vienoje, taip ir antroje valstybėje tuo 
jau po karo buvo sovietų karo jėgų, bet paskutiniais me
tais sovietų daliniai išsikraustė- Rumunai buvo pasiryžę 
<ovoti prieš raudonarmiečius, jeigu jie būtų pasiryžę mar 
šuoti į Rumuniją, kai buvo okupuota Čekoslovakija ir nu
versta Dubčeko vyriausybė. Rusai dar bandė įvesti savo 
kariuomenės dalinius į Rumuniją manievrų sumetimais, 
?et rumunų kariai buvo pasiryžę neleisti rusams net ir 
nanievruoti rumunų teritorijoje.

Prezidentas buvo labai gerai informuotas apie sovie- 
;ų pastangas įsigalėti Jugoslavijoje. Pats Tito jam papa
sakojo, kaip sovietų agentai įvairiausiomis priemonėmis 
stengiasi prieiti prie Jugoslavijos pareigūnų ir nuteikti 
juos prieš patį Tito. Prezidentas Fordas ir Valstybės De
partamento pareigūnai buvo susirūpinę Jugoslavijos atei
timi po Tito mirties- Dabar Tito valdo kraštą, vengią so
vietų imperijos orbitos, bet po jo mirties krašte gali būti 
pakaitų, kurios gali kitaip apspręsti ir Jugoslavijos už
sienio politiką.

Be šių trijų prezidento aplankytų valstybių, Rytų 
Europoje yra visa eilė tautų ir valstybių, kurias pavergė

San Francisco debatų metu prezidento Fordo pada
ryta klaida nuskambėjo po visą laisvąjį pasauli. Apie tą 
klaidą yra informuoti ir Sovietų imperijos valdovai, bet 
savo laikraščiuose jie draudžia apie tą klaidą rašyti Mas
kvai nepatogu. Oficialiai jie skelbė, kad sovietų karo 
jėgų pavergtos tautos laisvu noru įsijungė i Sovietų Są
jungą, o čia dabar aiškėja, kad visa tai buvo padaryta! Sovietų Sąjunga. JAV nori, kad sovietų karo jėgos pasi- 
žiauriausia jėga ir dabar ta vergija palaikoma ta pačia 
jėga.

Prezidentas Fordas pradžioje nenorėjo aiškintis. Jis 
manė, kad žmonės privalėjo suprasti jo vartojamą “do
minacijos” sąvoką, bet vėliau, kai prezidento patarėjai 
pamatė šios klaidos sukeltas bangas, tai prezidentas net 
du kartu ryžosi šį klausimą aiškinti. Pradžioje jis aiš
kino Los Angeles respublikonams, o vėliau aiškino San 
femando Valley- biznieriams. Prezidentas suprato pada
rytą klaidą ir bandė paaiškinti, kokiu budu jo galvose
noje pasidarė klaida, kaip galėjo atsirasti tokia nesu
prantama interpretacija. Prezidentas žino, kad Rytų Eu
ropą dominuoja Sovietu Sąjunga, bet JAV nėra pasiry- 
žusios pripažinti rusams specialių privilegijų Rytų Euro
poje. JAV iki šio meto, nepripažino sovietų valdžiai jokių 
privilegijų Rytų Europojeiįr nesirengia jų pripažinti, kol 
kraštą valdys prezidento Fordo administracija.

Baltuosius Rūmus pasiekusios telegramos ir įtakin
gesnių politikų susirūpinimas privertė prezidentą Fordą 
imtis dar vieno žingsnio. Patyręs, kad artėjančių rinkimų 
metu jis gali netekti apie milijono balsų, prezidentas ry
žosi iš skrendančio lėktuvo susirasti Amerikos Lenkų 
Kongreso pirmininką Aloyzą Mzaewski ir jam dar kartą 
paaiškinti padarytą 'klaidą. Prezidentas galvojęs teisin
gai, bet ant greitųjų nepajėgęs tiksliai išdėstyti savo min
čių. Biznieriams jis pasakė:

“Prieš metus aš buvau Lenkijoje ir turėjau pro
gos pasikalbėti su visa eile Lenkijos piliečių. Patikė
kite manim, jie yra drąsūs ir stiprūs žmonės. Jie ne
betiki, kad jie visą laiką, jeigu jie dabar yra, bus ru
sų dominuojami. Jie tiki tos dideles šalies nepriklau
somybe, kuo ir aš tikiu. Praeitais metais aš aplan
kiau Lenkiją, Rumuniją ir Jugoslaviją ir pabrėžiau,

trauktų iš karo metu užimtų kraštų, bet sovietų valdžia 
nesiekia taikos Europoje. Sovietų valdžia stengiasi taip 
įsistiprinti Rytų Europoje, kad pavergtos tautos visam 
laikui pasiliktų sovietų imperijoje. Vienur rusai primetė 
kvislingines vyriausybes, kitur pravedė ‘liaudies seimus”, 
kurie nutarė prisijungti prie Sovietų Sąjungos, trečius 
karo ir policijos jėgomis primetė vyriausybes, dar ir 
šiandien valdančias pavergtus kraštus ir žmones. Ameri
kos vyriausybė nepripažino sovietų valdovų padarytų prie 
vartos veiksmų. Visos JAV administracijos nepripažino 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos prijungimo prie sovietų im
perijos. Visos administracijos, įskaitant ir prezidento 
Fordo administraciją nepripažino sovietų policijos primes 
tų Rytų Europos kvislinginių valdžių.

Prezidentas Fordas, kaip iš paaiškinimo matyti, bu
vo ir yra pasiryžęs sovietų prievartos veiksmų nepripa
žinti. Jis pareiškė, kad Fordo administracija nepripažins 
sovietų prievartos veiksmų, bet jis pasakė, kad Rytų Eu
ropoje nėra sovietų dominacijos. Prezidentas Fordas ži
nojo, kad rusai Rytų Europoje sauvaliauja, kad jie ne
kreipia jokio dėmesio Į pačias pagrindines žmonių teises, 
kad jie net nesilaiko Helsinkio aktuose nurodytų Europos 
taikos reikalavimų, bet jis vis dėlto leptelėjo, kad rusai 
Rytų Europos nedominuoja. Šis neatsargus žodžių parin
kimas prezidentui Fordui gali labai brangiai kainuoti.

Kandidatas Carteris prezidento klaidą naudoja savai 
kampanijai. Bet pats Carteris taip pat turės padaryti sa
vo pareiškimus Rytų Europos pavergtų žmonių atžvil
giu. Iki šio meto jis apgalvoto pareiškimo dar nepadarė. 
Amerikos lietuviai į jį kreipėsi, bet jis visą reikalą ątįde- 
dinėjo. Dabar, aiškindamas prezidento Fordo klaidą, jis 
galėtų išdėstyti savo pažiūras ir duoti vilties visiems Her 
tuviams, aukiame, kad jis ta padarys šiomis dienomis.

K. STRĖVA ~ V-‘ ~ " .

KO OKUPANTAS SIEKIĄ VILNIAUS 
LITUANISTIKOS “KURSAIS?”

Lietuvos okupanto leidžia-- sinės prievartos. Jo pagrindi
mas bolševikinis “Gimtasis kra nės teisės yra respektuojamos’ 
štas” š. m. rugsėjo mėn. 16 d. ir kad jis gali be baimės pa-T(įieS^maštoų riena”^ 
laidoje atspausdino stud. Gę- reikšti savo mintis žodžiu ir n 
do Griniaus pas įkalbėjimą raštu, 
apie šios vasaros lituanistikos 
“i 
te, Vilniuje. Šio jaunuolio pasi 
kalbėjimas su bolševikiniu re
porteriu aiškiai atidengia fak 
tą, kaip sėkmingai okupantui 
sekas mulkinti mūsų jaunimą, 
nu vykusį ten "pasisemti” iitua 
nistikos “mokslo”.

Toks mulkinimas vykdo
mas pagal ^Tėviškės” draugi- 
; os planą, kuq savo laiku iš
dėstė jos viršininkas “raudo 
nasis generolas” P. Petronis. 
Pirmasis šios draugijos tiks
las — vilioti išeivijos jaunimą 
vykti “tarybinėn” Lietuvon. Ir 
ten jo smegenų “išplorimui” 
panaudojamos įtariamai nekal 
tos priemonės, ekskursijos po 
Lietuvą, lankymas muziejų bei 
propagandai įrengtų kolcho
zų ir pagaliau lituanistikps 
“mokslas”.

Taip “išplautais” smegeni
mis pasikalbėjo irt Gedas Gri 
nius su “Gimtojo krašto” repor 
teriu. Jis jam par.eiškė, kad tais 
“kursais” labai patenkintas, ir 
jam Lietuvoje buvo lengva vai 
kščioti ir net lengva kvėpuoti. 
Tai rodo, kiek šis jaunuolis tuo 
se “kursuose” buvo apsvaigin
tas, nes jis net nebejaučia, kad 
toks jo pareiškimas yra mask- 
yinio melo skleidimas.

Keista, argi šis jaunuolis iš 
savo tėvų niekad nebuvo gir
dėjęs, jog Lietuva yra paverg 
ta ir kad ten vergija? Nejaugi, 
jo tėvai jam niekad nėra sakę, 
kad toji Lietuvos žemė, kuria 
jam taip lengva vaikščioti, yra 
mūsų brolių ir sesių ašąrpmis 
ir krauju primirkusi? Nejaugi 
jo tėyąi ja mniekad nėra sakę, 
kad okupantas tūstančius lie
tuvių išžudė, kurių išmesti la
vonai gulėjo per dienų dienas 
miestelių turgavietėse? Atrodo, 
lyg jis visai nežinotų, kad šian 
dien ten brolis broliui bijo pa
siskųsti sunkia okupacinės ver 
govės būkle.

Stud. Gedas Grinius repor
teriui pareiškė, kad jis “tary
binėje” Lietuvoje galėjo leng 
yąį kyėpųoti. Nejaugi jam čia 
Amerikoje sunku kvėpuoti? 
Nejaugi jo plaučiams Ameriko 
ję trūksta oro? Bet ką gi pa
prastai reiškia laisvai kvėpuo 
jį? Tai reiškia, kad žmogus 
yra laisvas nuo fizinės ir dva-j

Iš šio “kursanto” pareiški-

automobiliai
WASHINGTONAS. — Apie 

15 milijonų važinėjančių auto 
mašinų yra su defektais ir pavo- 

i jingos vairuotojo gyvybei. Maž- 
I dauc- iš 10-ties mašinų viena vra 
nesaugi.

Įdomiausia, k£d mašinų sa-
studijas” Kapsuko universite- mo aiškiai matosi, nepaisant, vinihkai į tą reikalą visiškai ne- 

kad jis yra Amerikos žvmaus kreipia dėmesio. Automobilius 
Loyolos universiteto studentas,^aminančios bendrovės laiks nuo 

1 ir laiko paskelbia kokias mašinas 
j- atšaukia patikrinimui ir patai-

kreipia dėmesio. Automobilius

tie liuanistiniai “kursai 
jam “išplovė” smegenis.
net uepastegėjo, jog Lietuva' bet, blogiausia, mašinų 
yra okupuota ir, kad ten nėra 
laisvės. Todėl toks jo padary
tas pareiškimas yra šlykštus 
melas ir dar kaip Loyolos uni
versiteto studentui didelė gė
da, kai jis nepastebi, ar sąmo-( bendrovės yra įpareigotos ma- 
ningai nutyli pavergtosios Lie 
luvos tikrovę. O tai jau yra 
pasitarnavimas okupantui.

Stud. Gedas Grinius savo pa 
sikalbėjime pritaria ir Vidai 
Jųodelytei iš Kalifornijos, ku
riai Vilniaus meno kūriniai 
primena Italijos meno pamin- mašinos saugumą ir savo tei
ktus. Bet jis dar iš savo pusės' sės, turi kreiptis į National High- 
priduria, kad “tarybų” Lietų-! way Traffic Safety admiriistra- 
vęje (jis nesako, kad Lietuva 
pavergta, jis ją vadina tik Ta
rybų- Lietuvą) labai rūpinasi 
išsaugoti vertingus meno kūri
nius, paminklus juos prikelti 
naujam, ilgam gyvenimui. Bet 
ąr tai tiesa? ‘ .

Taigi, vyksta okupantui mū

savininkai neatsiliepia ir nepri
stato mašinų į nurodytas tik
rinimo vietas. ’ /

Pradedant 1974 m. įstatymo 
keliu automobilius gaminančios

šinų defektus bei trūkumus pa
taisyti bendrovės lėšomis. Kai- 
kuriais atvejais mašinos pirkė
jas turi teisę reikalauti mašiną 
pakeisti kita. . ’ . .

Kiekvienas vartotos mašinos 
pirkėjas, norėdamas patikrinti

ciją. Administraciją galima iš
sišaukti ir važiuojant greitkeliu, 
pasukus telefono numerį (800) 
424-9303.’

j Nušautas krautuvininkas
ČIKAGA. —- Pietų Chicagos

sų išeivijos jaunimui, nuvyku dalyje spalio 6 buvo 4 šūviais iš 
šiam į taip vadinamus “km*- pravažiuojančios kamionie*>e» 
sus”, Kapsuko universitete “iš išautas auto dalių krautuvės 
plauti” smegenis. Sakysim, Į savininkas Steven H. Qstrows- 
kaip ir šiam jaunuoliui, kuris policijos, jis turėjęs
nepastebėjo okup.' Lietuvos n su padūmių krinunalis- 
pavergimo, o skelbia, kad ten » vo^ ą^obflius.

Ostrowsky gautos is vogtų ma- 
5<l šžnų d^Įis pardavinėjęs savo 
ra krautuvėje,. Esą, įr jis pats bu

vęs geras spęęiąĮįstos vogti aū-
- .........- ■ , , . tomobilius.. .jo pareiškimas yrą pę kas ki-

ta, kaip spjovimas pavergti e- Ostrowsky turėjo spalio 7 pn- 
siems mūsų broliams į veidą, sistatyti į teismą, kurioje jis 
kurie velka vergijos jungą.

Stud. Gedas Grinius savo

nušautas auto dalių krautuvės

laisvąi gali kvėpuoti. Jis pagą v. : 
liau net nenujaučia, kad jis yra £ . 
užkibęs ant okupanto propa
gandinės meškerės. Ir toks kad

kaltinamas nevedant' krautuvė-
____  _____ _ _ j e laikomų anto dalių invėntori- 

pasikalbėjime reiškia užuojąų W Jis ^^£0 policijos
tą profesoriams, kurie, anot rugsėjo į§,
jo, praranda atostogas, skirtas 
jų poilsiui, ir dėsto kursan
tams lituanistiką. Tai jų. pąsiš- 
ventimas. ■ ■

Jo manymu išeitų, kad jiems 
labai rūpi išeivijos jaunimo 
nutautėjimas. Bet juk tie “kur 
sai” ne profesorių organizuo
jami, o okupanto, ir tai ne lie 
tuvybės ugdymui, ne lietuviš
ko patriotizmo puoselėjimui, o 
grynai politiniais sumetimais. 
Jų pagrindinis tikslas — jąu- 
nimą užmigdyti saldžiu “mie
geliu”, kad nepajustų okupa

cijos, o sugrįžę ‘išplautais” 
smegenimis, “plautų” smege
nis savo |ėyąms jr kitiems.

Bet gal perdaug pasakyta? . 
Jau ketvirtą laida baigė šiuos 
“kursus”. O kiek iš jų gtįiden- 
gė šių kursų okupanto paslėp
tą klastą? Tik vienas .vieninte
lis, bet ir jis mūsų išeivijos 
spaudoje buvo suniekintas. O 
kur kiti?

(Bus daugiau)

BIRUTĖ KEMEŽAITĖ

RUSIŠKASIS KOMUNIZMAS
IR IŠEIVIŲ VEIKLA

Dėl tų pasilikusiu aiškiai patriotinių pažiūrų pasi
teisinimas prilygsta lietuviškam pasakymui: Vagie, 
kepurė dega!... Vieni frontininkai pasakoja, kad okup. 
Lietuvoje lietuviai yra rusinami, o kiti (kaip VI. Butė
nas) skelbia, kad iš Vakarti į Tarybinę Lietuvą moky
tis lietuvių kalbos lietuviai vyksta ir grįžta stipriai 
sulietuvėję. Tai kuriais gi tikėti? štai, J. švabaitė dar 
geresnis pavyzdys, ji apsilankiusi okupuotoje Lietuvo- 
voje ne tik išmoko lietuvių kalbos, sukurdama net 
eilėraštį, bet komunistinė aplinka ir religiškai ją su
stiprino. kurios įtakoje tas eilėraštis virto sąžinės grau
žimo malda:

Už mano nuodėmes, tėvyne, 
tavo ranka nukirsta kaip medžio... 
Už mano nuodėmes, tėvyne, 
basa, basa tu

vienais marškiniais 
per kraujažolių kalavijus, 
per užšalusią upę 

į nežinią...
Taigi, jeigu nebus nustota daryti tautines

mes, lai ne tik tėvynei bus ranka nukirsta, bet Rusijos 
ji bus visa praryta ir suvirškinta... Vladas Butėnas 
užbaigia kaip didvyris: “Tuo tarpu mūsų Poezijos pa
vasario šventėje ir be jokios cenzūros perskaityta ei
lės Lietuvoje gyvenančių poetų kūrybos, štai ką reiš- pantai ištrems besipriešinančius į Sibiną, o vietoj jų iš-

nuodė-

kia gyvenimas laisvajam pasaulyje”. Taip ir neaišku 
i kokios Lietuvos poetų kūrybą jie skaitė, nepriklauso- 
I mos ar komunistinės...

Kadangi atsiranda net lietuviškų laikraščių ginan
čių vaikų vežiojimą į okup. Lietuvos mokyklas, tai ky
la įtarimas, kad jie LB-nės į komunistinę Lietuvą gali 
būti siunčiami... Tos pionierių stovyklos, Vilniaus 
universitetas ir įvairios jaunimo ekskursijos gal yna 
tik priedanga, po kuria katalikybės centrų ir fronti
ninkų vadai vykdo savo politiką. Aš nei kiek neabejo
ju, kad Sadūnaitė ir kiti už tikėjimą kankiniai yra tos 
politikos aukos...

Kokia ta jų politika, spręskime iš šių faktų. 1973m. 
vasario mėn. “Drauge’’ tilpo frontininko Juozo Koje
lio iš Lietuvių Fronto Bičiulių studijų savaitės išva
dos. Palietęs bendravimą su okup. Lietuva, jis sako:” 
Tačiau užsienio lietuviai, reikšdami pilną solidauumą 
su pavergtos Lietuvos žmonėmis, praktikuoja 1 
bendravimo formas, kurios nukreiptos į laisvės Lietu
vai realizavimą’’. Koks tas realizavimas, labai aiškiai čionybė šiandien yra vįęnintele pasaulyje pasaulėžiū- 
pasako jaunasis Mykolas Drunga 1975 m. /6/T4 “Nau
jienose” savo straipsnelyje “Reikia kovoti ir “Už Fron
to”, rašo: Bendravimas, taip drąsiai nusigriebtas re
zistencinis ginklas išeivijos rankose, ir tari pasitar
nauti bolševikinio melo griovimui iš vidaus ir fanatiš
kosios bolševikinės vienybės ardymui”.

Tai aiškiai pasakoma, kad okup. Lietuvos viduje 
bus stengiamasi kelti neramumus, kas dabar kaip tik 
ir vyksta; katalikai yra išprovokuoti priešintis komu
nistams. Bet kas dėl to kenčia, bųlševikai, ar nekalti 
lietuviai? Kaip matome, ne bolševikų vienybė ardo
ma, bet naikinama mūsų pačių tauta, šitokiu katali
kų priešinimusi nebus nugalėtas komunizmas. Oku-

siauklės paklusnių jaunų konjųnistų. Tad ar tie. Ųni-. tį išplėšti iš savo tautinės šeimos ir vedami (stumiami) 
versaliam krikščjonyįės frpų^ui ątstpyaųją tiętnyiai j į internacionalinę rasių šeimą?... Todėl, kad -tas krikšr 
turi krikščioniškos sąžinės internacionaliniam tikslui ■ toniškasis įvairių tikėjimų junginys turi sudaryti ben- 
naudodami okup. Lietuvos tikinčiuosius? Rusija yra drą frontą kovai už viso pasaulio krikščionių teisęs?! 
tas baisusis slibinas, okupavęs Lietuvą^ o komunizmas 
— liepsna einanti iš jo nasrų. Teisingai, toji komunis
tinė liepsna mūsų tautą žudo, ją degina, bet norint 
tą liespną nugalėti, pirmiau reikia nugalėti patį slibi
ną. .. Nes kol Rusija nepasitrauks iš Lietuvos, tol ir 
komunizmas nebus užgniaužtas. Jeigu Tėvams Mari
jonams ir frontininkams reikia aukų Kropikoms rašy
ti, siekiant Vakarams įrodyti, £ad okup. Lietuvoje yra 
persekiojami tikintieji ir Ražųyčią, ar negalėtų jie 
patys ten nuvykę pasiaukoti, pasjdąryti kankiniais ir į 
mirti pagal krikščjoniškąjį prilipo pieilęs principą?!... 
Bepigu jiems čia šiltai, sotiems, be baimės ir jokios 
rizikos laisvėje sėdint, į prarają stumti vergijos įškan-

j kinius okup. Lietuvos .tikinčiuosius. • •
Prisiminkime dr. Maceinos pasakyrųą, kad “krikš-

ra, galinti lenktyniauti su komunistine jdeplo^ją”. Jo
jąs humanizmas, jo nuomone, šių lenktynių laimėti 
neįstengia... Reiškia, šiandien krikščionybės pasau
lėžiūra yra aptihumaniška?!. .. Atrodo, kad krikščio
niškoji pasaulėžiūrą siekia komunizmą nugalėti tokio
mis pačiomis priemonėmis, kokiomis komunizmas nu
galėjo carizmą; pagal Markso šūkį anot dr. Maceinos; 
proletarinė sąmonė sprogdinanti, bet kartu ir kurianti... 
Pagal krikščioniškąją sąn^onę: sprogjdinapti tautų in
dividuališkumą ir ant tų griuvėsių statanti visų rasių 
tautoms bendrą krikščionių šeimą...

Man kyla klausimas, kodėl mes negalime ir toliau 
garbinti Dievą savo tautoje, išreikšti Jam meilę pagal 
lietuviškas tradiciją^? Kodėl mes, tikintieji, turime bū-

PABAIGA

Arthur L«n», geriausias Arizonos žaidėjas, bando 
nusinetti sviedinį, bet paskui jj skuba Edwards, kuris 
atima neiamg turtą. Kalifornijos universiteto žaidėjai 
svnurfė Arizonos geriausius žaidėjus
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DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES, 
IR GERKLĖS LIGOS
2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

KUN. JONO PAUPERO
■ 5 METŲ MIRTIES METINĖS

AKUŠERIJRA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

MadicaL Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

inkstų ir šlapimo takų 
CHIRURGIJA 

Telef. 695-0533 
Fox Valley Medical Center 

850 SUMMIT STREET 
ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-53ą9 

■Ji-' Rezid. 388-2233 
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL,
anirad.. penktaienį nuo 1—5. treč. darbas buvo pastatytas ant tvin' 

ir šeštad. tiktai susitarus.

1905 nu gegužės 9 d. — 1971 m. gegužės 22 d.
Zionio Liuteronų Evangelikų, 

Taryba, susitarusi su velionio 
Jono Paupero našle Marija,* 
sutarė paminėti ir viešai spau
doje, netik bažnytinėse pamal 
dose, garbaus velionio kunigo* 
Jono Paupero 5 metų mirties 
sukaktį.

Kaip žinoma, kunigas Jonas] 
Pauperas kunigavo Ziono Liu
teronų, Ev. parapijoje 21 me
tus ir buvo tikrasis tos parapi
jos atkūrėjas, jos tėviškasis pa 
tarėjas ir dvasinis vadovas, 
ypač naujųjų ateivių kurių jis 
alkvietė šion laisvės šalin apie 
800. Deja, jam šios laisvės ša
lies 200 metų jubiliejinės ne-Į 
priklausomybės sukakties su-' 
laukti neteko. Jis mirė staiga 
1971 m. gegužės 22 d. ligoninėje, 
sulaukęs 66 metus savo kury-' 
bingo __ amžiaus. Jo pradėtasis 

DR. PAUL V. DAKG1S 
GYDYTOJAS IR ChikUkGaS 

Wesrcnesier vomniun*ry kiuiiaos 
^medicinos aircKiorius.

)93o Suvuinneim KQ.zYvesTcnesTtrz
VALANDOS: 3—a aaroo menouus 

Kas antrą sesiaaiem o—d vai. 
id.; OQA.-XZZ/ area

tų pamatų ir nesugriuvo jam iš 
gyvųjų tarpo pasitraukus. Zio' 
no Liuteronų Evange. parapi-j 

i ja išliko. Jos konstitucija ats-, 
! pausdinta prieš 66 metus, 1910 
nu Otto v. Mauderodės spaus
tuvėje Tilžėje. Dabar konstitu 

, cijos kalba naujai peržiūrėta. 
_i Naujasis kunigas magistras Jo 

““ i nas Juozupaitis tęsia patikėtą 
į,; jam darbą ir perimta paliki

mą. Gražus kunigo Jono Pau
pero atvaizdas puošia naujai 
įsigytą ir atkurtą bažnytėlę

i Oaklawn, Ill., Chicagos prie-

DR.-K. A. VV iJuCAS 
. 489-4441 AOI-4OU3 

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
1002 N. WESTERN Aye, 

-5214 N. WESTERN AVE. 
Telefonas atsakomas 12 vai.

Pipiro knygos. Kiti dar varto
ti ir vartojami maldynai yra 
tik vertiniai. Kunigas Jonas 
Pauperas kaip ir Janis Pipiras 
buvo didelio įžvilgio ir suegebė 
jimų žmogus. Jį geriausiai api
būdina jo vargonininkas VI. Ja 
kubėnas ir jo kilmės pajūrio 
krašto sūnus, kunigas A. Tra-

REZ.: GI 8-G873 
juK Vv .-EiibxiN -jkiSiN AS
AKvSfitiJA IR MOTERŲ LIGOS

U1IXCK.VUUUINE CninUKsjIuA

6.W.X ijo. Kcazie ->*ve.z
Valančios pagal susitarimą. Jei neat-’ 

smepia. skambinu mi 3-vuUi.

Telef. Be 8-5o93

DR. A. b. GiJi v ECKAS 
GY-DT fUJAS |R (.HiRuKUAj 
SHKClAAToe AK1Ų LiGvS
, 3907 West Ivor fl Srreer 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso teL: HE 4-1818
Rezidencijos; P K o-y&vl

dr. j. Makauskas 

GYDYTOJAI ik uriiKUKUAS
VIDAUS. LIGų aS

2454 WEST 7isf’STREET
VALANDOS: Pirmadieniais, antradie

niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iKi 7 vai. popiet 
Tik susitarus.

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK MfCKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIKIUVISKAI
2618 W. 7151 Sf. — Tel. 737-5149
Xirrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses"’.
Vai, pagal susitarimą. Uždaryta treč.

.DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 WEST 63rd STREET

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

Ofiso telof.: 776-2880
Naujas rax. telofu 44IL5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CmiKUKUaS

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

PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., anerad.. trečiad.
Ir penkt. 2-4 ir 6-b vaL vau. SesUuie 
maut 24 vai po pietų ir kilu laiku 

pagal ansi tarimą.

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZlSTAS 

jįį Aparatai - Protezai. Med. Ban 
dažai- Speciali papelbe Kojom*

1 (Arch Supports) ir t L
VaL: 9—4 ir 6-^8. Šeštadieniais 9—1
2&50 West 63rd St^ Chicago III. 60629

Talafu PRospoct G-50S4

Literatūros stalą taip pat
puošia jau po lie. Jono Paupe- kis (“Svečias” 1972 1-2).
ro mirties išleista jo pamoks- jjs subūrė visus evangelikus ir 
lų knyga, maldynas: “Dievo seimas. Aprūpino bu-
žodžio tarnyboje, šioji knyga5 tais, daibais ir kovojo dėl atly- 
išleista 1973 m. Chicagoje Fon ginimo už palikimą “Veldėme” 
dui Globoti Komiteto. įvade yra jį atlikdavo kas^ sekmadienį 
puikus zodįs skai^tojams ve- pagal parapijos t sudėtį 3 kal- 
lionio našlės Marijos ir iški- į>om pamokslus ir visus skir- 
laus vargonininko m u z iko j tingo turinio, kaip tai ryškiau 
ko prof. VI. Jakubėno prisimi- | sjai paliudija savo pratarties 
nimo mintys: “Aštuoniolika žodyje vargonininkas VI. Ja
ni e tų su kunigu licenciatu Jonu-kubėnas, kuris vargonavo viso 
Pauperu. Knyga .yra didelis įna.se trijose pamaldose. Buvo jis 
šas į lietuvių liuteronų evange I gimęs kunigu nevien iš pašau- 
likų literatūrą, nors ji savo kimo, bet iš Dievo malonės, 
sklandžiu stiliumi ir klasikiniai! Atsižymėjo jis ne tik nuosta-
atbaigtu turiniu tinka maldy
nu visiems tikintiesiems. Tai 
yra tikras kunigo Jono Paupe- 
ro didybės paminklas. Suma
niai atrinkti rinktiniai pa
mokslai visiems bažnytinių me 
tų laikams.

Šis maldynas yra originalus 
kūrinys, kaip ir kunigo Janio

Kun. doc. Jonas Pauperas

biu taktu, bet ir fenominaline

%

7159 So. MAPLEWOOD AVE

JiMSXdc -1th*'

1 uiefuvly kaloa: r idle D nuu pirma
i dienio iki penatadiemo 12:30— 

1'00 v. popiet. — Šeštadieni ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

i Telef-: HEmlock 8-2413

»l IN-mHH)

w
id/*f <nit»

k nvtfele^

51/4%

Chicago, Til.So. Halated St1 I S(M>

IM23 melAh*

Apdraustas pa r kraustymą* 
14 įvairiu atstumo. 

ANTANAS VILIMAS 
823 Wait 34 Place 

TeL: FRentier 64882

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS G< L LN Y ČIA 

Z443 WEST 63rd STREET
Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 84J834 

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene Driahie krautuvė 
. THE DAISY STORE

CEK iZI<a»7n

1IE.VA <TIPWUISIV BENDHvIVI^ fllMINTl IMI)E1»

KAOUf IEIMOS VALANDOS 

Visos programos .iš WOPA.
HM f Ii |Hn>

<HI<

k licitCHICAGO, GX. 60629

GĖLININKAS
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausiem 1< varoma.

piu papuošimu, ir sezonines 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUT»» Y’ i AS)

DAUBARŲ SŪNUS
5575 $o H.rf.m Ava — 586-1220

RSAL

remkite tuos biznierius. 
KURIE GARSINASI 

'■N Aū JI INOS r
ToL 4991319
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jam užrašų tereikėjo, jis atsi
minė net telefonus ir antrašus 
mintinai Tad ir jo išleistas mal 
dynąs yra didelė dovana lietu
viams evangelikams ir ypač 
tiems, kurie negali kas sekma-

.atmintimi ir vaizduote. Mažai*joje ir išleido "Naująjį Testa
mentą”. Senojo Testamento iš 
leidimo laukiama. >.

Apstu jo straipsnių ir lietu- Į 
vių spaudoje. Pagarsėjo jis ir 
savo pamokslais, kuriuos sakė 
Lietuvoje per Kauno, o Chica
goje per Sofijos Barkus ir Mar 
gučio radiofonus. Ziono para
pija gausiai šias transliacijas 
rėmė savo aukomis. Žinomos 
yda ir jo invokacijos, kurias 
pasakė Vasario 16-sios praga 
net JAV-bių Kongrese.

Garbingajam jubiliatui dar 
gyvam esant Ziono parapija 
suruošė jam du iškilius minė
jimus: 40 metų kunigavimo 
sukakties minėjimą 1969 m. 
birželio 29 d., pirmininkaujant 
Tarybos pirmininkui Jonui 
Anysui. Jonas Pauperas buvo 
įšventintas kunigu konsistori
jos prezidento prof. dr. V. Gai. 
galaičio kunigui M. Lokiui ir* 
kitiems kunigams, dalyvaujant 
1929 m. birželio 23 d. atseit 
Joninių išvakarėse. Jurbarke, 
kur jis surado ir savo gyveni
mo draugę Mariją Smetoniūtę, 
kuri jam kunigystės darbe daug 
padėjo. i Ai

Jo 60 metų amžiaus sukaktis, 
atšvęsta Ziono parapijoje T965 
m. gegužės 9 d., nes buvo gi
męs 1905 Selenų kaime, Plikių, 
parapijoje, Klaipėdos krašte. 
Pirmininkavo Jonas Anysas, 
o pritaikytą sukaktuvėms žodį 
tarė Martynas Bundelis. i

Jonas Anysas dirbo su velio-. 
niu Lietuvos Valstybės Tarybo
je, kur velionis buvo patarėju 
tikybiniams reikalams, o Švie
timo Ministerijoje — švietimo 
reikalams. L

nueiti į bažnyčią.
Šis maldynas 1974 m. vasa

rio 3 d. Marijos Pauperienės 
namuose Chicagoje iškiliai de 
dikuotas. šioje dedikacijoje da 
lyvavo visi lietuvių evangeli
kų kunigai su žmonomis. Komi 
teto nariai ir Jono Paupero 3 
sūnūs: Jonas, Martynas su šei
momis ir Viktoras. Vyriausiu 
šio maldyno dedikacijos vedė
ju buvo kunigas magistras Jo
nas Juozupaitis.

Vėliau kunigas Jonas Juozu
paitis pravedė in iškilias 3 vie 
šas dedikacijas atkurtosios Zio 
no liuteronų evangelikų baž
nyčios Oaklawn, Ill., Chicagos 
priemiestyje.

Tikslumu tenka pažymėti, 
kad yra dar viešai neatspaus
dinti Jono Paupero jaunystės 
ir mokslo laikų raštai, kaip tai:

1) Vydūno etika, diplominis 
jo universiteto baigimo dar
bas. 2) Protestantų ir katalikų 
askezė, licenciato teisei gauti 
darbas. 3) Regimoji ir neregi
moji bažnyčia, habilitacijos 
darbas Kauno universitete. Jau 
velioniui gyvam esant atspaus 
dinti in atskirais leidiniais iš 
leisti yra šie darbai:

1) Martynas-Liuteris ir Me- 
lanchtonas, 1948 m.

2) Reformacijos veikėjai ir 
jų įtaka Lietuvoje., 1955 m. Dar 
ir šiandien naudojamasi jo iš
leistu Dr. Martvno Liuterio Ma 
žojo Katekizmo vertimu ir taip 
pat Augsburgo konfesijos — iš 
pažinimo vertimu.

Evangelikų liuteronų širdis 
jis laimėjo ir'užsitarnavo ne- 
nykstamą vainiką savu gies
mynu, kurį tremtyje išleido 
1947 m., o Chicagoje perspaus 
dino 1957 m. šis giesmynas ir 
šiandien dar vartojamas. Para 
sytas savu laiku ir mažasis 
giesmynėlis “Kariams evange
likams”. šiuo didelius pasta
ruosius darbus jis atliko kar
tu su kunigu Adomu šernu.

Taip pat jis dalyvavo ir ku
nigo Jurėno vadovaujamoje 
Švento Rašto vertimo komisi-

Gal dar vienam kitam iš mū 
sų teko ir docento Jono Paupe 
ro paskaitų klausytis Kauno 
uiniversitete teologijos fakul- j 

tete. J šią šalį velionis su šeima 
atvyko 1949 m. ir apsistojo Chi 
cagoje, kur išgyveno 22 metus 
iki minties. Ilsėkis ramybėje 
svetingoje žemelėje Betanijos 
kapinėse Chicagoje,. o tavo dva 
sinis palikimas liks mūsų visų 
atmintyje ir širdyse, kol Vieš 
pats prikels Tave naujam ir 
peršviestam Jo didžiosios lais
vės ir šlovės gyvenimui.

Mikas Ntigtjs ;

lehti* Imi Imi* pMifeda Juji

;rrknrti

Miiftciinrni

|Mahzo& pietuose kfemiu Mtomohtfiam>
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI
"Pasirenk pasitikti u»o Dievą". — Arnoto 4:12.

Tikrasis būdas pasirengti pasitikti Dievą ir klausyti jo nutarimn apie 
amžinąjį žmogaus tikimą nėra, kaip paprastai manomu pradėjimas pasi
rodyti gerais ir šventais tik tada, kai žmogus pasensta arba suserga ir

sitikti Dievą turi prasidėti nuo tos valandos, kai mes nusigręžėme nuo nuo
dėmės ir pasidarėme tikinčiais. Nes tuokart mes prašomi prista
tyti savo kūnus Dievui kaip gyvas ir šventas ir jam patinkamas aukas. 
Po to mes gauname jo dvasios ir pasidarome jo mokytiniai? ir per visą li
kusį gyvenimą esame prirengiami dalyvauti su savo Atpirkėju jo garbin
goje karalystėje.

Visi fino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? 1 tą klausimą atsako knygutė "Vilti* po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 WEST 6€th STREET, CHICAGO, ILU 60629
IV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

YwWiVA*iVmW«W«Vx¥AV^WAVA,ASV?AYi,iV«,«,«VA1/A

TTVAS 1R SONUS

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

Telef.: T Own hall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

EUDE I KISDAIMIDGAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

1505-07 So- HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS air-conditioned KOPLYČIOS

NARIAI: |
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
direktorių 
Associacijos c

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave_ Cicero, I1L Phone: OLympic 2-1003

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

— - . ... .. ... ' . I— ~

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ) I

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213 |

2314 WEST 23rd PLACE Vlririnia 7-6672
1J028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, UL 971-4410

P. J. RIDIKAS
S3S4 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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Neužmirškime...
rAikehP :š 2 r?A

iiinga Prie balsavimo urnų, pa
rodydami, kad mes esame svar 
bus, veninkas vienetas Ameri
kos tautybių bendruomenėje ir 
tta<la mūsų balsas bus garses
nis Washinglono rūmuose.

Dl Juozas Briedis

gas, bet buvo tas telkinys, ku- jų. Visi nariai ir svečiai'kvie-i don Voting, Vakaro prądžiį —- - 
riam t upėjo savo tėvynė Lietu-1 ėiaini bankete dalyvauti, užt»i-U:.’M) \*aT. vak. šv. Jbrgio para- WANtfcoMAle

.......................................................— . -- I.............................................. .. _______________   | 1 . 'Dari>!fltnkv 

___ ............................- -.J - . .-ts tvH V' r 1 • • •*. I

1 Po programos bus šokiai, ku, 
galima gauti paskambinus tele- [ Hems gros musų jaunimo *or- 
fonu: HE 4-7916. Bilieto kaina kestras ‘‘Slibinas”. Taip pąt 
$7.50. i veiks , baras ir bufetas. ....

Beje, bus gražių dovanų iš lai-1 Visi maloniai kviečiami atsi- 
mės šulinio. Koresp. M. š. [lankyti. Bus tikrai malonu, jei

va ir jos reikalai. Visi džiaugė-1 sakant bilietus iš anksto. Sta- pijps salėje.^, 
mės, kad Lietuva buvo laisva ir • lai sudaromi iš anksto. Bilietus [ 
nepriklausoma. Daugelis klubo 
narių lankėsi Lietuvoje (ir aš).

Klubas rengdavo ir tada paren
gimus, gegužines ir pobūvius. 
Kai a. a. James Tarulis pirmi
ninkavo, susirinkimai buvo šau
kiami Ciceroje, Lietuvių salėje.

Klubo nariai turėjo savo tar
pe lietuviško solidarumo jaus
mą, nelaimėje ar ligoje vieni ki
tiems padėjo. Iš senųjų išeivių 
Zarasiškių klube beliko tik ke
li nariai. Jeigu ne naujoji išeivi
ja, tai klubo jau nebūtų buvę. 
Šiandien klubas skaitlingas pa
lyginti dar stipriais vyrais ir 
moterimis.

Kaip praeityje, taip ir dabar, 
klubo lėšos susidaro iš paren
gimų ir kuklaus nario mokesčio.

... .... . _ , .. i Klubas nėra politinė organizaci-Lithuaman \ational Demokratici . :v .
Club valdyba šaukia susirinkimą tre-įJa- Is savo iždo aukoja kultu- 
ėiadieni, spalio 13 dieną, 7:00 vai. va-‘ ‘ ‘ 
kare Šauliu namuose. Susirinkimui 
pasibaigus — bus vaišės. Prašome 
visus narius dalyvauti.

Bernice Žemgalis

Visi maloniai kviečiami atsi

gu galėtų dalyvauti ir kaimyni-

SUSIRINKIMU

— Zarasiškių klubo rudeninis ban
ketas i vyks spalio 16 d.. 7 vai. vaka
ro Vyčių salėje, 2455 West 47th St. 
Bus šalta ir karšta vakarienė, gros 
Ramonio orkestras šokiams. Klubo 
nariai ir svečiai maloniai kviečiami 
gausiai dalyvauti. Patartina bilietus 
Įsigyti iš anksto paskambinus tel.: 
HE 4-7916.

Klubo valdyba

Zarasiškių klubas
Zarasiškių klubo banketo 

laukiant

Zarasai gražūs — ežeras mėlynas. 
Kyla iš liepų bokštai bažnyčios. 
Pušynai, beržynai,—oras toks grynas, 
O mūsų tėvynėj medinės gričios...

Prieš 41 metus Zarasiškių 
Draugiškas klubas buvo įsteig
tas 1935 m. vasario 15 d., ku-’ Ramonio orkestras kai groja, tai 
rios pirmininku buvau aš pats, visi nori šokti. 0 šis banketas 
Klubas, nebuvo nariais skaitliu- neatsiliks nuo anksčiau buvusių-

riniems ir labdaringiems tiks
lams, lietuvių radijo, spaudai ir 
kt. paremti.

Veiklios ir rūpestingos klubo 
valdybos dėka, klubas auga na
riais. Sergantiems ar įnirusiems 
klubo nariams teikiama mate
rialinė ir moralinė parama.

Zarasiškių klubas š. m. spalio 
16 d. 7 vai. vak. Vyčių salėje 
2455 W. 47 gat., rengia šaunų 
rudenini banketą. Klubo paren
gimai visuomet būna nuotaikin
gi. šalta ir karšta vakarienė,

SIUNTINIAI I LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

3333 So. Halsted ct, Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

I 
f

MARIA NOREIKIENfi — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.
MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.

fliziioii

MOVING — Apdraustas per kraustyma s 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ugu metu patyrimas.

2022 W. 69 ST„ CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209

NAUJIENOMS šiemet suėjo 50 metų. Minint tą sukaktį, gerbiant pirmoji 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū 
nūs ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel 
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos Ir pavergtu lietuvių laisvę 
□eidamos ir nesidėdamos 1 sandėrius su okupantais ir jų Įgalio 
tinials.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, jų bendru instltu 
ci j as ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metu proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi Į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renes«m,
KAINUOJA: ChlcagoĮe Ir Kan«do|v metami — $30.00, pusei mvtų — $16.00, 

trims mėn. — $830, vienam men. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $230. Užsieniu©- 
M — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaftf nemokamai

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1 39 So. Halsted St. 
Chicago, Hl. 60608

□ Siunčiu doL Naujieną prenumeratai^ Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuviiką spaudą.

Vajaus proga praiau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS
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Suvalkiečių Draugija.nkJJx?i ūmesnių vietų sv^ai 
, LB apyl. valdyba.

Chicagos Lietuvių Suvalkie-, . ... .
čių Draugijos po atostogų susi- T D II U B A L "j 
rnkimas įvyko Chicago Savings v— B-JC in in A 
Bendrovės patalpose, 6245 S<£ 
Western Ave. Vadovavo pirm. 
Leonas Vasilevas. Sveikino vi
sus gausiai susirinkusius ir dė
kojo visiems, kurie jį lankė ser 
gantį, už atvirutes, gerus linkė- 
jmus ir dovanas. Dabar jau./

LB apyl. valdyba.

BOILER ATTENDANT
Opportunity exists for boiler at

tendant Must be licensed by the ci
ty of Chicago. Able to operate and 
maintain gas-fired high pressure 
steam, generating equipment. 7 days 
schedule.- i C

e/t. Call Karl Strand
•TOOTSIE ROLL INDUSTRIES

’ -581-6100 ’

Ah equal opportunity employer

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 
Nam«i, Ž«mė — Pardavimui

REAL ESTAT€ «=Oft SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

sveikas grįžo į draugijos val
dybą. Pranešimuose paaiškin
ta, kad visi nariai-rės kuo nors 
prisideda prie gražaus lietuvi
ško draugijos darbo: pasiauka- 
viniu, dovanomis, atsilankvmū 
i parengimus ir prašom visus į 
talką.

Nut. rast. E. Strungys pers
kaitė nutarimus ir laišką miru
sios A. A. Eva Bulauskas šei 
mos padėką už gėles ir dalyva
vimą laidotuvėse. Velionė buvo 
viena iš pirmųjų narių, dainavo 
ir chore dirbo. Padėjo, kur tik 
reikėjo. Ilsėkis ramybėje, lai 
kūną lengva žemelė...

Ligonių lankytojos pranešė, 
kad serga Mary Karpys, Ona 
Malakauskas, Julija Bakcins- 
kas. Visoms linkini geros, sti-J 
prios sveikatos- Kurie galite, 
malonėkite sergančius aplan
kyti ir juos suraminti.

Draugijos 38 metų gyvavimo 
metinis banketas įvyksta šia 
spalio 23 dieną, šeštadienį, 7 v. 
vak. Vyčių salėj, 2455 W 47 St. 
Komisija: L. Vasilevas, B. Žem 
gulis, F. Vaitkus ir A; Buroke
vičius. Skubiai viską ruošia vi
sus patenkinti. Tel. VI 7-2879 
Bus šilta, šalta vakarienė.

Programa — laimės šulinys, 
bus gražių dovanų, smagi A.Ra 
ruonio orkestro "'muzika . šo
kiams ir kiti pamarginimai.Su- 
valkiečiai — valdyba, komisija 
ir visi nariai kviečia visus da- 
lyvauti. Būkite visi svečiais.

Prašom įsigyti bilietus iš ank 
sto. $7 dol. asmenui; dėl paren
gimų tel. .434-0290-.

Rinkti darbininkai patarnaus 
visiems, kur tik reikės.

Po susirinkimo buvo vaišės, 
malonus pokalbis. Kitas draugi
jos susirinkimas bus lapkričio 
26 d. toje pačioje vietoje.

Ona švirmickas, koresp-

!'st- FL'.
• . . »1— Karolis Milkoyaitis, sau

lių sąj ungos pirm įlinkas, ., per
gyvenęs sunkesnę opėračiją syėi 
ksta ir nenustoja rūpintis Siū
lių sąjungos^reikąlais. Pįrmub-i 
j u rūpesčiu yra, kad šaulių są
jungos .daliniai būtų įsteigti ae 
vien JAV ir Kanadoj, bet ir Au
stralijoje bei t kituose lietuvių 
gyvenamuose kraštuose.

T — Stefanija’ Kauhelienė, det- 
roitiškė, redaguoja šaulių są
jungos organą Tremtes Trimi
tą, spausdinamą žurnale Kary
je. Redaktorė-pateikia įdomios 
medžiagos. Tačiau siekiant; 
kad T. Trimite atsispindėtų vi
sa šaulių veikla, kuri reiškiasi 
kiekviename dalinyje, dalinių 
vadovybės • turį pasirūpinti, kad 
veiklos aprašymai ir nuotrau
kos pasiektų .T. Trimitb. redak
tore.

— Dan Kuraitis su savo arti
maisiais dalyvaus Naujienų ban 
kete ir jau užsakė stalą 10 sve
čių, Dėkui už ankstyvą rezer-. 
vaciją. Banketas bus spalio 24 
d. Personality Lodge salėje,: 
6649 Archer. Ąyę. Visi maloniai 
kviečiami dalyvauti ir vietas 
grupėmis, ar pavieniai užsakyti 
galimai veikiau tinkameshiam 
planavimui: ir svečių priėmi
mui.

— Juozas; prišmanauskas iš 
Cicero apylinkės, pratęsdamas 
prenumeratą, sąyo gerus linkė
jimus palydėjo^$5 auka Naujie
nų paramaid’rįsjniintinas jr nie
kuomet : nepamirštinas ;• tri
jų žvejų ^ kapitono .Liongino 
Kublicko, jūreįyįo J.Grišmanau 
sko ir mokinio Paulausko sieki
mas laisvės tragiškose aplinky-. 
bėse, kurios aprašytos J. Griš- 
manausko knygoje “Tolimieji 
kvadratai”. . ' . -7, -

ROCHESTER, N. Y.
Pirmasis rudens koncertas 

balius

šeštadienį, spalio mėnesio 23 
dieną Rochesterio Lietuvių Ben 
druomenės valdyba ruošia pir
mąjį Šio rudens koncertą. Pro
gramoje: sol. Genė Ugianskie- 
nė iš New Jersey ir sol. Leonas 
Baltrus iš Rochesterio. Solis
tams akompanuos muz. Gor-

— L. Vast okas iš - Toronto 
kiėkvena proga remia Naujie
nas. Dėkui už, penkinę, atsiųstą 
užsakant knygas..- Tos apylin-: 
kės tautietis užsisakė Naujienas 
6 mėn., bet pavardės prašė ne
minėti. Dėkui už dėmesį. Va
jaus proga Naujienos yra siun
čiamos 2 savaites susipažinimui 
nemokamai.

— Illinois valstijos loterijoje 
spalio 7 d. traukime laimėjo 76 
ir 548 nr., spalva — mėlyna, 
Car-a-Day Gremlin.

-k NAUJI PRENUMERATO
RIAI, kaip ir visi mieli skaity
tojai, gali dalyvauti rėmėjams

O T A SUSIVIENIJIMAS 
I . A LIETUVIŲ

W X-/X -K. AMERIKOJE
SLA

SLA

SLA

SLA

SLA

SLA

SLa

— jau 80 m«ty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams. v * ’ '' ■

— didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy
bės apdraudę ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSTVTE- 
NUTMAS neiežko pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu. 'I

— jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono doleriu kapitalą,
tad jo apdraudė tikra Ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairiu klasių reikalingiausias apdraudė* nuo $100.00 
iki $16.000,00. - K ' 1 •

— jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudę • Endowment In- * 
su ra nce, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gjrvenimo pradžiai. x

— duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudę: 
už $1.000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

— AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuvilkp KLUBŲ Ir draugi |v na- 
rlams. Už $1.000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2 00 
J metus.

— kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės | kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVTENUTMO darbus.

Gaubite spausdintas informacijas, jeigu parašysi t: 

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

TOOL MAKERS
’,<.*! > -i.-. ‘

Design and manufacturing compa
ny of special automatic assembly ma
chinery^ needs: accomplished trades
men with jęb shop experience and 

Absolute top skills. Excellent wages, 
50 hours per week guaranteed, com
pany paid family major medical plan, 
profitsharing, vacation, holidays.
i rCall Tor.'appointment: 

674-0370.
MID-WEST AUTOMATION, INC.

7340 N. Ridgeway 
Skokie. Hl. *

(New plant in Wheeling in
Early 1977). ,

and

> .-.t INDUSTRIAL MECHANIC
Ą . A

Opening exists for industrial me
chanic dealing with the repair 
maintenance of high speed packag
ing equipment and other equipment 
associated with manufacturing..

Familiarity with electrical and/or 
machinist skills important.

$7.20 per hour
Call Karl Strand

TOOTSIE ROLL INDUSTRIES 
y V/. / 1 ' 581-6100

An equal opportunity employer
A ‘

.. ^jj^cbinists r
<TE Mį...mahūfacturer of heavy equip
ment .is seeking'skilled planer ope
rators.

Minimum 2 years experience, ex
cellent benefits and top rates.

f:' Contact,’
L JERRY PRIM

WVI 597-7550' :
iV,4101 W. 126th St.-, Alsip, Ill.

JANITORIAL SERVICE
Janitors heeded for Chicago & N. 

W. sub. areas. You will travel to ac
counts daily and service their sani
tary facilities.^ You- must have car, 
good driving record- and know Chi
cago area. Start $10,400 pet year, 
plus- uniforms, and company car af
ter training period. Potential earnings 
are in the high teens! ? Must speak 
good English. - ’' ;

BANNER PERSONNEL —
7 Y W. Madison,

A private employment'agency
- _. . Call - DALE — 641-6456

RENTING IN GENERAL
3 N u c m n s

DIDELI KAMBARIAI, garais šildo
mas butas, .3 miegamieji.

Tel.: 842-0942

MISCELLANEOUS FOR SALE 
Įvairūs Dalykai

Išsikaldamas parduoda baldus: kom
plektas miegomojo, valgomojo, skal
bimo ir prosijimo masinos. Tel. 778- 
0917 arba 925-6897.

11 * ■

skirtuose vertingų daiktų lai
mėjimuose. Reikia tik. užsisa
kyti bent trims mėnesiams Nau 
jienas ir kartu atsiųsti $5 už 
6 laimėjimo lapelius, kuriuos 
Vajaus komisija stropiai užpil 
dys siuntėjo arba jo nurodytų 
asmenų vardais ir atsiųs pak- 
vitavima. ’

Minėtam reikalui Vajaus ko
misija gavo iš Normano Burš 
teino $1,000 vertės brangių kai 
lių paltą,’ dail. M. Šileikis įtei
kė savo kūrybos paveikslą, Jo
nas G. Evaųs ir jo šeima' pas
kyrė $50 U? S. Taupymo lakš
tą. Universal Taupymo ir Sko
linimo B-vė .davė $25 Taupy
mo lakštą, Ūpnald A. Petkus 
įteikė įvairių tauriųjų gėrimų 
pintinę, Beverly Hills gėlių 
'krautuvė išrašė $20 dovaninį 
pažymėjimą. Yra ir daugiau 
vertingų ir universalaus varto
jimo dovanų. Jų paskirstymas 
bus spalio 24 d. Naujienų ban
kete, Personality Lodge, 6649 
Archer Ave. Visi kviečiami da 
lyvauti, bet virš minimų daik
tų laimėjimui dalyvavimas ne 
būtinas. - • •

Vajaus komisija prašo visus 
skaitytojus apie tai pasakyti sa 
vo draugams ir pažįstamiems, 
neprenurtiertiojentiems Naujie 
nų. fPrĄ

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 Tr. Cermak Roar Chicago £ Virginia 7-7747

ERDVUS mūr. 3 meg. bungalow j 
vakarus nuo Califomijbs ir 62. Nau
ji ahim. langai, did. garažas.

1^4 AUKŠTO mūr. Puošnus butas 
savininkui ir dar geros pajamos. Ar
ti 59 ir Talman.

PELNINGAS investavimas — tri
jų apartm. med. ir biznio patalpa. 
Žemi taksai. Brighton Parke.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

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

Erdvus 4 miegamųjų Georgian. IV2 
vonios*. Centrinis šaldymas. Prie 72- 
tros ir Whipple. Tik įmokėti $3/750.

72-TROS ir Artesian. 2 butų mūri
nis. Naujas garažas. 2 židiniai. Pilnas 
rūsys. $26,500.
....71-MOS ir Rockwell. 2 butų medi
nis. Pilnas rūsys. Garažas. $18,000.

BUDRAITIS REALTY CO.

4243 W. 63 Street 
Tel.: 767-0600.

, 135-TA IR ARCHER AVĖ. 
LEMONT,. ILL 
Tel. 257-5861.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą 
Dirbu ir užmiesčiuose greit 
rantuotai ir sąžiningai.

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave, 

Tel: 927-3559

ga-

Didžiausias kailių 
pasirinkimai 

pas vienlzrtelj 
lietuvi kailininką 9^4 ! 

Chicago)©

NORMANĄ 
URŠTEINA

TeL 263-5826 
į (ištaigos) ir 

677-8489

185 North W*ba*h Avenue 
2nd Floor Chicągo, HL 60601

£

VERTINGŲ NAMŲ GALERIJA
ANT HICKORY KALNO prie ązolyno 

11 m. 7 kamb. rezidencija ir 2 auto ga
ražas Savininkas ligonis parduoda už / ' 
$52,700.

VIENINTELĖ STILINGA 6 kamb. 
9 m. rausvo mūro rezidencija ir 2 
auto garažas. Puikus vidaus planas. 
Marquette Parke. $29,750.

MŪRINIS — MEDINIS pajamų na
mas. 2 būtai. Pirkėjui tikras radinys, 
Marquette Parke. $29,900.

17 M. DIDELIS 2 aukštų mūras ir 2 
auto mūro garažas. Radiant šildymas, 
Marquette Parke. $38,000.

2 BUTŲ moderniai Įrengtas namas 
iž Kedzie. žaliame parke. Virs- $4,000 
oajamų. Kainuoja $30,000.
4 BUTŲ mūras prie Maria High, Nau
jas gazu šildymas. Nauja elektra. 3 
auto mūro garažas. $44,900.

, PLATUS LOTAS arti šv. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

REAL ESTATE

AR JAU PASIDAReTE
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna

ma ‘Naujienų’ administracijoj. 
Knygos kaina $3.. Su legališko
mis formomis -— $3.50.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted St., Chicago Ill. 60608.

2625 WEST 71 STREET
Tel 737-7200; arba 737-8534 

/ 

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Nsmv Stifyb* Ir Remontu

FETTING CONSTRUCTION
7152 Scuth Kedzie Avenue 

Nauji namai ir remonto darbai 
atliekami sulig užsakymu.

JULIUS FETTNGIS, savininkas 
778^165

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 60609 Teel. VI 7-3447

Banke sąskaita Bražinskams
R- L. Bendruomenės Centro 

Valdyba savo posėdyje 1976 m. 
rugsėjo mėn. 29 d. nutarė pa
remti daug iškentėjusios Pra
ną ir Algirdą Bražinskus. Jų 
paramai atidaryta sąskaita — 
Nr. 1681, Midland Savings and 
Loan association, 2657 West 
69th St., Chicago, Ill. Posėdžio 
metu buvo surinkta graži pra
dinė suma.

Visuomenė prašoma savo au
komis paremti Praną ir Algir
dą Bražinskus. (Pr.)

D B M E S t O 
m AMf’AUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $74 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkam* 

Kreiptis:
A. L A U R A t ~ • S 

<645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-87/p

BESTTHINGS IN LIFE

Call Frank Zapolis 
320814 W.95trh St. 

GA 4-8654
State-Farm Life insurance Company |

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYStS 
Pardavimas Ir Taisymai 

2646 WEST 6^h STREET 
Ttlefi REpublk 7-1941

Klaidos atitaisymas
BALF'o gegužinėje kuri, įvy 

ko 6-29-75 m. “LAIMĖS” šuli
niui aukojo fantus žemiau iš
vardinti aukotojai:

Alb. Rožėnas, J. Dudėnas, 
“NERINGA’’ restaurant, B. 
Braždžionis. Ed. Augustaitis, 
žvinys deliketesai. New Gold 
Kost Inn. S. Jurkus, St. Racke- 
vičius, Gotceltas, Juodvalkis, 
V. Knegždys, Jurcys drugstore, 
A. Poškienė, bet per neapsižiū 
rėjimą paminėti aukotojai li
ko neįrašyti į bendrą apskri
ties apyskaitą.

Be to, dr. V. Sruogienės pa
vardė apyskaitoje- neteisingai 
parašyta. Ne dr. V. Druogienė, 
bet turi būti !dr. V. Sruogienė.. 
Už padarytas klaidas nuošir-’ 
džiai atsiprašome. 'SKAITYK IR KITAM /'ATARK

Kertai ianuika. SSUkllXTl

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
fikvletimai, pildomi piuetybė* pra- 

iymal ir kitoki blankai.

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NBGZIN'KAS. 40AJ Archer Are 
Chicago, III. MK. T.L Y A 7-5TM




