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OLANDIJOS POLICIJA IŠAIŠKINO DIDELĮ 

. VOKIEČIŲ TERORISTŲ LIZDĄ
Vienas teroristas arti mirties, o kiti gaudomi 

ir kišami į belangę
AMSTERDAMAS, Olandija. — Olandijos policija, pašovusi 

du vokiečius teroristus, sučiupo siūlo gają , ir pradėjo gaudyti te
roristus vieną po (kito. Porą dienų Olandijos .policija nieko neskel
bė apie sužeistus du vokiečių teroristus, bet vakar vakare paskel
bė, kad vienas buvo 2b metų amžiaus Michael Weckernagel, o ant
rasis taip pat 26 metų amžiaus Gust Richard Schneider. Pastara
sis susišaudymo metu buvo sunkiai sužeistas. Gydytojai abejoja, 
at jiems pavyks jį išgelbėti nuo mirties.

Išaiškinta visa 
teroristų grupė

Olandų policijai pavyko, nus- 
tatyti, kad vadinamas Gust R. 
Sčhnėidėf visai nebuvo Schnei- 
deriu, bet tikroji jo pavarė yra 
Rolf tGlemėns. Policijai .pavyko 
nustatytą abiejų teroristų gyve
namą vietą, o joje rasta didokas 
pluoštas laiškų, adresų ir kito
kios medžiagos, rišančius juos 
su Vokietijoje veikiančia Bą- 
adfer — Meihhof teroristų' gru
pe. Nustatyta, kad. vokiečių poli-

& cija ieškojo siu dviejų jaunuo-
valstybės prokuroro^ nuso- jATpg sakyti' nekreipti dėmesio

Beginą Egiptas 
skaito melderiu

KAIRAS,’Egiptas. — Izraelio 
premjeras penktadienį pasiūlė 
Egipto-prezidentui Sadatui Va
žiuoti į Izraelį ir pradėti tiesio
ginius taikos pasitarimus. Izrae
lio vyriausybė per radiją kreipė 
si į Egipto-gyventojus siekti tai' 
kos, nuvertindama dabartinę' 
.Egipto, .administraciją. Egiptas 
nesupranta, kaip to paties prem 
jero vadovaujama administraci
ja vieną valandą gali gyvento- • «» . • « a • • ’ . »•*

Bl

Chicagos mokslo ir pramonės muziejaus 
cholas Colling (iš kairės į dešinę) 
ralinė konsule Juzė’ Dauzvardienė ir 
tėjančią “Kalėdų japlinkūi pasaulį” 
nes grupės. Savo programas pradės 

programas labai atidžiai

svexarrp 
programą 

; skis mil

se suėjo Liuksemburgo generalinis konsulas Ni
di rektorius Dr. Victor J. Danilov, Lietuvos gene- 

generalinis konsulas Rolf Bom. Jie aptarė ar- 
Paprastai šioje programoje da lyvauja 23 etni- 
sio 25 dieną ir baigs sausio 1 dieną. Visi šias 

į jas yra Įpinta daug etninių spalvų.

VIETNAME Nuimta ekskomunikacija

Rengiasi Šaukti Ženevos konferencija be 
Sirijos prezidente sutikimo

BEIRUTAS, Libanas. -- Oficialiai dar nieko nepaskelbta, 
radijas praneša, kad Izraelis įteikė Libanui 48 valandų ultim 
:ną palestiniečiams nuginkluoti visoje pasienio zonoje. Nežiė 
į ankstyvesnius Izraelio reikalavimus nenaudoti ginklų demarka
cijos zonoje, palestiniečiai neperstoja puolę savo priešus keliose 
vietose. Izraelio aviacija ir artilerija savaitės pradžioje apšaudė 
palestiniečių pozicijas keliese Libano pasienio vietose, bet pales
tiniečiai nekreipia į tai rimtesnio dėmesio.

Libano vyriausybės sluoks- - ----- -- -------------------- - ~
niuose jaučiamas didelis susirū 
pinimas. Libanas nenori, kad Iz-! 
relio karo jėgos dar kartą įsiver j 
žtų į pasienio zoną. Libaniečiai; 
žino, kad nėra rimtesnės jėgos, Ja
kuri galėjo sėkmingai pastoti: įsteigti Fan-Afrikos žinių ,.gen- 
kelią išraelitams, bet palestinie, tūrą kuri skatintų tarpkenti- 
čiai nenori mesti ginklų ir palik-' nentinį bendradarbiavimą ir at- 
ti visą Izraelio pasieni ramybė- palaiductų tos Organizacijos na- 
je. Palestiniečiai, bekovodami rius — valstybes nuo reikalo na a

!>e

int

Kaip Afrika siekia 
vienybės

Afrikos Vienybės Organizaci-
(OAC) ėmėsi pirm^u žygių

siųs .gfeu^iis rysiąs su su^1y.gadatą atvykti į Izraelį ir pra 
.^ęrorisĮais. Policiją nustątė . pasitarimus. Egipto “preziden 

kad^vokiečiai teroristoi priėjosųt&tų pasitarti su Izraelio 
Įsit^Hhno, kad Olandijoje jie^siyąė^^5 ;fįį; Į^enyęrąs Begin ne 

atdaro ;rimto2ūolitiko jšpūdį. Sa- 
ptoį^Įj^y jrigū^?‘n^''/Į8^^^^^|datoFbūįų:!^6ihiau'išsikalbėti su 

he su 
^i.ybkifečįai:. tętoirištai ar-jis gali kalbė

įgaliaę.ramdai .sayo.pastogėse.^s sukaro vadais, nepaves premJ 
jero leidimo? Ji ;: -Z. y

1 - * -- • - *.• . j

gū vokiečiai teroristai. Pastąrie; U; _Garrillo> grįždei- 
ji pirmieji paleido šūvius I po-. mas ,iš Maskvos, sustojoRomo- 
ĮįcihiBĮtoą, bet^įciniiUcai kad galėtų pasikalbėti su En.
mirtinai'sužeidė, o teroristai ne |j^co Berlinger. Abiem nepatin-' 

ka sovietų valdžios noras įsaki
nėti Vakarų Valstybių komunis
tams. 1." U.

< K- 2 ~ ‘• '12- '' 2 _.» i j* < f -ry.' 4._ ' ;

pajėgė sunkiai" sužeisti nei vie-1 
no policininko.

Trauks teisman 
suimtus teroristus

Olandijos policija yna pasiry-- 
žūsi traukti teisman suimtus vo
kiečius teroristus ir jų draugus. 
Byla bus užvesta už pasiprieši
nimą policijai ir tikrų vardų 
nuslėpimą; Olandijos policija, 
trauks teisman visus teroristų; 
bendradarbius, nes šiandien ji' 
jau turi bendrą vaizdą, kaip te
roristai iš Vokietijos perėjo šie-, 
ną ir kas jiems suteikė pirmąją; 
pastogę ir reikalingą pagalbą 
Olandai nenori, kad vokiečių po-' 
licija maišytųsi į olandų polici
jos vedamą darbą.

FBI nustatė, kad iš Firsta 
National Banko seifo vienas mi 
Ii jonas dolerių buvo išvogstas. 
Pavogtos šimtinės, bet bankas 
nėtUri jų numerių. Reikalą svars. 
tys prisiekusiųjų teismas.

Calif ano vyks į Europą 
pasimokyti

WASHINGTON, D. C. — Svei 
katos sekretorius Joseph Cali- 
fano šiomis, dienomis išskrenda 
į Europą, kad galėtų patyrinėti, 
kaip ibritai ir vokiečiai tvarko 
sveikatos bei pašalpos reikalus. 
Amerikiečių pašalpos programa 
turi du bilijonus dolerių nuosto
lių, kuriuos iščiulpė įstatymo 
nesupratusieji ir pasipelnyti no 
Tintieji sukti gydytojai. Suk
čiaujama ir Europoje, bet ten 
atrodo, kad nėra tiek daug viso
kių skylių, kuriomis sukčiai ga
lėtų pasinaudoti.

RfiMRA \IMTAI TJ™Tl?Jlt' kalikų vyskupams: pra-
v ; ‘.-i- • ąaijf nufrįti- ekskomunikacijos

. Egiptas nekreipia reikalinga dėmesio į Izraelio bausmę gąyus divorsą apsiye- 

. premiere pas.olymą pradėti pas,tyraus įa„na[ kį^;vitkupų Kon
/ SAIGONAS, Vietnamas. — šeštadienio rytą prie prianies-- ferenčiją ketvirtadienį prane- 

čio stoties privažiavo sunkvežimis, sprogo jame vežta sprogsta-Į šė, popiežiui Paul sutiko nu
moji medžiaga ir užmušė tūkstančius žmonių. Sprogitnas buvo. į^ti. Ekskomunikacija persis- 
toks didėlis, Kad-jis išgrovė ne tik visą1 geležinkelio stotį, bet su] kyrusiems ir .antrą kartą ve- 
žeme sulygino 500 namų, stovėjusių aplinkui .stotį. Tuo tarpu įUsiems katalikams buvo įve- 
poličija nežino, kas ir kuriais sumetimais galėjo išsprigdinti ži
nomą stotį, nes neturi jokių duomenų. Vien tikrai su žeme Įsūly- 
gintoje. geležinkelio stotyje rasti 84 lavonai. Daug užmuštų ne 
tik gatvėse, bet ir išgriautuose namuose. ė . '2 .

Policija nežino 
nelaimės priežasčių

Policija žino kad netoli stoties 
įvyko nepaprastai didelis sprogi
mas, bet ji nejino, 'kuriems tiks 
lams tas sprogimas galėjo būti 
suruoštas Policijai neaišku, kas 
galėjo turėti tokį didelį kiekį 
sprogstamos medžiagos. Sostinės 
žmonių tarpe kalbama, kad stotį 
išsprogdino šiaurės Vietnamo 
valdžios agentai. Jie buvo nepa
tenkinti Pietų Vietnamo admi
nistracija, be to, tarp šiaurės ir 
Pietų Vietnamo administracijų 
buvo tam tikra įtampa, kuri tik 
tai tokiu sprogdinimu galėjo pa 
sibargti. Atministracijos atsto
vai nemano, kad panašus daly
kas būtų galimas, šiaurės Viet
namas turėjo kitų priemonių nu-

1 bausti žmones.

sla 1884 m. Baltimorėje įvyku
siame Bažnyčios Susirinkime 
Šiandien vien tik Jungtinėse 
ValsytUėse ekskortiunikauijos 
bausmė; tebegaliojo. Bet, kaip 
praneša'konferencijos general, 
sekretorius vysk. Thomas C. 
Kelley aiškina, bažnyčios nusi 
statymą, sakramentinės vedy

di-
ne-

.GRIGORENKO IšLEItK) 
PUSMEČIUI Į JAV-BES 
MASKVA. — Buvęs sovietų

Raudonosios Armijos genero-Įbos yra neperskiriamos ir 
Jas, plačai pagarsėjęs kaip di-l vorsuoteji prie komunijos 
sidentas, daugau kaip 5 metus leidžiami.
išlaikytas sovetų kalėjimuose,! 
lageriuose ir beprotnamiuose,! 
gavo leidimą drauge su žmo-Į 
na ir posūniu Olegu vykti 6j 
mėnesiams į JAV ir aplankyti 
antrąjį posūnį Andriejų, ku
riam emigruoti leido 1975 me. 
>ais. Grigorenko yra kovoje 
prieš diktatūrą ir už žmonių 
teises skaitomas pirmuoju po 
Andriejaus Sacharovo, kuris 
už; ilgų metų pasišventimą ko
vai prieš žmogaus pavergimą' 
buvo 1975 m.
helio premija. Į

— Izraelio premjeras krepėsi 
j Egipto gyventojus prašydamas 
juos gyvent taikoje. Begin bijo, 
kad politikai ir kariai neįtrauk 
tų krašto į naują karą.

šaltas, vėjuotas
Saulė - tfeka 6:34» leidilšsl -Ii:34 Į

JOSEPH CALIF ANO
Secretary k Health.

$58-4 bilijonų spraga 
į tarp pajamų if išlaidu 
| WASHINGTON. Aministraci 

jos optimistiškais apskaičiavi
mais, federalinis deficitas 1978 
metais bus Š3 bilijonais mažes
nis negu buvo anksčiau apskai- damas 

I čiuota. “Tai gera naujiena”, pa
sakė laikinai einantis pareigas 
Biudžėto direktorius James. Mc
Intyre, spręsdamas, kad spraga 
tarp vrrtžios pajomų ir išlaidų

Švelnirta katalikų 
skyrybų įstatymus

I WASHINGTON, D. C. — Po 
piežius Paulius VI šiek tide suš 
velnino gana griežtus katalikų 
įstatymus, vedyboms ir skyry- 
bomš tVatkyti. Iki šio meto ka
talikai beturėjo teisės skirtis. 
Popiežius pranešė vyskupų kon
ferencijai, kad ateityje katali
kai turės teisę skirtis, jeigu jie 

. apdovanotas Noltuojau pat ir vėl susituoks. Iki!
1 šio meto išsiskyrusieji ir vėl ve-Iri, 'kad užsiliepsnotų naujas ka- 
Idusieji katalikai buvo laikomi 
i ekskomunikuotais, atskirtais nuo 

RIMTA JAV PROBLEM r , bažnyčios, 'bet ateityje tokios 
Illinois vaisi, gynėjas Wild bausmės jiems jau nebus taiko- 

liam .1. Scotl apskundė U. S.Įmos- 
Dislriclo teismui Atomų Re-’ - 1 ;
guliavimo Komisijų, reikalai! [ dy. Sunaudotų atomų 

tučtdojau sustabdyti 
radioaktyvių liekanti laidoji- 
jimą žemėje netoli Sheffield., 
Ill. Atominio kuro atlaikų me 
tai iš metų tiek daugėja, kad

su Libano krikščionimis, nenoro _ dotis Vakarų informacijom! 
mis paleidžia kelis 'šūvius į Iz
raelio teritoriją. Praeitos savai
tės pabaigoje Izraelio teritori- 
jon nukrito net 13 palestiniečių 
paleistų artilerijos šovinių. Iz- 
relis, keršydamas už pasienio 
rimties, ardymą, smarkiai apšau 
dė palestiniečiu centrus demer- 
kacjos zonoje r užmušė virš 110 
žmonių, o sužeistų skaičius sie
kia virš 500.

Į Manoma, kad palestiniečius 
• bandys nuginkluoti pati Libano 
vyriausybė, bet ar ji pajėgs tai 
padaryti iš anksto sunku pasa
kyti. Libanas turi ginkluotų jė
gų palestiniečiams, veikiantiems 
demarkacijos zonoje, nuginkiuo 
ti, bet tuo tarpu nežinia, ar visi 
vyrausybės nariai sutikt su to
kia Libano karo jėgų akcija. Li
baniečiai bus priversti imtis šio 
žingsnio, jeigu nenori Izraelio 
stipresnės intervencijos iki Litą 
nijos upės, kuria eina demarka
cijos zonos vienas pakraštys. Li
bano pasienyje Izraelis turi sut
raukęs pakankamai jėgų bet ku
riai policinei akcijai.

Prezidento Sadato pareiški
mas, kad jis yra pasiryžęs vyk
ti .į Ženevą, o jeigu būtų reika
las, ta ir patį Izraelį tartis tai
kos klausimais, sukėlė labai pla 
čius ginčus arabų tarpe. Sadatas tamentui 
turėjo palaukti, kol visos arabų ^us- v’s dar tebėra žymiai 
valstybės būtų sutikusios dėl žemesni negu buvo praėjusiais 
Ženevos konferencijos. Preziden
tas Sadatas, Izraelio aviacijos 
ir artilerijos paveiktas, nutarė 
nekreipti dėmesio į nutarimą 
arabų tarpe susitarti. Jis neno-

kapi
nės — 20 akrų ploto yra vos 4 
mylios tiuo Sheffield ir 100 
nito Ghicagds. Kadangi tokių 
“kapinių” niekas nenori, tai 
prie Sheffield© savo atominio 

tarp vr’.džios pajemų ir išlaidų jos jau darosi labai rimta pro-^ kuro attnatas pradėjo gabenti 
bėgančiais metais,. kurie baig-jblėma. Pavyzdžiui, 1968 me- iš 10 kitų valstijų: Pensilvani- 
sis ateinančių metų rugsėjo 30 tais branduolinių atmatų prie' jos, Ohio, Michigan, Indianos, 
d., bus “tik" $58.4 bilijonai. “Tai

Penkias dienas Ugandos sos
tinėje Kampala posėdžiavę OAU 
informacijos ministerial Įstengė 
iš 17 valstybių tarpvyriausybi
nę tarybą prižiūrėti: įsteigimą 
agentūros^--nuolatinio sekfėtaria 
to, kuris rūpintųsi-bendradarbia 
vimu tarp egzfstūėjančių Afri
kos nacionalinių veiksnių ir tuos 
veisknius- skatintu kogreičiau 
steigti tarpsritinius bendro vei 
kimo biurus.

Paskatino Pentagoną 
pagerinti knygvedybą

Pentagonas penktadieni gavo 
patarimą sumoderninti savo at 
askaitos knygų vedimą po to kai 
Baltieji Rūmai patyrė kad JAV 
ginklų pardavimas fiskaliniais 
1977 metais viršijo mažų ma
žiausiai $1.4 bilijono negu apskai 
čiuota.

Administracija buvo davusi 
Kongresui apskaičiuotą sumą 
S9.9 bilijonų už kiek parduoti 
ginklų šiais fiskaliniais metais, 
kurie baigėsi rugsėjo 30 d., bet 
dar negalutinais apskaičiavimais 
ta. suma rodo mažiausiai šll.3 
bilijonų. Administracija mano, 
kad ta suma gali dar labiau pa
didėti, kadangi Gynybos depar- 

tebetikrinant rekor-

metais. Baltųjų Rūmų štabas su 
sijaudinęs, kad Kongresas nepa 
matytų, kad nerimą nuslėpti tik 
rus kiekius, kiek ginklų parduo- 

(dama užsieniams.

ras Artimuose Rytuose. Arabų 
vadai išmėtrnėįe Sadatui už pa
darytus pareiškimus ir nepaten 
kinti pasisiūlymu vykti net i Iz 
raelio parlamentą ir tartis. Sa- 
dato pozicijai labai priešinasi 
Sirija. Izraelis įtaria, kad Siri
jos karo vadai gali kurstyti pa
lestiniečius užkabinti Izraelį ir 
sekti, kuo visas tas reikalas baig 
sis. Kai Izraelis pavartojo jėgą, 
tai kai kurios arabų valstybės 
išsigando ir yra pasiruošusios 
pradėti pasitarimus ir be Sirijos.

Washingtone vyrauja įsitiki
nimas, kad Sirijos prezidentas 
vis dėlto atsiusiąs savo atstovą

Naujoji Zelandija — JAV
WASHINGTON. — Preziden-

dijos ministeris pirm. Robert 
Mulddon trečiadienį Baliuo
se Rūmuose aptarė abeju sa
liu bendrus interesus ir reika
lus. Pasirodo, kad apie 20<% 
visu importuojamų, mėsos pro 
dūktų JAV importuojasi iš N. 
Zelandi jos.
ndttra ad ū? larbr

Sheffield buvo sukrauta 185,-. "Wisconsin©, Minnesotos, lo.
daug realistiškiau” pasakė Mcln 000 kubinių pėdų, o šiandien MŲBouri, Nėbraskeš ir net 

‘ į' [jau yra arti trijų mihjdftųpė-Arkanais. jį Ženevą ir gėliau laikysi s -tojetyrė.

konferencijoje pasiektų sutari
mų. Be to. arabų valstybių vadai 
nenori leisti Sirijai sukliudyti 
taikos derybų.
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Išeivių evangelikų kunigų ir bažnyčios j jg| 
darbuotojų suvažiavimas

evangelikų pakaitomis visų keturių tauty
bių kunigai. Vieną vakarą vaka
rines pamaldas laikė mūšų gar
bės senjoras kunigas A. Gelži
nius.

Po pusryčių vyko kasdien Bib 
lijos studijos. Pirmą dieną Bib 
liją nagrinėjo kunigas Paulis 
Urdzė iš Oldenburgo Senojo Tęs 
tamento Saliamono pamokslų 9. 
Antrą dieną kunigas Rudolfas/ 
Vymeris kalbėjo iš Mato Evan-' 
gelijos 11, nuo 25 ligi 30 skirs j 
nelio, ir trečią dieną Biblijos dar’ 
bą pravedė kunigas Gėmes 
(vengras) >š Stuttgarto iš Kolo-' 
siečiams 1, nuo 24-29 skirsnelio 
ir Kolosiečiams 2, nuo 1-3 skirsi 
nelio. Po kiekvieno Biblijos dar' 
bo vyko gyvos diskusijos. Popie 
čiai iki kavos buvo visuomet 
laisvi. Tuo metu atskirų bažny-1 
čių atstovai tarėsi savo reikalais i MM 
ir nustatinėjo ateinančių metų Į« 
planus ir darbus.

Po Biblijos studijų pirmą die-i f 
ną priešpiet paskaitą skaitė lat 1 fįnĮ 
latvių prof. dr. kunigas Janis 
Rozentals iš St. Paul, USA, te
ma :“Pažinimas ir tiesa pagal Jo 
ną Evangelistą”. Antrą dieną de
kanas Bažnyčios tarėjas Max 
Tratz iš Uffenheim (Mittel- 
franken) "Sophia ir Gnosis Baž
nyčios istorijoje; trečia dieną— 
Erlangeno universiteto prof. D. 
dr. von Leowenich “Išmintis ir 
pažinimas Liuterio teologijoje”.

Du vakarus vyko dalyvaujan
čių Bažnyčių atstovų praneši
mai vėjo 4 valandas.,Koiifirmantams

1977 m. išeivių 
liuteronų kunigų ir Bažnyčios 
darbuotojų suvažiavi mas įvyko 
nuo spalio 17-21 d. d. Neuendet- 
aelsau, Bavarijos Evangelikų liu 
teronų Bažnyčios centre.

Suvažiavimui, kaip ir pasta- 
ra:siais metais, vadovavo ilga- 
met.s i iute ’or!’ pasaulinės tar-

/ s vokiečių tautinio vyr. ko
te. "> igaliotins, Pi.grindinės ta 
'o. I nyiir.am ber.dradarbia 
uul B n.yčios tarėjas kuni

ge : or. E nst Eberhard iš Stut- 
tgarto. kuris jau 18 metų su vir 
šum labai uoliai rūpinasi evan
gelikų liuteronų Bažnyčiomis iš 
eivijoje. Suvažiavimas atidary
tas pamaldomis, kurias laikė pats 
suvažiavimo vedėjas. Savo pa
mokslo pagrindu jis pasirinko 
1977 m. šūki Kolosiečiams 2, 3 
skirsnelį:

- “Kristuje slypi visi išminties j 
ir pažinimo lobiai”. . 1

Šiais metais dližiausią dalyvių 
grupę sudarė latviai 13, estai 12, 
lietuviai 7 ir vengrai 5, iš viso 
37 žmonės. Lenkų evangelikų 
liuteronų Bažnyčios atstovų šį 
kartą iš viso nebuvo, nes visi bu
vo susirgę. Lietuvių grupę ats
tovavo : garbės senjoras kunigas 
A. Gelžinius iš Braunschweigo, 
vicesenjoras kunigas Juozas Ur
dzė iš Bonn-Bad Godesbergo, po 
nia Vera Urdzienė, kunigas Ru
dolfas Vymeris iš Bergkircheno 
prie Bad Oeynhauseno, kunigas 
Mikas Klumbys iš Bartrupo, 
kunigas Fr. Skėrys iš Mannhei- 
mo ir mūsų Bažnyčios reikalų 
vedėjas ir buhalteris Fr. Sente

goję ir rugsėjo pradžioje po Lie kų pamokslą lietuvių kalba iš evangelikų liuteronų spaudą iš- 
tuvą h-Latviją. Tai buvo pirmas sakyklos. 1000'(tūkstants) pa- eivijoje.
įvykis, kad sovietų valdžia įsi- rapiečių dalyvavo konfirmacijos
leido Pasaulio liuteronų federa- iškilmėse; pamaldos - užtruko 4 Vakarų Vokietijoje pranešė gar 
ei jos atstovą į Vilnių ir į Rygą, valandas. Ypatingai kunigas dr.

š. m. rugpiūčio 28 d. (sekma- , Eberhard buvo sužavėtas kon- 
dieni), abu delegatai iš Vakaru i firmacū°s iškilmėm ir nustebin 
Vokietijos gavo vienai dienai ltas Uetav^ evangelikų liutero- 
leidima nuvykti net į Tauragę? •raginio Uolumo tėviškėje. 
Jie dalyvavo konfirmacijos iskil- Bažnyčia buvo perpildyta iy visi 
mėse Tauragės evangeliką liūte-) iėjhmd užkimšti, žmonės irsto

mai su. skaidrėmis (Dias).. apie jronų Martyno Mažvydo bažny- -v®jo 4:• valandas..Kpnfirmaiitams 
nuveiktus darbus per paskuti- • čioje, kur buvo konfirmuoti 66 “ėms ir šešiem kunigams įeinant 
nius metus. Pirmą vakarą mūsų jaunuoHai-ės. Jie abu pasakė po i ha^ayčią, bažnytinis choras iš

ris iš Bremeno. Senjoras kuni-| vicesenjoras kunigas Juozas Ur- pamokslą. Kunigo dr. Ęmstlkilmingai giedojo, palydint dūdų 
gas A. Keleris sveikatos sump-’dzė ir Pasaulio Liuteronų Fede- 'Eberdard pamokslą ir sveikini-1 Sikeston, „ Bee,thoveno A I^ngų
timais negalėjo šį kartą tame'racijos atstovas kunigas dr. {mą iš vokiečių kalbos tuojaU‘į> lyg!

j Ernst Eberhard padarė gana pla | lietuvių kalbą vertė tėvynainis} Kunigas dr... Eberhard viešai 
/•inc n-onajjrrno Veliz', j kunigas Roga, o vicesenjoras ku t Pas^lęė, kad jis tą gilų įspūdį

Tauragės bažnyčioje savo gyve
nime neužmirš. Jis ir kunigas J.
Urdzė; turėjo progos susitikti po t ' - , - - - - - - , •'■•-*- ■<

Apie mūsų Bažnyčios veiklų 

i

suvažiavime dalyvauti.
Kasdien vyko rytinės ir va- čius pranešimus apie savo kelio- 

karinės pamaldos, kurias laikė nes š. m. rugpjūčio me. pabai- 'nigas Juozas Urdzė pasakė put

■V—

l

J

MoUy Pitcher loved her husband.
So much so, that when he went into bari* 

during the Revolution, she did too. Right by his side.
Then one day, while loading cannons, fcc was 

V21ed by a British bullet
Molly knew the time had come to take 

stock in her country. So she picked up 
where her husband left off. And when 
the smoke cleared, America had a 
Dew victory and a new heroine.

Today, when its time to take

Savings Plan at work, a little k set aside from each, 
paycheck to buy Bonds. Regularly. Automatically

That way, you’re making a ręal investment a 
yoix future. And in America s, too.

So buy United States Savings Bonds.
Right from the start, it’s been an

bės senjoras kunigas A. Gelmi
nius ir kunigas Fr. Skėrys.

Vyr. Bažnyčios tarėjas kuni
gas dr. G. Klapper iš Hannove- 
rio padarė labai platų praneši
mą apie šeštą Pasaulio Liutero
nų sąjungos suvažiavimą Dares 
salam (tanzanijdje-Afrikoje-, ku 
ris įvyko š. m. birželio 13-25 d.

Jis bei latvių kunigas Elmars 
Ernsts Rozitis jun., rodė skaid
rių apie tą suvažiavimą. Lietuvių 
spaudoje apie tą suvažiavimą 
parašys mūsų išeiviij Bažnyčios 
delegatas senjoras kunigas A. 
Trakis iš Chicagoš, kuris kartu 
su mūsų vyskupu Jonu Kalvanu 
dalyvavo kaip pilnateisiai nariai.

v? h V

■pamaldų ; s:u yyskupu.2 Jonų Kai-1 Senjoras kunigas A. Trakis ats- 
yh.nų, su kit^s^k,unigais,.Konsis 
jtpnjps ir TaupągėsA^ąrtyno Maž

5^ Ir JęaĮbėjpsi:..§ąti^rąpįęčiąią 7apĮė 
r j. „

* ^įįuntię
j į jap lįpyptį su yisokiąis.. su.nku 
ūpais# .Reikią tik^tįs, kad Pašau 
lib Huteronų federacijos įgalio
tinis kunigas dr,( Ęberhard nepa
liks vienintelė kregždė, nes sa
komą, kad vieną kregždė dar va
saros nepadaro. įQ. gal tai dide
lė nuolaida prieš.. Belgrado kon
ferenciją? Reikia laukti, kad so 

. .vietų valdžia įsileis ir kitus Pa
saulio liuteronų Federacijos ats
tovus į Lietuvą ' bei 'r lietuvius 1 
evangelikus kunigus išeivijoje, 
kad ir jie galėtų užmegzti ryšius 
šu savo Tikinčiais Tatfliąiš ir se
sėmis tėviškėje.'” “

• Ypatingai reikia žiaugtis, kad 
Tauragės Martyno’ Mažvydo baž 
nyčios parapijos medis vis dar 

■žaliuoja dėka energingo ir pasiš 
ventusiai dirbančio .vyskupo Jo
no Kalvano, nes jis per Sekmi
nes konfirmavo jau -6G jaunuo
lių ir rugpjūčio .28 čL ir 66, iš 
viso 126 asmenis. Ateistinėje 
■santvarkoje tai jau labai didelis 
dalykas.

Kunigai dr. E. "Eberhard ir J. 
Urdzė savo pranešimus paįvai
rino skaidrėmis (Dias) iš kon
firmacijos šventės Tauragėje, 
-apsilankymo Vilniuje, Kaune irj 
Rygoje. •

kr irf

When you join the Payroll
iw'eded. Bonds can be cashed at your bank. Intetr 
xkx subject to state or locd income twxa, tadi^

merica.

tovavo išeivių lietuvių evangeli 
. kų- liuteronų Bažnyčiai, o vys
kupas Jonas- Kalvanas — Tėviš
kės Bažnyčiai. Jie: abu pasauly
je pagarsino Lietuvos Bažnyčios 
vardą ir visur pasakė, kad lie
tuvių evangelikų liutetronų Baž 
nyčios išeivijoje ir Tėviškėje 
dar nėra mirusios. Priešingai, 
jos dar ilgai gyvuos jei. visi iš
laikysime savo brangų tikėjimą 
motinos kalba.

Labai džiugu, kad vyskupas 
Jonas Kalvanas, kaip mūsų Baž 
nyčios atstovas iš tėvynės, pir
mą kartą galėjo dalyvauti pašau 
iiniame suvažiavime. Pasaulio 
Liuteronų sąjungos nariais yra 
95 bažnytinės bendruomenės su 
75 milionais žmonių. Jos vyriau 
sias Vadovaujantis drganas yra 
Vykdomasis komitetas iš 29 na
rių ir pirmininko. Į šį komitetą 
išrinktas ir vyskupas Jonas Kai 
valias iš Lietuvos. Tai pirmas 
įvykis Pasaulio Liuteronų sąjun 
gos istorijoje, kad lietuvis pate
ko į Vykdomąjį komitetą (vai
dybą).

Vieną popietį aplankėme Ne- 
uendettėlusau diakonų įstaigas 
it susipažinome su jų darbais 
Bavarijoje ir misijomis Afriko
je bei Naujoje Gvinėjoje. Kuni
gas Wilmhelm Loehe, kuris gy
veno nuo 1808 ligi 1872 m„ šias 
įstaigas įkūrė 1854 m. Dabar 
tenai yra 2058 žmonių (mies- 

jčiukas Neuendettelsau turi tik 
Vilniuje abu svečiai iš Vaka- 7000 gyventojų). Čia pilna įvai

rų Vokietijos aplankė įgalioti- riaušių mokyklų, kur auklėjami 
!'nį religijos reikalams Tumėną, 
rusų ortodoksų vyskupą Germa
ną, rom. katalikų vyskupą Kri
vaitį ir Kultūrinių ryšių su tau
tiečiais užsienyje “Tėviškės” 

■draugijos komitetą.
Apie šitą pirmą kelionę po Lie 

■tuvą ir Latviją kunigas <lr. Eher 
hard parašė gana ilgą straipsnį 
vokiečių kalba Pasaulio Liutero 
nų Federacijos “Informacijose” 
ir palankiai atsč.iepė apie tą ap
silankymą. šilo straipsnio į lie
tuvių kalba vertimą, kuris bus 
atspausdintas “Svečio” .nr. 3 ir 
4.numeryje 1977 rfi..(išvertė Fr. 
Slęnteris). galės paskaityti kiek 

■ vienas, kuris skaito lietuvių

busimieji diakonai, diakonisės, 
slaugymo profesijų namų, ligo 
ninių, senelių prieklaudų, namų 
psichiškai pakrikusiems vai
kams, nedarbingų seselių diako- 
nisių namų, įvairių dirbtuvių ir t. 
renktadicnį rytą įvyko iškilmin
gos atsisveikinimo pamaldos su 
Šventa Vakariene. Pamaldas lai
kė vyr. Bažnyčios tarėjas kuni
gas dr. G. Klapper ir vietos kuni
gas Ost. Po pusryčių, padėkoję 
kunigui dr. E. Eberhardui už ši
to suvažiavimo suorganizavimą, 
visi Išsiskirstė į namus prie savo 
tiesioginių pareigų ir darbų pa
rapijose.

kunigas Fr. Skėrys

Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Taisius
* (Tęsinys) . t <”

8. Krėvė į Maskvą. -
Eltos komunikatai apie išvykimą, sutikimą Mask

voje, TASSO komunikatas apie pasitarimus, Eltos ko
munikatas apie grįžimą.

1. Liepos 2 d. Pozniakovas pas Paleckį. Liepos 2 d. 
panaikinta Baltijos santarvė; Liepos 3 d- paskelbtas Ka
ro lauko įst. pakeitimas, sugriežtinus bausmę ir praplo
tus teismo kompetenciją. - .

2. Kaip LKP paėmė Lietuvos darbininkus. ; X-
Politkalinių pagerbimo mitingai -provincijoje:. Tel

šiuose, Panevėžyje, Vilniuje. -Mitingų tikslai: parodyti 
LKP pajėgumą paimti darbininkų vadovavimą. Darbi
ninkų komitetai: instrukcija komitetų rinkimams iir ko- 
petencijai (atviras balsavimas, “liaudies priešus”, sme- 
tonininkus, provokatorius mesti iš susirinkimų). Darbi
ninkų susirinkimai komitetams rinkti, ta proga meta
mi prosovietiniai šūkiai: Lai gyvuoja liaudies Lietuva— 
13-oji Sovietų Socialistinė Respublika (Liepos 2 d. Vil
niaus darb. sus-mas). Darbo min. Kučinsko atsišauki
mas dėl darbo našumo .

3. Pirmieji smūgiai kat. bažnyčiai ir kit- rel. ben
druomenėms. ■ ' '• ' ' _

Religijos padėtis laisvoje Lietuvoje: konkordatas 
(trūksta teksto), nuostatai stačiatikių bei sentikių baž
nyčios santykiams su Lietuvos vyriausybe normuoti, 
rabinų veiklos instrukcija. Bažnyčių ir tolygių tikybinių 
organizacijų finansinė parama. “Liaudies vyriausybės” 
liepos 1 d., nutarimas nutraukti finansinę paramą. Švie
timo, teisingnumo, žemės ūkio ministerių įsakymai at
leisti kapelionus. Konkordato nutraukimas. Nuo liepos 
16 cl. Teologijos - Filosofijos fakulteto uždarymas. Kre
tingos vienuolyno, ligoninės atalpose — apygardos teis
mas. * .

IV. “LIAUDIES SEIMO” RINKIMAI

1. Antras Maskvos plano etapas.
Paleckio atsišaukimas į Lietuvos liaudį. Liaudies 

seimo rinkimų įst. Instrukcija apylinkių rinkimų komi
sijoms. Ligi “Liaudies Seimo” veikę Lietuvos rinkinių.^ 
įstatymai: 1922 m. 7. 19..priimtas,-?30..pąkeitimaiy-193S. 
5. 9. išleista. Nuostatų palyginimas: a) kas turi teisę -- 
rinkti: Viln. Apyg. Kom- škelgimas, kad ir “asmėiiyšį1 * 
turintieji svetimšalių liudijimus” arba be dokumentų 
su laikinais komisijų liudijimais, kurie pabalsavus Ati
mami. Nėra rinkimų sąrašų ir jokios registracijos. Rin- 
kimų kontingentas neaprėžtas, b) kas gali būti renka
mas? Nuostatų palyginimas. “Liaudies Seimo” kandi
datų statymo išaiškinimas: oragnizacijos, turį leidi
mus veikti, faktiškai, tai monopolizuota kompartija.

2. Tiek kandidatų, kiek rėnkaina atstovų.
Nuostatų palyginiitias.
3. Privalomas bdlsarimas, • /'
įstatymo nuostatai, spaudos balsai: ’kas Ttobalsūos 

— liaudies priešas.
Balsavimo propagandinė reikšmė.
4- Rinkimų vykdoinieji oYgarfai. . . •.
Nuostatų palyginimas. “L. Selino” rinkimų vykdo

mieji organai tokios sudėties, kokios režisoriams reikia 
balsavimui piktnaudžiauti.-

5. Daribo Lietuvos Sąjunga ii* jos platforma.
DLS — maskuota kompartija. DLS platforma su 

parašais. DLS liepos 11 d. atsišaukimas su 34 punktais, 
Lietuvos — SSSR santykiai dvišalės sąjungos forma.

6. Kandidatų statymas.
Rinkimų apygardos. Apyagrddms tenkančių atsto

vų nustatymas. Apygardų Rinkimų Komisijų sudėtis- 
Kandidatų statymo procedūrą: a) parinkimas, b) pri
tarimas susirinkime, kuriame perskaitomi DLS pasta
tyti kandidatai. Paleckio kalba statant Kaune kandi
datui: -nieko apie inkorporaciją. Kandidatų patvirtini- 
rrfas. Neteisėtai Vyr. Rinkimų Komisijos veikimas dar 
prieš “Lietuvos Seimo” rinkimų įst. paskelbimą. “Vyr. 
žiniosel> kuriose paskelbtas “L. Seimo” rinkmū” įsta
tymai jau buvo paskelbti ir ttio įst. numatytų sudaryti 
komisijų aktai. “Liaudies Seimo” rinkimų įstatymo 
priedas' įsigaliojo tik liepos ŽO d. Neįsiteisėjusių įstaty
mų įvykdyti rinkimai, (null and void).

(Bus daugiau)- - • F - /
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I. SERAPINAS ,.

NUO MINDAUGO IKI ALGIRDO
Illinois lietuvių Organizacijų Centras 1!)77 m. spalio 29 

d. Cicero Šv. Antano parapijos salėje suruošė 6CO metų nuo 
D. L. K. Algirdo ir 50 metų nuo Dr. J. Basanavičiaus mir
ties sukaktuvinius minėjimus. — Minėjimo metu labai tau
pant autoriui teko labai trumpinti ir šios paskaitos tu
rinį. Cią duodamas pilnas Algirdo minėjimui skirtosios pas
kaitos tekstas. V. Red,

(Tęsinys)

Algirdo ir Kęstučio laikais nui Butautui ir Butauto sūnui 
Lietuva garsėjo kaip labai nar-1 Vaidotui .perėjus pas kryžiuo- 
fili) X 7^ • J O Y* 11 tT 11 ’ ilz 11 1 CZ mšių vyrų šalis. Todėl Vakarų Eu 
ropos riteriai veržėsi į žygius 
prieš lietuvius, norėdami iškil
ti kovose su didvyriais. Kai po 
piežiai šaukė į kryžiaus žygius 
prieš paskutinius "netikėlius”, 
daugelis jaunuolių skubėjo į 
Prūsus, kad būtų pakelti į rite
rius po kovų su lietuviais. Ir Aus 
trijos kunigaikštis Albrechtas, 
sudeginęs pirmą pasitaikiusį lie 
tuvių kaimą ir išžudęs jo be
ginklius gyvestojus, buvo pakel
tas riteriu...
• Vienos iš žymiausių kautynių 
su kryžiuočiais Algirdo ir Kęs 
tueio valdymo laikais įvyko 1348 
m. prie Strėvos upės, netoli žiež 
marių, šios kautynės abiem pu
sėm buvo nuostolingos. Čia kri
to daug kryžiuočių; iš lietuvių 
vadų žuvo kunigaikštis Nariman 
tas. Tačiau vokiečiai šias kauty
nes labai išpūtė ir laimėjimus 
priskyrė tik savo naudai.

Kitas šių dviejų kunigaikš
čių valdymo’ metu iš kryžiuočių 
patirtas Lietuvai labai skaudus 
smūgis buvo (1362 m. — tai Kąu 
no pilies sunaikinimas ir patir
tos didelės aukos žmonėmis. Pi
lies apgulimas prasidėjo kovo 
29 d. ir baigėsi Didįjį Penktadie 
,nį. Balandžio 10 d., Velykų rytą,

Mindaugo vainikavimasProf. Adomas Varnas

čius išdavikų keliais, 1365 m. 
kryžiuočiai padarė didelio mas 
to žygį į Lietuvos gilumą, pa
siekdami Trakus ir Vilnių.
Atsilygindami ordinui už jo pa
darytas skriaudas, 1370 m. žie
mą Kęstutis, Algirdo remiamas, 
įsiveržė į Prūsus. Kęstutis, žy
giuodamas iš Palenkės, o Algir 
das iš žemaičių, priėję netoli 
Karaliaučiaus, ties Rudavos baž 
nytkaimiu susidūrė su kryžiuo
čiais. šiose kautynėse buvo pa
daryta ordinui daug žalos.

Per daugelį nesilaujamų puoli į krikštytis. Už krikštą popiežius 
mų kryžiuočiams ne tik.nepavy-i jam,žadėjo ir karaliaus vainiką, 
ko užvaldyti Žemaičių, bet ne- j Nenorėdamas išleisti iš rankų 
gavo is Lietuvos nė pėdos že-1 .pelningų varžybų dėl Lietuvos 
mės; Tachniškai žymiai prana- krikšto, ir vokiečių imperato 
sesni vokiečiai nenuveikė men- rjus, rėmęs vokiečių ordino suk 
kiau ginkluotų, bet didvyriškai politiką, siūlė Lietuvai krikš- 

; ginančių savo tėviškę lietuvių. į -įjk .per Algirdas su Kęstu
Algirdo ir Kęstučio laikais at- siuntė derėtis pas imperato- 

sirado Lietuvoje ir savi pinigai. rjų į Niurenbergą savo pasiun- 
Ir tai buvo didelis Lietuvos eko tinius. 
nominis ir kultūrinis laimėji-’ 
mas prekybos santykiuose su už 
sieniu.

Algirdas su Kęstučiu per vi
są savo gyvenimą tvirtai laikėsi lygas : Lietuva priims krikštą, dino’ į sostus sau patinkamus 
senų papročių: gindami nuo kry-’ jeigu kryžiuočiai išsikels iš už- kunigaikščius, juos teisė ir rin- 
žiuočių savo žemę, juodu drau- grobtų lietuvių žemių į rytų ste- jg duoklę. Labiau nepri-

V. KAROSAS

37-SIS ALTO SUVAŽIAVIMAS
(Komentarai)

(Tęsinys)

kelbti karą pasaulinei Ortodok
sijai, kad iškovojus lietuviu tau
tai 5 isvę.

Demokrdatija išaugo kietose 
kovose prieš savus ir svetimus 
despotus, tad turi ištisų šimt
mečių patyrimą kaip reikalinga

žiaus karą prieš Lietuvą, nes tuva krikšto iš imperatoriaus ne pagalbą Algirdui. 1370 m. Algir 
jam buvo reikalinga pagalba iš į priėmė . Įdas vėl priėjo prie Maskvos ir
Vakarų kovoje dėl Voluinės. į — Aiškiai matau, — pasakęs laikė ją apgulęs net aštuonias

Fizinės jėgos iš Vakarų spi.jA1?irdils’ “ M .kryžiuočiams

riamas, Kęstutis buvo žadėjęs

čia dr. Bobelio pranešime su
sikirto dvi priešingybės. Pirma 
j*s tvirtino, ir tai pakeltu bal
su. kad turime pasitikėti Ame
rika ir jos vedama pasauline po
litika, o dabar vėl jungtis į An 
tibo’ševikinį tautų bloką, kuria-

l me Amerikos politika smerkia- kovoti prieš mūsų amžiaus iširi
mą dar kietesniais žodžiais, s lusius toto'.izmus ir diktatūras, 
negu vartoja mūsų diktatūrinin 
kai. Tai kur logika?

Suskilus komunizmo monoli
tui į priešingas stovyklas, šią 
padėtį vakariečiai išnaudoja sa
vo tikslams. Buvo neapdairu dr. 
Bobeliui vykti į Taivaną, kame 
Antikomunistinės Lygos kongre 
se pasakė kalbą prieš Raudoną
ją Kiniją, kuomet pastaroji sa
vo propavandoj e prieš sovietinį 
imperializmą dažnai primeta 
Maskvai Pabaltijo valstybų pa-, 
grobimą.

Lietuva tapo okupuota Mas- 1 
kvos imperializmo ir primetamas 
komunizmas yra tenaudojamas 
kaip viena iš pavergimo priemo-

Tos pačius principus turėtų įsa
vinti ALTas, jei nori sėkmingai 
ir nuosekliai siekti savo tikslo.

Neverskime visos atsakomy- 
Į bės ant dr. Bobelio galvos, nes 
jis ir taip yra krautas ir perkrau 
tas įvairiąis darbais ir pareigo
mis. šis rimtas klausimas turi 
būti pagrindinai persvarstytas 
ALTo Tarybos sesijoje, nes tarp 
Amerikos, siekių ir kovos meto
dų palyginus suantikomunisti- 
niais sąjūdžiais yra neperbren- 

! darni priešingumai. Būtų labai 
• pageidautina, kad ALTo vado
vybė ateinančiam suvažiavimui 
paruoštų savo motyvus kodėl įs 
tojo į TATB nariu, kur galima 
priimti ar atmesti vadovybės

dienas, bet vėl jos nepaėmė, tik 
su dideliu grobiu ir daugybe be
laisvių grįžo į Lietuvą. — Dėl 
Maskvos ir Tverės kivirčų po 
dvejų metų ’ (1372 m.) sulieps- 

Po užtrukusių karų su Lefiki- no jo trečiasis karas, po kurio 
’ Algirdas atsisakė. remti Tverę, 
su kuria ir sąjunga iširo. Mas- 
-kvos kunigaikštis, vedęs Tverės 

rius metus. 1367 m. karas vėl f kunigaikštytę, Algirdienės sese
rį, ėmė vis labiau į savo pusę 
traukti buvusį Lietuvos sąjun-

nerūpi mano tikėjimas, kaip jie 
tai melagingai skelbia, bet tik 
rūpi jiems mano turtai. Todėl 
aš laikysiuos savo tikėjimo.

ja buvo padaryta vadinama 
"amžina” taika, kuri, lenkams 
ją sulaužius, tetvėrė vos vierie-

liespnojo. Naujame kare lietu
viai buvo pasiekę Krdokuvos apy 
linkės.

Rusai vis tebebuvo susiskaldę
Per derybas su imperatorium : mažas kunigaikštijas, kurios 

dėl krikšto Algirdas su Kęstučiu priklausė totorių okupacinei VSl 
j • • yi* _ _ _ r - - -1358 m. jam pateikė aiškias są

ge atkaklai gynė ir senąją tiky- peš pagonių totorių krikštyti, 
bą. Bet juodu abu, kaip ir Gėdi

džiai. Aukso ordos chanas so-

, čia pat jie tiksliai nurodė sie- 
.atlikę pilies deginimą ir įgulos į minas, buvo ir dideli tolerantai. ] nas, kurias Lietuva .turėtų atgau. 
naikinimą, Kryžiuočiai giedojo Ne tik, Algirdo valdomose rusųįti, t. y. reikalavo grąžinti jai 
Prisikėlimo giesmes ir kėlė džiau
gsmo puotą. Pilies įgulai vado-] vai išpažinti savo tikybą, bet jie, (Su Karaliaučium), Kuršą, lat- 
vavęs Kęstučio sūnus Vaidotas 
šu gynėjų likučiais pateko į kry 
žiūočių nelaisvę.

Kiti' įsidėmėtini kovų šu kry
žiuočiais atvejai buvo: .1364 m. 
.prie Veliuonos, kada, sudeginę 
;pilį,. priešai klasta išžudė liku
sius jos gynėjus; Kęstučio sū- Tuo tikslu panoro skelbti kry-; tų ir įsigyventų vietų, todėl Lie-

Ne tik, Algirdo valdomose rusų’ti, t. y. reikalavo grąžinti jai 
žemėse stačiatikiai, galėjo lais- plotą iki Priegliaus ir Alnos upių.

_7. _ -L -J- ’ YT T___V_ \ TT__
turėjo, lygiai kaip ir katalikai, I vių žemes kairiajame Dauguvos 
savo bažnyčias net pačiame Vii-‘krante ir Latgalą—dešiniajame, 
niuje.

Iš veidmainingai siūlomo Lie 
tuvai krikšto, pagal kryžiuočių 
pavyzdį, sugalvojo pasinaudoti
ir Lenkijos karalius Kazimieras, apie išsikraustymą iš užkariau-

Tas drąsus ir teisingas Lietuvos" 
kunigaikščių reikalavimas ir nu 
traukė derybas dėl krikšto. Kry 
žiuočiai nė klausyti nenorėjo

$

SEN. FRANK D. SAVICKUI PAGERBTI
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PERSONALITY LODGE
I

6649 S. Archer Ave. Chicago, Illinois
DAINUOS SOL. PRUDENCIJA BIČKIENĖ 
SVEIKINIMAI
VAKARIENĖ

6:30 valandą vakaro
Vakarienė ir gėrimai 15.00 dol

BANKETĄ RUOŠIA

Vietas prašome rezervuoti iš anksto
1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

arba telefonu HA 1 - 6100
VISI LIETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE

nių. Carizmas pavergęs Lietu- sprendimą. Nuo to priklausys to 
vą Rusų Pravoslavų Cerkvę pa- limesn’is ALTo likimas.

(Pabaiga)jungė savo politiniams tikslams, 
bet atgimimo laikotarpio veikė
jams neatėjo į galvą mintis pas-

> Iš Algirdo žygių prieš išdidų
jį Maskvos kunigaikštį Dimitrą 
yra užsilikusių įvairių pasakoji
mų. Vienas jų mini, kad Dimit
ras per pasiuntinį atsiuntęs Al- 

: girdui, ugnies ir kardą, kaip, sim 
■bolinį -keršto ženklą. Algirdas, 
uždegęs. . kempinę . ir padavęs 
Maskvos , pasiuntiniui, liepdamas 
pasakyti savo valdovui, kad Lie
tuvoje -• turima -pakankamai sa
vos : ugnies ir kad Algirdas pats,

■klausomi liko šiaurinės Rusijos 
valdovai, kuriuos nuo totorių sau 
gojo miškai. Totoriai — stepių 
gyventojai —— miškų vengė. 
Pietų Rusijos žmonės, nešdami 
sunkų totorių jungą, laukė iš- (Dimitro nelaukdamas, ateisiąs 
vadavimo, kuri jiems nešė lie
tuviai. Algirdas, 1362 in. suma 
šęs totorius, prijungė didelius 
pietinės Rusijos įjotus prie Lie
tuvos ir galutinai jsitvirtino Ki
jeve, ten pasodinęs1 savo sūnų 
Vladimirą. — Tais pačiais me-' 
tais, kai lietuviai, sute&ę stip
rias karines jėgas, pasiekė dide
lių laimėjimų kovoje su: toto
riais, vakarų frontas’liko Uik šu 
silpna apsauga. Tuo pasinaudo
dami kryžiuočiai, sutelktomis 
stipriomis jėgomis sunąikino;
Kauno pilį.

Algirdo , užkariavimų dėka, lie 
tuviams pasiekus prie Juodosios- 
jūros Dniepro, žiotis, Lietuva-ta 
po didžiausia valstybe to laiko 
Europoje..— Lietuviai, užvaldę- 
rusų, gudų ir ukrainiečių žemes, 
buvo vietos gyventojų mėgiami,i 
nes jie nekeitė senos tvarkos, o 
tik nešė taiką ir organizuotą gy 
venimą.

Budri Algirdo akis gerai nu
matė kėlius, kuriais lietuviai ga 
lėtų siekti savo tikslų: iš vienos 
pusės stengėsi palaikyti gerus 
santykius su įvairiais rusų ku- 
nigaikščiais ir jau susilpnintais 
totoriais iš kitos — trukdyti 
Maskvos iškilimui. 0 Algirdo 
viešpatavimo laikais Maskvos 
kunigaikštija kaip tik vis sti
prėjo ir siekė sujungti po savo 
valdžia visas rusų žemes. —Tai 
buvo lygiai tas pats tikslas, 
kaip ir Algirdo. Varžytinės tarp 
Lietuvos ir Maskvos pirmavimo 
buvo neišvengiamos.

Norėdamas turėti sąjunginin 
ką konkuruojančio su Maskva 
Tverės kunigaikščio asmenyje, 
Algirdas, pirmajai žmonai mi
rus, vedė Tverės kunigaikščio 
Mykolo dukterį Julijoną. Po to 
drauge su Mykolu Algirdas p»- 

jdarė tris žygius į Maskvą. Pirmą 
kartą, 1368 m., Algirdas, Kęs
tučio ir Smolensko kunigaikščio 
remiamas, sumušė Maskvos ka
riuomenę ir priėjo prie pat Mas 
k vos tvirtovės sienų. Maskvos 
kunigaikštis Dimitras užsidarė 
neseniai pastatytoje Kremliaus 
pilyje. Algirdas pastovėjo čia

■ tris dienas, sudegino Maskvą 
su apylinke ir atsitraukė. Sekan- 

’ čiais metais Dimitras žiauriai at 
keršijo Tverės kunigaikščiui ki

jo pasveikinti šu .velykiniu kiau
šinio ir savo ietį į Maskvos mū-

jęs, priėmęs brangias dovanas ir 
grįžęs atgal. Bet, prieš pasuk
damas savo kariuomenę namų 
tink, savo trečiajam žygiui Įam
žinti Algirdas prijojęs prie 

. Kremliaus sienų ir savo ietį 
įrėmęs į jo mūrus.

Jungtinės Tautos 1974 m. 
(nustatė, kad japonai gyvena il

giausiai. Jų amžiaus vidurkis 
yra73.3 metai Amerikiečių am
žiaus vidurkis buvo 71.4 metai 
ir kiekvienais metais vis kyla. 
Trumpiausiai gyvena Vakarų 
Afrikos gyventojai. Jų amžiaus 
vidurkis buvo tik 41.3 metai.

.if

■pažadą įvykdęs f Maskvos kuni- 
gaikščiui' Velykų rytą • begrįž- 
tant iš Cerkvės, prie Maskvos šie 
nų pasirodęs Algirdas su didele 
■kariuomene. Dimitras Labai-išsi-
- gandgs' ■ir,-. .siūlydamasgausias 
do vąaąs,'. prašęs Algrdą nuramin 

jo iš;

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTA! ĮDOMIUS GYDYTO- t 

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS^
Dr. A. J. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, lipančius 1905 | 

metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio j aunas' dienas ir j 
rnpinimq. . _ Į

OtTaTj. Gus so n D ANTYS,-jų priežiūraTsveižata tr grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik --------------
Minkštais viršeliais tik ---- -—-----------------------------

Dr. A. J. Gws«n — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS. 
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik ————

Galima taip pat užsisakyti paštu,-atsiuntus Šakį arba monay orderį prie 
nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo Klaidoms.

$3.06 I

$2.06 I

$2.00
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1800 So. Hoisted St.

Pis mm taupomi jūsų pinigai at
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
Ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki - ,

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

£** A |t K w A L
Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 
įsteigta 1923 metais. TeL 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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tarė padėti tašką visoms šioms nesąmonėms. Jie nutarė ir šeštadienį jis pradėjo ataigau 
baigti kantrybės laikotarpį. Jie turėjo ilgus metus savo Tvirtimuru, ka

idejoms skleisti ir Amerikos lietuvių visuomeninį p.arb:ij reiškimas labai daug prisidėjo, 
nuvertinti- Kada atsakingi visuomeninių organizacijų doleriui dar daugiau padėjo 
pareigūnai aprėpė jų planus ir nurodė jų planuose dide- finansų sekretoriaus Blumeth- 
lius plyšius, tai dar palaukę, kad apsigalvotų ir baigtų' lio pareiškimąj. Jis tvirtina, kad 
nenaudingą lietuvių visuomenės skaldymo darbą. Šitas prekybos reikalai susit- 
laikotarpis jau pasibaigė. Didžiosios Amerikos lietuvių ne ir jvairiy
organizacijos daugiau netoleruos skaldomo darbo ir pramonės dirbinių Blumentha-

Ho paskelbti duomenys atgaivino 
biržas, kuriose penktadienį ėjo 
gyva prekyba. Visos eilės ben
drovių nusmukusios akcijos pra 
dėjo kiltį.

to cents per cony

A. Petrikonis Gėlės

Subscription Rates:
In Chicago $30.00 per year, $16.00 per 
six month, $8.50 per 3 months. In 
other USA localities $26.00 per year, 
$14.00 per six months. S7.00 per 
three months. Canada $30.00 per year; 
other countries $31.00 per year.
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varkys, nes JAV gamina dau
giau ne >tik javų, bet ir įvairių

Visuomeninis darbas grįžta į normalias « 
vėžes

Paskutiniais dviem mėnesiais vykusios Įvairių di
desnių lietuvių politinių grupių metinės konferencijos 
parodė, kad visuomeninis Amerikos lietuvių gyvenimas 
pamažu grįžta į normalias vėžes. Frontininkai buvo pa
sišovę valdyti. Užkariauti Amerikos lietuvius, užvaldyti 
jų sukauptas organizacijų santaupas ir paskelbti nau
jas gaires visuomeniniam lietuvių darbui, bet iš visų tų

skleidžiamų šmeižtų.
Jie turėjo laiko išbandyti savo jėgas, mokytojai ga

lėjo panaudoti įtikinimo galią, o geros valios letuviai 
' jiems rodė daugiau kantrybės negu reikėjo. Paskuti- 

; niais metais jie nieko neįtikino ir savo darbais negalėjo 
: pasigirti. Jie turėjo labai dideles pretenzijas, bet metais 
parodė, jog tai būta tiktai tuščias įsivaizdavimas, kurio i 
gyvenimo faktais jie nepajėgė pagrįsti. Ne tik socialis
tai, tautininkai, sandariečiai ir krikščionys 
tokius bendro darbo metodus, bet jie ryžosi 
šio meto rodytą toleranciją.

Durys jiems paliktos atdaros įsijungti į 
Lietuvių Tarybą ir kartu su didele lietuvių 
dirbti bendrą darbą su tokiomis pačiomis, o gal dar di
desnėmis organizacijomis. Kiekvienas turės teisę paro
dyti savo išmintį ir kartu dirbti. Galės ir vadovauti, jei
gu parodys reikalingos išminties. Bet tegul nemano, kad

„ iir ateityje galės trukdyti dirbti bendra darba ir kuolus ■. . . . , ,. . ., ° . " A , J . . . i tuvei vadovavo federalimai
J kamsiori vežamiems ratams. Amerikos lietuviai juos jar anentai nuduodami tad wa 

puilllį gi LA ALA A LAOAL£ ZUAAXAAA L£ j^CAVAA VAAUAj UVO J AX> MU * U į LCtl 11UA1 U. V VI O.1JLLL, Kdtl J*W

tikri, kad Amerikos Lietuvių Taryba juos pasikvies,1 Pažista- Bendram darbui^ durys tebestovi praviros, bet\Mafijos gaujų nariai. .Krauto
t

.______ Galėsime būti naudingi gimti- veidrodžiai, foto..kamę-
niam savo kraštui tiktai tuo atveju, jeigu pramoksime i ™s ir rekorderiai, kurių dėka 
dirbti bendrą darbą. džių registruojamas visas va-

I gių biznis ąų “biznierių7’ , var_

pasmerkė 
baigti iki

Amerikos 
dauguma

Vagių medžioklė 
Nashville

NASHVILLE, Tenn, polici
ją praėjusį trečiadienį turėjo 
nepaprastai sėkmingą medžio
klę areštuodama tuzinais viso 
kio kalibro vagis. Tą dieną su 
imtą .daugiau kaip 300 nusikal 
tėlių, patekusių į jiems pasprę- 
slus spąstus. Tie spąstai buvo 
policijos įrengta krautuvė, kur 
menamai buvo perkami ir par 
duodami vogti daiktai ir su vagi 
mis daromi susitarimai. Krau-

įvairių grupių patyrusių žmonių patirtimi, nes jie buvo

^p*’i^^^etalRiiariką, iTįasįįys?^- Karaliau-p'ei^ Pasirodys bent mažiausias kliudymas, tai bus ker-» 
kite ir valdykite mus. Niekas skaldytojų nepąkvietė ir ^ma ^su smarkumu. C 
valdų jiems nepavedė. Jie įsitikino, kad niekas jų ir ne- 
kvies, kol jie nesusitvarkys ir nepriims Amerikos lietu-

planu gavosi nedidelis burbulas, nepadaręs net didesnio viškų organizacijų pagrindinių dėsnių ir jų laikysis.
sprogimo.

Per dvidešim metų jie puosj
Amerikos lietuvių visuomenės skaldytojai jau se-

Per dvidešim metų jie puoselėjo naują įrankį politį- juto, kad reikalai neina taip, kaip jie tikėjosi. Šių 
niams savo tikslams siekti, bet šiandien jau ir jie patys pradžioje jie ėmėsi žemiausio žingsnio. Jie išleido

Rinkimus laimėjęs 
gavo gerą pasiūlymą

jšvaistanti jaunuolių grupė kelia dąis, adresais ir kt teismui rei 
didelių rūpesčių. Jie daboja, su kalingomis informacijomis, 
kuo jauni turtuoliai palaiko ry-‘ ------ ----- -

kalingomis informacijomis.

įsitikino, kad visų lietuvių apjungti jie nepajėgė. Su jų 
planais nesutinkančius ir jų vadistiniam darbui nepri
tariančius lietuvius jie gražiai eliminuodavo iš atsakin
gų vietų ir tęsė darbą. Chicagoje prieš vadistinius prin
cipus pasisakė net pačios didžiausios Lietuvių Bendruo
menės apylinkės- Jie ir šias apylinkes elimnavo. Jas iš
metė iš Bendruomenės, net nebandydami išsikalbėti su
atsakingais Bendruomenės pareigūnais ir išaiškinti tik- daro, 
ras nepasitenkinime priežastis. Tas apylinkes išmetė,

melų ir šmeižtų pamfletą, neturėdami drąsos jį pasira
šyti- Jie manė, kad vien šmeižtais jie galės laimėti. Pa
aiškėjus, kad ir šios priemonės, net ir tikinčiųjų neįtiki
no, Negalima šmeižti žmonių, įstaigų ir visų organiza
cijų, neparemiant savo šmeižtų faktais. Jie tikėjosi, kad 
šitokiomis priemonėmis galės paveikti Amerikos lietu
vius, juos suvienyti ir valdyti. Taip rimti žmonės ne-

Jie bandė lietuvių aukomis jėzuitams pastatytą cen-
bet vienybės reikalui^ naudos nepadarė. Marquette Par- panaudoti sovietinio kino propbgandos centru, bet 
ko ir Cicero apylinkių- išmetimas visai suskaldė Lietuvių jįems nepasisekė. Prie padarytos klaidos jie neprisipa- 
Bendruomsnę. Vietoje' vienos, visus -lietuvius apiman- žįsta, bet daųgau panašių klaidų dąryti jįe nedrįso. Kan
čios, Bendruomenės, šiandien jau turime dvi Bendruo-k 
menes, kuros vis dar tebekalba apie visų lietuvių įtrau
kimą į vieną organizaciją, bet šiandien jau nėra nei vie
no barzdukinio, kuris tikėta, kad bet kada jie šitokio
mis priemonėmis galėtų apjungti visus lietuvius. Šian
dien kiekvienam jau aišku, kad jie nepajėgs apjungti 
abiejų bendruomenių. Viena laikosi nustatytų ir priim
tų principų, o antroji vadizmo principu, kurie jau atgy
veno savo laikotarpį.

Amerikon atvažiavę vadai norėjo ir Amerikos lietu
viams-įdiegti vadizmo principus ir priimti juos naujais 
savo vadais, bet Amerikos lietuviai — seni ir nauj'i — 
priėjo išąvados, kad geriau rinkti savo vadus, o ne pri
imti tuos, kurie apie visuomeninį darbą neturi jokos 
nuovokos, šiąndieh jie jau gailisi, kad atmetė penkių 
veiklių Chicagos vyrų pasiūlytą paslaugą padėti lietur

NEW YORK, N. Y. Nespėjo šios ir bando atspėti, kur bus 
New Yorko mero rinkimu laimė- kertami pirmieji smūgiai. Ma
li lėtas politikas Edward Koch, i noma, kad čia atsirado keli vo- 
jis tuojau gavo visą eilę naujų Į kiečiai ir Alžirijon atskridusieji 
biznio ir asmeniškų pasiūlymų, japonai teriristai

Svarbiausios problemos 
sunkinančios gyvenimą

pringeton; n. j. — Gai- 
iup Poli pagarsėjęs piliečių at 

; sfldausimo metodu gauti apytik
riai aiškią piliečių viešą nuomo
nę, šiomis dienomis publikos viė 
šąją nuomonę patyręs sekan
čiu klausimu:

f- . - - -i..’ ■

į — Kokia Jūsų nuomone, yra

kaitė labai norėjo Chicagos lietuviams dainuoti jėzuitų 
.centre, bet jai teko ieškoti vietos Madison gatvėje, kur 
lietuviai negyvena ir nevažiuoja pasižmonėti.

Vyriausas visų šių Amerikos lietuvių valdymo planų 
iniciatorius ir organizatorius viską išbandė ir apėjo pil
ną ratą. Jie dar Lietuvoje kaltino daug dirbusius lietu-: 

‘Vių krikščionių demokratų vadus ir baigė, apėję visą ra
tą, niekinti Amerikos krikščionių demokratų konferen
cijos priimtą rezoliuciją. Rimtos kritikos jis nepateikė, 
bet pasitenkino vien koliojimais. Tai parodo, kad jau iš-' 
eikvojo visus metodus, kuriuos vidurinės, ir aukštosios 
Lietuvos mokyklos jam davė ir baigė pąprąstu lenkiško 
chamo tvirtinimu. Daugiau. Amerikos lietuviams jis 
.duoti negali. Bet daugiau jis ir visa jo auklėtinių grupė 
iš Amerikos lietuvių ir atimti negali.

Amerikos lietuvių dauguma ir didžiosios lų ergam- Tll0 Liban0

biznio ir asmeniškų pasiūlymų. 
Jis dar neperėmė miesto savi
valdybės ir nepradėjo eiti parei
gų kai jam pasiūlė savo ranką 
buvus miesto gražuolė Bess Me- 
yęrson, Naujai išrinktajam tiek 
patiko šis pasiūlymas, kad jiedu 
linksmai perėjo kelias miesto di 
deles gatves ir parką.. Vienas lai 
kraštininkas ponios paklausė, ar 
naujai išrinktas meras negalės 
skelbti sutuoktuvįu ’ —- Nema
niau, atsakė Ms. Myerson, — aš;
jau du kartu buvau ištekėjusi, I.žioja ginklus ir atiduoda juos pa .attkštos pragyvenimo išlaidos 

lestiniečiams. Izraelio policiją su įr infliacija 135%), nedarbas 
čiupo gąpu^i sų gįi^Įų yę?įm.Į (24%)- ir energija- (18%).- -KL

Capuzzi tapo 
dideliu didvyriu -

ROMA, Italija. ^-::Ariavys- 
kupas Capuzzi Romoje buvo su
tiktas, kaip didelis didvyris. Iz i . ., - - - r- .
radio teritorijoje jis slaptai ve*I svar^ausia problema, su kurią 
žiojo ginklus palestim.eči^ns.| mūsųukraštas ..susiduria šian- 
Izraelio poiičiją, ” Iresnį ‘laiką | dien? „ . . v -,\<
pasekusį įtalmgą - Izraelio prela-. Atsakymai parodė, kad sun 
tą, nustatė, kad jis -į Izraelį ve- r klausios problemos JAV yra

bet išsiskyriau... Nutariau dau
giau netekėti... Bet tai nereiš
kia. kad aš negaliu pakeisti savo 
nuomonės.

lestiniečiams. Izraelio policiją su ir infliacija (35%), nedarbas

Gru

Vyskupas neglėjo pasiteisinti. 
Jis buvo nubaustas ilgiems me
tams kalėti, bet popiežius Pau
lius VI paprašė Izraelio preziden 
to dovanoti bausmę. Kai jis at- 
,vyko į Romą, tai palestiniečiai 
suruošė jam dideles sutiktuves, 
kaip drąsiausiam kareiviui,

tokios problemos, kaip užsie
nių politika (7%) kriminalas, 
valdžios išlaidingumas, rasių 
santykiai ir kt gavo tik po 2 
iki 4 nuošimčiu.

Teroristai atsikraustė 
į Libaną _

BEIRUTAS, Libanas, 
pė tarptautinių teroristų šiomis
'dienomis atsirado Libane ir ap
sistojo geriausiame batelyje “Al 
Ghoumour.” Palestiniečiai tvir
kina, jog tai yra jauni ir turtin
gi turistai, nieko bendro neta

uri ntiej i su veikiančiomis tarp- 
I tautinėmis teroristų grupėmis, 

ai nau-

• Trumpiausios gyvačių yra 
Martinikos, Barbados ir šv. Lu? 
cijos salose. Tai siutinės arba 
thread veislės gyvatės. Jų il
giausia turėjo tik 4.7 colius.

Amerikos doleris 
> pradeda atsigauti

WASHINGTON, D. C. — 
Kaip praeitą savaitę be rimtes
nės priežasties Amerikos doleris 

, japonų ir britų rinkoje pradėjo laiko yięną pąsląp,tį — savo am-

• Jokia moteris neišlaiko 
paslapčių: bet visos moterys iš-

vių tarpe nesantaikas baigti. Jie norėjo pasinaudoti zacijos, savo konferencijose aptarusios visą reikalą, nu- jai atsiradusi ir dolerius laisvai? net&ėtai penktądiem žiaįs metus.

AMOS SMOLL

. BALTASIS BANGINIS
(Tęsinys)

— Kašalotasj — iš karto atpažino jis. — Fonta
nas labai žemas ir platus. — Ir šūktelėjo žemyn: — 
Parengti valtis!

Aš su bocmanu Endriumi Vestu sėdome į valtį ir 
laukėme signalo nuleisti ję j vandenį. Banginiui atsi
kvepiant, valties nuleisti negalima, nes tada mažiau
sias supleškėjimas pasieks gyvūno ausis kaip telegra
fu. Pagaliau pakilo vėliava, pranešdama, kad bangi
nis išneria. Po keliu minučių ir mes pa m atėmė jo 
nugarą. Ir tuo metu išgirdau Vesto baisa, kurio mir
siu, bet nepamiršiu.

— Baltasis banginis! Visai baltas! Tikras vel
nias!

mos kilo ūžesys, užvirė vanduo ir išsiveržė vandens KONRADAS Z. LORENCAS 
fontanas. Banginis nėrė stačiai į gilumą. Visiems su
drebėjo širdis — ar nepanardins ir mūsų visų. . 
griebiau peilį, norėdamas nupiauti lyną ir-staiga ly-;- 
nas nustojo vyniotis. Užėmę kvapą, laukėme. 1

Prieš kelias dienas banginis taip pat panėrė po 
valtimi. Valtis lyg plunksna išlėkė į orą ir pabiro į 
šipulius. Aš atsidūriau vandenyje per sieksnį nuo 
banginio nosies, kuris galingais žiaubtais trupinę 
valties likučius.. Plaukti nemokėjau"'— ir dabar ne- . ... t - ------ o-.-
moku — todėl laikiausi įsikibs irklo, -kol priplaukė1 ku™l>utq taip apnikti infekcinių ligų, kaip žu- kovos arba meilės ekstazėje, bet nežinau kito gyvū- 
kitą mūsų valtis. % . • ‘ - J

Skausmo įsiutintas banginis ir šį kartą suko ra
tus po valties dugnu. Kašaiotas galėjo būti dvidešim? 
ties metrų ilgio, tris kartus ilgesnis nei mūsų valtis. 
Ir čia būta ne paprasto kašaloto. Pagalvojau — vilks j 
jis mus per visą okeaną, staiga banginis sustojo. i

— Suvynioti lyną! — šūktelėjo -Vestas. Vyniojo-*

t paukščiai, ropliai arba žinduoliai užkrės kokia nors 
ūga gyvenusius pas ntane žvėris, tačiau įsigytas žu- 
ris; būtinai patalpindavau į karantininį akvariumą.

■ Priešingu atveju, po keleto dienų mano žuvelių pe- 
C M

jau MAŽŲJŲ ŽUVELIŲ GYVENDIAS_;
i Mane visuomet stebino žmonių tikėjimas priežo

* džiais. O rš tikrųjų, lapė nė kiek ne gudresnė už kitus j 
plėšrius žvėris, o už vilką ar šunį net kvailesnė. Ba- i 
landįs visai ne taikngas paukšts, o žuvys — ne šal
takraujės ir nė tokias jau laimingos vandenyje, kaip 1 daugelio gyvūnų gyvenimu, su jų 
sako žinomas priežodis. Turi būti, nerastume kitų gy-' intimiausiose situacijose —

lėkai /apsitraukdavo balzganomis d.ėpiėmis, o 
riškia, kad jos užsikrėtė parazitais.

Ar žuvys šaltakraujės l Esu gerai susipažinęs su
i elgsena pačiose

kai jie esti aistringoje

Išvertęs akis, žvelgiau į priekį. Nė šimtas metrų l ine ir Jaukėme banginio atakos. Bet jis plaukė ramiai , 
ųcskyrė įpils nu<> banginio, bet prietemoje temačiau* ir lėtai, panardinęs galvą. Lyqas vėį įsitempė. Išgirs ‘
baltas bangų, dūstančių į jo nugarą putas.

— Žiūrėk, žiūrėk, Smoli, — drebančiu balsu kąl- 
Lkjo Vėstąs, — Jis visai baltas!

Sujudo ir 
Ijnktelėjo man 
Pagaliau ir aš 
pabalusią nuo

bt'.'Uų lepų- ; banginis buvo visas baltas, 
vąlėjau nusmeigi jį.

Gerai nulaik s sviedžiau harpūną. Pasilenkęs 
per rallies kraštą, laukiau sprogimo garso. Iš gilu-

kili. Vairuotojų veidai ištįso. Vestas 
ir aš. metęs irklą, iškėliau harpūną, 

pamačiau banginio nugarą, dar labiau 
putojančio vandens. Prisiminiau pasa- 

dar vaikystėje girdėtus. Šis banginis neiurė- 
Ir aš pri-

dome gilų .ir suokų atokvėpį, ir iš banginio gerklės' 
pliūptelėjo tiršta raudono kraujo srovė. Bocmanas] 
pastatė į šalį šautuvą ir tarė:

— Šaunuolis, Smoli! 1
į širdį. į y

— Pirmą kartą lokį matau, —beištariau aš.
Inkaru prakirtame banginio uodegoje skvle « ... ........ r.. ... ... ’-T- Minas 1 baltojo banginio dantis, pasakėpririšome jį pne valties. Iskeleme lįietyną vėliavą| • * T. L

(“Banginis negyvas“) ir į mus pasirito “Platina’’. Ka-j^ 
pitonas Makenzis stovėjn prie falšborto. Kai pakilau 
į denį, jis pažiūrėjo man į akis ir nieko nesakė.

Tai buvo didžausias pagyrimas.

vys. Aš niekuomet nebijodavau, kad naujai sugauti no, išskyrus laukinę kanarėlę, kuris karštumu vir- 
-- ----------- ----------------------------------- | Šytų dygias, ^iamo peštukės arba ciklidžių patinė- 

i vekiamas 
i meilės, neliepsnoja aistra, kaip dygli ar Siamo žu_ 
vėlė. Iš tiesų, sunku apsakyti tą ugninę raudoną 
dyglės šonų spalvą, kuria užsiplieskę jie atrodo per- 
mątf>mį, pįėlynąi’ žabas nugaros linijas, kurios blyk
si kaip neoninės reklamos, pagaliau smaragdo ža- 

i luino ąk?§- T ‘ .

Siamo peštukės spalvos nepastovios, Maža, ru- 
dąi pilka žtiąr^lč, tūnantį akyąriupno kampe suglau-

Tą naktį ir dar daug naktų prisimindavau ban-}^ vienas ^vūnas tąip nepasikeiča 
svarstydavau, kas būtų likę iš mūsų, jei mano* 

irūnka būtų sudrebėjusi. Tik po trisdešimt penkių 
Įmetu įsisąmoninau šio įvykio reikšmę. Tada Marius 

Džerneganas, garsus banginių verslo specialistas, at-' 
vyko pas mane į Heihedą ir ėmė klausinėti apie Mobį 
Piką. Iš jo aš ir išgirdau baltojo kašaloto istoriją. 
Šis banginis gyvenęs Ramiajame vandenyne ir kėlęs 

i iaubą žmonėms. *
Kai mane pakvietė į filmo apie tyobį Ijiką prem-'slais pelčkais, niekio ypatingu' Depąsižvmi. Bet kai 

Harpūnu pataikė tiesiog-jerą’ buvau Pris‘a’-v{as kaiP žmogus, nukąvęs Mofo.Įprįe jos prisjartiną kita tokia pat neišvaizdi žuvelė, 
,Bcl aš nesu tikras, kad banginiai kelautų iš vieno į ir jos yieną. kitų pastebi, tada abj įnia švytėti. Jos 
vandenyno į kitą ir nežinau, ar tai būta Mobio Diko.]j paraudonuoja taip greit, kaip elektros plytelės vie- 

ir' Aš tik prisimenu, kaip kapitonas Makenzis, žiūrėda-1 los. tiiaiga, tarsi (|efcoratyvinė

— Jis turėjo šimtą melų. O gali 
du . . .

(Pabaiga)

būti, ir

.. r . , , . , .TJTi vėduoklė, išsisklei
džia pelekai. Prasideda liepsningos aistros šokis, ne’ 

ir pajjąiga.

w — ------J

Visus! Žaidimas, o gyvenimo ir mirties šokis, visko pradžia

(Bus daugiau)
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AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crowford 
Mescal Building), fel. LU 5-8446

P .ima Ugunitts pagal susitari 
Jei neav&diepj, skambinti 374

DR. PAUL V. DARGIS 
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorių*

1933 S. Hanheim Rd., Westcnester, IL.
VA-UANuuS: 3—8 darbo dienomis ir 

Kas antrą šeštad»enį 8—3 vai. 
TeL: 56z-2/k7 arba 5o2-272«

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ ir ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

i Rex.: GI 8-0873

DR. W. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
61j2 So. Kedzie Ave, WA 5-2670 

Vaiandos pagal susitarimą. Jei neat- 
liepia, skambinti Ml 3-0001.

švabienė Jūratė ir Kastytis

B. KLOVAS

TEL. — BE 3-5893

GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LtGOS 

39U7 West J03rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

DĘ. FRANK PLECKAS
OPTOMET RISTAS ,k 

Kalba lietuviškai
2618 W. 71 St. Tel. 737-5149 

Tikrina akis -Pritaiko akinius ir 
“contact tenses’”

Vai. agal susi taraną. Uždaryta tree

bit LEONAS SEIBUTIS 
INKŠTŲ, PŪSLES jR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtu.-5—7 vaL vak. 
Ofiso telef.: 776-2880 - 

Rėžidencijos telef.: A48-5545

DR. Vi T. TAURAS
G Y D YTO J AS 1R CH IRU RGAS 

B-nara praktika, spec. MOTERŲ ligos. 
<• vt.sas zo52 WfcST 59rh STkEėT

Te1. PR š-1223
'OFISO VAL.; pirm., antrad., trečiad. 
ir peuKtį z-4 ir e-8 vai. Vak.- šeštadie? 

,mais 2-4 vak popiet ir kitu laiku
. /į : pagal susitarimą. ' ;

SPAUSDINTO ŽIDŽIO LANKSTUMAS

skamba nelietuviškai. Korespon kų) filosofai siūlė, kad “šviesa” 
dviitas yra nieko dėtas, kad dar -pasmerktų dialektinį materializ 
net ir mūsų kalbininkai nepasiū mą, jei nori, kad ateitininkai Bu 

'o lietuviško pakaitalo!jais beJradarbiautų. Dabar tie 
barbarizmams. patys vadai, kurie nenorėjo su

rams, kaip ir visiems,I šviesiečisis bendradarbiauti, Va- 
edraudž-iu vaikščioti po 'žiuoja p*:s tikrus dialektinio ma 
». Iš korespondencijos J terirlizmo akle:dėjus, su jais ben 

kad korespondentas dradarbiauja ir net, radę progą, 
tikslr sekioti 

nkantą koncertus.
Esminis reiklus toje korespon

•netjaje yra koncertas, o ne sa- ti žurnj’ą; 
maris, kai mūsų 
*a priešinga
ms. Nei p. Grigas Valančius,'ši su katalikas, kunigai su ku-
i Stasys Barzdukas nepasi-. irimais, gydytojai su gydytojais’,’ 

sako t esiogiai,,ar jie pritaria Ifctp viem kitus eBierkia ir nie- 
tekių koncertų ruošai. O būtų! kini” ir kaip tas viskas vyksta” 
"’rai gersi, kad p. Stasys Barz-;ne dėl lietuvybės išlaikymo IJe 

dūkas, ka’o visuomenės veikė-, tuvoje ir išeivijoje, ne dėl lie
jas, pasisakytų tiesiogiai. Regis'tuvių tautos Irisvės”, o tik “dėl • 
truota Eendruęmenė tokiems antrae’ilių, pripuolamų nedidelės 
koncertams nepritaria. į rtk-mės mažų dalykų” (Į Lals-

Paskutiniatae Kultūros Kon-'^^’ ru£P-) 
grėsė Dr. .J. Grinius aišk’no. k?d 
"oEtika yra. kultūros dalis. Va
karuose jau senai politika yra 

'skiriama nuo kultūros: fondai^ 
net ir Lietuvių Fondas todėl tik 
tai ir naudojasi mokesčių lengva 
tomis. Maestro Mikulskis tame 
pačiame Kongrese aiškino irgi," 
kad dainomis ir šokiais dirba
mas kultūrinis darbas, kartu da 
lyvaujama laisvinimo kovoje ir 
taj esąs irgi politinis darbas.

pirmiausia, nieko’ Vadin^. kovojame Mes 
, geltonąja spau. kovojame ui laisva, neprudau-

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

savanorį,! giria dialektinio materializmo 
jhhnėjimus.

2. — žumal?.s komentuoja ki- 
a" (197?) 1 nr.) 

visuomenė susiriipH«i^ kciKtantuoja, kaip 
tokiems koncer-! Chicagoj “geri katalikai grumia

*'Bet Dievas, kuris yra turtingas gailestingumu, dėt begalinės savo 
meilės, kuria jis mus mylėjo, kai mes buvome mirę nuodėmėse, atgai
vino mus drauge su Kristumi". Jono 3:14-16.
Kaip labai didi ir stebėtina šita Dievo ir Kristaus meilė- Atrodo ne- 

J galima pasiekti jos aukštumą ir gilumą, ilgumą ir platumą. Kurie priėmė 
Viešpatį kaip savo Atpirkėją ir padarė sandorą su juo pašvęsdami jam visa, 
ką jie turi, tie gavo jo palaiminimus. Kuomet juos trukdo kūno silpnybės 
arba kitų pasipriešinimas, jie turi atsiminti didžiąją mūsų 
Tėvo meilę ir jo Sūnaus meilę, kuria jis mylėjo nusidėjėlius, 
atliksime ištikimi ir paklusnūs jam, tai iš tikrųjų dalyvausime 
jo garbėje ir šlovėje. >

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet 
rvsieji? J tą klausimą arsako knygutė "Viltis po mirties*’, kurią gausite ne
moka mat Rašykite:

r. ZAVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629.
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI.

dangiškojo 
Jei tik pa

su Kristumi

kur yra mi-

Mūsų spauda;yra plakama už j sų reikalams, kai niekas neturi 
visokius būtus Ir nebūtus daly-:jokio mato tobulybei nustatyti, 
kus. Veikėjai įdri, kad jie būtų į Straipsnyje yra nurodomi keli 
tik giriami, nekritikuojami, ; spaudos atvejai, bet tie parinkti; 
spaudoje už padarytus ir nepada pavyzdžiai, 
rytus gerus ir vertingus sumą- bendro neturi su n _ r. T
nymus, darbus. Skaitytojai nori^da. Gera yra pažiūrėti, ar iš tik'^T1? i
rasti spaudoje mūsų gyvenimo' rųjų mūsų spausdintas žodis yra į ir so ėjai pa a o
veiklos atvaizdą ir kaip mūsų piknaudojamas. Paimsim au i ” .
problemos yra veikėjų spdendžia, toriaus duotus charakteringus! 
mos. _ Korespondentai nori kuo atvejus. (Autoriaus citatas žy- 
tiksliausiai vaizduoti savo apy- mėsių brūkšniais---)-.
linkės visuomeninį gyvenimą, . 1. — “štai Lietuvos savanoris, 
kad likt^. įrodymas, j'ų apylinkė- laisvės kovų dalyvis tos gelto
je žmonuj gyventa ir veikta, nosios spaudos šmeižiamas “pro

■ voti. Ir visi sutinkam su maest- 
’jro, kad tai yra-didelis Įnašas Į 

_ ’ mūsų kovos balansą. Jei yra ko- 
■ va, ;ta'i turi būti ir tam tikros 

^pozicijos, linijos, ■ kurios skiria 
į vienus kovojnčiaus nuo kitų. Juk 
!mūsų laisvės ‘kova nėra su vėjo 

Kaip sakoma, genys margas, o komunistu” . ir į^oloborantu”, malūnais, bet^su stipriausiai or 
svietas dar margesnis. . _

Nevisada visiems galima įtik'' atvykusios iš Lietuvos, koncer-
ti, ką geriausiai .parodo p. S ta- j tą (žr. Grigo Valančiaus straips' nimo kova ir politika, tai kokio-

į|ka4 jis nuėjo į lietuvės solistės, Jjėga.
Jei daina ir šokiai yra laisvi-

Ar jau nėra esminiai klausi
mai ir tik pripuolami dalykėliai?

Z.r sovietinių solistų koncer
tai stiprina ar sluopiria mūsų po 
zicijas išeivijoj?

Ar Altas ar Benruomenė turi 
vadovauti mūsų politiniame gy
venime ?

Ar. Vasario 16 menėjimūose 
surenkami pinigai turi eiti Altui 
ar Bendruomenei?

A-r politinis ir kultūrinis dar
bas yra tas pats, ir kas tai turi 
dirbti?

Ar yra reikalinga mums dvi 
Bendruomenės, ir kas prie to 
skilimo privedė?.

Ar važiavimas j okupuotą Lie
tuvą per Tėviškės draugiją yra 
mums politiniai naudingas?

Ar Lituanistiniai' Kursai Vil
niuje geriau Amerikos jaunuo
liams, ai' geriau tuos kursas ruoš 
ti Sibiro lietuviu jaunuoliams?

Ar bendradarbiavimas ar ber... ė 
navimas ?

Ar mūsų lituanistinės mokyk

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

BUDEI KIS
! GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IE DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

šio Barzduko straipsnys “Spaus nj “Dievui meilus-svietui dai- se pozicijose yra tie atvykstan- los naudoja tinkamas ar netin-
- . ■ ' _ IV* * T-X • • ____ X lt ‘ _ _ .v- . . •rdifito žodžio piknaudžiavimas” f lūs” Draugo rugsėjo 27 nr.) ”—j tieji Iš sovietinės Lietuvos? Ar karnas knygas? irt. t.
(Darbininkas, 1-977 m. spalio 21,

*Nr. 42) .-Jo nuomone, mūsų spau parašė, jei tas savanoris tikrai kiais, filmais prisideda prie mūsų
i . - • ii _______J _ _     ±2 2 ~ _12 2.X A ~ T-—.   . •- t . . • i • __

Korespondentas jokio melo ne jie irgi su savo- dainomis ir šo-

ria jau.Įgyja geltonosios spaudos -buvo nuėjęs i solistės koncertą, laisvinimo kovos ir kovoja už
__  ______ - - ‘ - m - - . - a n f _ -

(Bus daugiau)
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Telef.: TOwnkall 3-2108-1

a
m

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKSTU AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE,

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮžemaičiu Kultūros klubo priešme- 
tinis nariu susirinkimas įvyks tre
čiadieni. lapkričio 16 rd_, 1:00 vai. po 
pietų šauliu namuose.^ 2417 . W. 43 
SL Nariai kviečiami atsilankyti, nes 
yra daug svarbių reikalu aptarti ir 
valdybos rinkimas dėl 1978 metų. 
Bus ir vaišės.

Rožė Didžgaivis, rast.

4605-07 So- HERMITAGE AVENUE
Teu: YAH> 7-1741 -1742

4339-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-C440

vei-Tropikinėje Afrikoje 
Gabuno ilgadantės gyva-

pobūdi. Tik jis neapsibrėžia, Tai faktas ir tas faktas yra kO; -laisvą, nepriklausomą, dęmokra 
-kaip tąją geltonąją spaudą rei- 1 rėsjiondento užrašytas. Visa ki- tinę Lietuvą, kada tie visi atvy- 
■kia suprasti,iąr pagal popisrians 'ta tėra tik to koresįbndento nuo ' husieji Lietuvį vyčio ir tris- 
ispalvą ar pagal dyrinu Jei ’pa- .monė, kuria jis gali pilnai pagalvės bijo,daugįąiL Įaip.velnias 

turini,: tai tas -pavojus yra reikšti, jei jis turi savo princi- i kryžiaus? Vadinas, jei .yra ko- 
’rynai perdėtas: nes mes turi- pus ir tokiems koncertams ne- Va, yra dvi pusės/jie nėra mū

sų pusėje, jie yra mūsų priešo 
'pusėje. Todėl savanoris ar nesa- 
vanoris, jei jis atsirado priešo 
linijose, sukelia kiekvienam rim 
tų ir -pamatuotų abejonių, ko 
-jis ten lenda.
Į; Mes gerai žinome, kad tenai 
. jie irgi, kaip ir mūsų bendruo- 
imininkai skaito arba viskas kul
tūra arba viskas politika, kaip 
jų oportunistiniams tikslams ge 

•vfiau tarnauja. Didelis klausi
mas, kiek visuomenė laimi nuo 

' portanistų. Mūsų visuomenė tu 
ri savo principus ar jų laikosi.' 
It krokodilo ašaros jai jokio Įs
pūdžio -tedaro. .

Į . Ta pačia proga tebūnie man 
; leista paminėti ir toki atveji iš' 
į Vokietijos gyvenimo, kad yrįa 
• asmenų,1 kurie naudoja viską sa 
vo oportunistiniams tikslms siek 
ti. Kai kūrėsi akademinis sam
būris ^šviesa” Vokietijoje, tai 

‘ateitininku (dabar jau frontnin- j

žrnes spaudą visa pakenčiamą jnū pritaria, žinoiha, pridėti epitetai

s’asi
tės. Jų riestos iltys yra apie 2 
colių, ilgio. 1963 m. Filadelfijos 
zoologijos sode ta ilgadantė gy
vatė (Bitus gabonicus) Įsikan
do sau i nugarą ir nusinuodijo.

Neetatine Linzer Torte

SUSIRINKIMU

Artimiausias kelias į žmo
gaus širdį beveik visada eina 
per jo pilvą.

Utenos Draugiško klubo susirinki
mas įvyks siu metu lapkričio 15 d. 
7 vai. vak šauliu namuose, -2417 W. 
43 .St. po susirinkimo bus ir vaišės

A. Brokevičius, seki.

x 1.
OitlHOEEOAS-BKOTEZlSTAS 

b ' Aparatai - Protezai.-Med. ban- 
t dažai. Speciali pagafoa kojoms. 
A (Aren Supports? ir t. t.

2850 W»st 63rd St., Chicago. Iii. 60629 
Telef.; PRospect 6-5084

1

Apdraustas perkraustymas 
iš feairiy atstumu.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 376-5996 ?

SOPHIĖ BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos ii WoPA, 

1490 Idl. A. M.
Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iii penktadierifo 12:30 
— l.'OO vai. popiet Šeštadieniais 
ir sekinadieAiais nuo 8:30 iki 9:30

I Gėlės visoms progoms
| .BEVERLr HILLS GĖLINYČIA 

Ž443 WEST 6ord SlREET 
Teffonai: PR ^r-t^33 ir PR 6-0834 
Aaujoji Barbaros ir Crene Drishiy

ŪŠ krautuvė.
THE DaiSY STORE 

7918 Sountatesf Hwy Oak Lawn 
" Tei. 499-1318
\ Ml ir-i-rrffmi i •• - •

lil.Brflf, e ■ .
PERKRAUSTYMAi

MOVING
Leidimai Pilna aporauda 

ŽEMA KAINA £ 
R. ŠERĖNAS 
TeL WA 5-4063 x

%*
W M

fci&x::::

“Nectarine Linzer Torte" starts with the tradition of Euro
pean culinary elegance and adds a taste of America in the form 
of tart-sweet fresh California nectarines. It’s a delicate torte 
pastry covered with a layer of sweet almond paste then topped 
with cinnamon-lemon spiced nectarines and a lattice-work of 
tiie tortė paltry. Serve this Old World dessert for special guests 
or whenever you want to conclude your meal with a truly 
grande finale.

Nectarine Linzer Torte
x % teaspoon cinnamon - 
j 1 teaspoon lemon juice 
/ M teaspoon cornstarch 
' <1 teaspoon water

TĖVAS IR SŪNŪS
MARQl ETTE FUNERAL HO A IE 

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

Lietuviu
Liidotnvių
OirektoriĘ
Associacijos

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

Vedėja Aldona baukus - 

Telef.: HEmlock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

Torte Pastry 
Almond Paste Layer 

5 to 8 Ttėsh California 
nectarines

% cup sugar _ t • x - , > - ,
Prepare pastry. Resėfve 1/3 of pastry for lattice top. Pres> 

remainder evenly ovpr bbttom andl-1/2 inches up sides of-a 
- - S-foch spring form pan to fdtm crust. Roll reserved dough 

’about 3/8 inches thick; cut in 1/2 inch wide strips. Prepare 
Almond Paste Layer and catefvflly spread over bottom of crust.

: Slice nectarines to make 5 eupk. Turn into a laigė skillet with 
augar, cinnamon and lemon juite. Stir over low heat until juice 
begins to fottn. Cover and cook gently, 5 minutes. Remove 
frtiit Wh dotted spoon. Blend cornstarch with water end stir * 
into remaining liquid. Boil rapidly until thickened and reduce 
to about 1/3 cup. Pour over nectarines and turn into pastir 
lined pan. Arrange pastry ttrips lattice fashioh, Over top. Bake 
at 350 degrees F. for about 1 hour 10 minutes until crust is 
golden brown. Cool before cutting. Makes one 9-inch torte.

Torte Pftttry? Rėsift 2 cups lifted all-purpose flour with 1/3 
cup sugar into .mixing bowl. Cut tn 3/4 cup butter. Sprinkle 
with 2 tablespoons cold milk; rilix until dough forms a beH.

* k AOnond Perta layer: Blend 1 can (8-ounces) almond paste 
witfi 2 teaspoons lemon juice and 1 unbeaten egg White until 
smooth.

LAST YBAA 2,650 SCHOOL- 
Aoe children BRTweew 
THS AGES ©p 5 AND ui. . 
WERE KILXED BY MOTO® 
VEHICLES *< THB LkS. 
Charles m. mayesz 
PRESIDENT 0® THE CHICAGO 
MOTOR CWS, ASKS PRIVERS 
TO BE ESPECIALLY AlERT 
~oą CMILDRSN HOW TJ4AT 
SCHOOL IS IN SESSION

5

BUTKŪS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, flL Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArda 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
( LAUKA WICZ)

2424 WEST 69th STREET RFpubHc 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE V L vnIi 7-6672
1J02S SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, iM. 974-4419

|

P. J. RIDIKAS
5a. HALSTED STREET Phone: Y Ardu 7-1111

i NAUJIENOS, CHICAGO «, ILI--------Monday, November 14, 1977



REAL ESTATEaugintojų yra

M. IVANAUSKAS

N*m*i, žemė — Perdavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

LABAI ERDVUS 2 aukšty mūrinis 
(2 po 6). Geros pajamos, nauji kili
mai, 2 mašiny garažas, Marquette 
Parke. Labai prieinama kaina.

GERAS NAMAS, dar geresnės pa
jamos: 3 butai ir biznis Brighton 
Parke. Paskubėkite.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez’dentas
2212 W. Cermak Road Chicago, HL Virginia 7-7747

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOK£JĮMAIS

DŽL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS j.

čiulpti. Vaikui

DR. ANTANAS GUSENAS

Piršto čiulpimas sukreivina dantis ir burną
Jau seniai buvo manoma, jog daug pinigų, 

burnoje laikymas piršto ar pirš- Tėvų, vaiko 
tų ir jų čiulpimas sukreivina šventa pareiga neduoti vaikui 
vaiko dygstančius dantukus. Bet įprasti pirštus 
daugis mokslininkų tokiai nuo-pirštus čiulpiant be perstojimo, 
moniai nepritarė, teigdami jogbūtina kreiptis į dantų gydyto- 
piršto čiulpimas neturi ,\«kio ją, o jis patars ką reikia daryti, 
bendro su dygstančių dantų Dr. Johnson prižiūrėtojas vai 
kreivumu. kų dantų klinikos Bostone, štai

To įrodymui, Northwestern ką sako: kreivi dantys yra la- 
l iiivers teto profesorius padarė bai žalingi ir jie turi būti atitai- 
nuoseklų tyrimą vieno tūkstan- syti. Piršto čiulpimas sukrei- 
čio vaikų dantų. Vaikų amžius vina ne tik pienžindžius, bet ir 
buvo įvairus, nuo 5 iki 16 me- antruosius, pastoviuosius dan
tų. Vaikai turėjo ne tik kreivus tis.
dantis, bet ir jų sukandimą. i Prie piršto čiulpimo dar ir 

Nūdieniai eksperimentiniai i kitos negerovės prisideda: kvė- 
laboratorijų tyrimai pilnai įro- pavimas per burną, blogi, ser

ganti migdolai, lūpų čiulpimas 
— visa tai turi gana daug įta
kos į dantų kreivą sudygimą.

Žinoma, nėra lengva vaiko at
pratinti nuo piršto burnoj lai
kymo ir jo čiulpimo.

Tėvams būtina tai atsiekti že
miau nurodytomis priemonė
mis. Vaiko nelaikyti perilgai 
nevalgiussio. Neturi gulėti min
kštoje patalinėje, nes tai jį var
gina. Neduoti dėvėti per ankš: 
tus drabužius. Vaiką kartais 
būtina pabarti ir net nubausti. 
Turi būti drausmė, vaikas ne 
ką nori gali daryti.

Vaikui neperstojant pirštus

dė, jog kreivi dantys sužaloja 
ne tik dantų sukandimą, bet taip
gi pakeičia ir vaiko burnos iš- 

. vaizdą, ją padaro negražia. Ta
čiau nuo to nukenčia jaunos 

3 mergaitės, kurios užaugusios 
nori būti gražios ir turėti tife- 

. sius, baltus, aistriai spindan- 
čius, kaip perlas, dantis.

Rodos, jog nūdien visi dantų 
. gydytojai konstatuoja, kad vai

ko burnoje piršto laikymas ir 
. jo čiulpimas yra labai blogas ir 

žalingas įprotis. Jie teigia, jog 
nuo piršto čiulpimo susikreivi- 
na net visas dantų aparatas, ku-- 

. rį vėliau taisant kainuoja gana

SPECIALUS VAJUS
• šio vajaus sąlygomis gali- jums duos užpildyti ir . pasire

ms apsidrausti tik Class V-2 — 
tai yra viso amžiaus apdrauda, 
kuriai mokesčiai mokami per 
20 metų. Apraudos dydis — 
$2,000 arba $1,000.

•Apsidrausti gali visi nuo 1 
iki 70 metų amžiaus.

8 Sveikatos patikrinti nerei
kia. ' "•

8 Šio vajaus metu apsidraudę 
gauna 45% nuolaidą nuo pir
mųjų metų mokesčių ir 10% 
nuolaidą nuo sekančių. 19-kos 
inetų mokėjimų.

• Po trijų metų garantuoja
ma paliudymų piniginė vertė. 
(Cash Surrender Value) ir ap
mokėta aprauda./(Paid, up va-

syti Non-Medical pareiškimą 
taip pat sumokėti mėnesinius 
arba metinius mokesčius.

• Įsirašyti į SLA yra dabar 
geriausias laikas, nes Specia
lusis vajus tęsis tik 6 mėnesius 
ir specialūs pasiūlymai nebus 
pakartoti, todėl jais pasinaudo
kite dabar.

• Mums reikia didesnės gyvy-

min. Vakarinės programos yra 
skiriamos tautinėms grupėms. 
Programos tęsis iki Kalėdų.

— Vince Alukonis yra mini
mas New Guard žurnale kartu 
su penkiais Young Americans 
fiH Freedom organizacijos ak-į 
tyvįslais. Jis ne lik dalyvavo 
New Yorko valstijos ir miesto, 
rinkiminėje kompanijoje, bet 
ir pats kandidatavo atstovo pa
reigoms į miesto tarybą. Nau
josios kairės orgąnizaęijoms 
siautėjant universitežuose, ko
legijose ir mieatudse, įsikūrė 
minima patriotinė dr prieško- 
inunistinė studentų bei jauni
mo bei jų rėmėjų organizacija, 
pasipriešinusi siautėjimams le
galiais priesveiksmiais bei lega
liomis priemonėmis. YAF sky
riai veikia universitetuose, ko
legijose, aukšt. mokyklose, o 
paskutiniais metais ir apylinJ 
kėse. Informacijas teikia YAF 
centras: Woodland Rd., Ster
ling Virginia 22170.

— Field Gamtos muziejaus 
lapkričio biuletenyje yra apra
šyta tarptautinė mokslinių tyri
nėjimų ekspedicija Australijos 
žemyno necivilizuotose bei na
tūraliose vietose. Vienas iš eks
pedicijos pagrindinių dalyvių 
buvo dr. Fritz Lukoschus, Olan
dijos universiteto biologijos 
profesorius. Straipsnis ilius
truotas šešiomis nuotraukomis, 
dvejose yra d r. Lukoschus. To-, 

. jlu u., 4 .w >a,. vtx«.. je ekspedicijoje muziejų atsto-
I Jaunimo centre. Lankymo lah vavo William S. ir Jąnice Street 

iš Seattle, Wash. ■.
— Lituanistinis seminaras I 

Montrealyje pradės studijas lap 
kričio 19 d. 10:45 vai. ryto Cher-; 
rier mokykloje. Seminaru ve-, 
dėju yra dr. H. Nagys, b dr. I. 
Maziliauskienė ir <B. Nagienė 
pakviestos lektorėmis. Studen
tai, baigę lituanistines mokyk
las' bei jau lankę šiuose semi
narus kviečiami dalyvauti. Kur 
santų amžius 15-25 metai. In
formuojama tel. 722-3545.
. — Vlado Putvio šaulių kuopa 
Toronte ruošią , ^kariuomenės 
šventės nunėjimą,- koncertą ir 
raises Įjietuvi'ų pamuose lap
kričio l^ d. 7 y- y<Ą- Sutkaitis 
skaitos paš^aįtą^. 30 asm. pa- 
čiamųjų orkestras; -„‘‘Estonia’’ 
-gros mųz., Priajgaųsko harmo
nizuotus bei lietuvių kompozi-: 
/torių- kurinius, .buš_-bufetai ir 
’šokiai. Garbės svečiais pakvies- 
;ii savanoriai-kūrėja? 1

— Vida Dumčiūtė iš Wind
sor, Ont., Mariįoš ir Romo Diirn- 
ęių duktė .mokosi Vasario 16 
gimnazijoje. Jai mokslas įr ap
linka patiko, todėLplanaoja ten 
mokytis-ir sekančiais metais.

• * ■ ■ yv.5 - • * >«** •
— American Cancer Society 

skelbia “Great American Smo
ke-Out” lapkričio 17 d. ir ra
gina visus amerikiečius mesti 
sveikatai kenksmingą tabako 
rūkymą. Ta proga lapkričio 17 
ir 18 d. nuo ryto iki 8 vai. vak. 
Standard Fed. Taupymo ir Sko
linimo B-j e, 4192 Archer Avė., 
ruošiama prieš rūkymą nukreip 
ta paroda ir dalinama atitinka
ma literatūra. Visi eksponatai 
ir literatūra yra minėtos kovos 
prieš vėžio ligą draugijos.

— Marija Tubelytė-Kuhlman, 
dabar esanti tautinėje Kinijoje, 
taimėjo Dirvos novelės konkur
są ir 600 dolerių premiją, kurią 
paskyrė tų novelių mecenatas 
Simas Kašelionis iš Čikagos. 
Vertintojų komisijoj buvo Au
relija Balasaitienė, dr. Danguo
lė Tamulidnytė ir Vacys Kava
liauskas. Laureatė yra žinoma 
dailininkė ir literatė — mėgėja.

čiulpti, tėvai turi kreiptis į dan- > vaikams 50 c., o pensininkams 
tų gydytoją, kad būtų padary. 25 c. ....
tas tam tikras lankelis su dviem 
žiedukais. Lankelis uždedamas 
ant viršutinių pienžindžių dan
tukų ir pricementuojamas. Lan' 
kelis neleidžia vaikui piršto pri 
spausti prie gomurio, ir vaikąs 
nuo to greitai atpranta.

Auginant vaikus, būtina daž
niau daryti konsultaciją su dan
tų gydytoju, nes tik jis yra kom 
petetingas patarti, kaip geriau tetas Pabaltiečių studijoms bei 
prižiūrėti augančio vaiko dan-; reikalams gavo $35,000 išRockei 
tis, kad jie būtų sveiki ir nejfellerio fondo.
kpelv* • | — Chicagos Lietuvių .Dailia

------------- ninku Draugijos metinė; paro-
. - _ — _ ida atidaroma šį penktadienį,

j®’ — — .. w . lapkričio 18 d., 7:30 vai. vak;

I — Audronė Tamošiūnaitė, 
* Marijos aukšt. mokyklos abitu- 
I rientė, baigusi istorijos nioks- 
■ lūs magistrės laipsniu Loyolos 
universitete, pakviesta tvarkyti 
Pabaltiečių archyvų ir bibliote
ką Kent State universitete. Ją 
Įsteigė dr. Jonas F. Cadzow, to 
universiteto etninių reikalų de
partamento vedėjas. jUniversi-

kas: darbo dienomis (7-9 vai. 
ivak. - savaitgaliais nuo 11 ryto 
iki 9 vai- vak. Uždaroma; gruo
džio 4 d. < \

— Mokslo ir Pramonės mu
ziejaus “Christmas Around the 
World” dieninėse programose 
dalyvaus apie 200 chorų iš Chi
cagos bei: apylinkės mokyklų^ 
bažnyčių ir organizacijų. Pra
dedant "lapkričio 28 d. chorai

ŠIMAITIS REALTY .

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd SL TeL 436-787b

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkant

42*3 W. 63rd Sh, Chicago
TeL 767-0600.

VIENOK MARQUETTE PARKAS 
GERIAUSIAS

10 BUTŲ tvarkingas mūro namas. 
Apie $22,000 metiniu pajamų. Nau
jas stogas gązu šildymas ir elektra. 
Galima mainyti į vieną arba dviejų 
butų narna Marquette Parke, o pini
gingam pirkėjui kaina — tai atradi
mas.

LIUKSUS 17 metų mūro Ranch, 2 
auto garažas. . Naujas pirkėjas gali 
tuojau keltis f gražųjį Marquette Par
ką. Norintieji prašomi perduoti savo 
telefoną — skubioms deryboms.

MŪRINIS 2 aukštu, 6 kamb., 2 auto 
mūro garažas. Gabios rankos gali pa
čios atnaujinti. > Marquette Parke. 
Kaina — $25,000.

SVEIKAS, gražus,“ 2 būtų mūras 
pietiniame Brighton Parke. Aliumi
ni jaus langai, atskiras gesu šildymas, 
dvigubas garažas. Dabar galima gauti 
už $31,000.

2 BUTŲ gelsvu plytų 18 metu mo
dernus namas ir ekstra didelis niuro 
garažas, įrengtas beveik kaip trečias 
butas gražiam, sausam beismante. 
Daug kitu priedų, greit galima užim
ti, vertas $60,000.

BIZNIO PREKYBAI, restoranui ar 
ofisui didelis patogus mūras ant pla
taus sklypo Marquette Parke. $42,900.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke. ?

DIDELIS, mūro bungalow ant pla
taus sklypo, gazu šildomas. Geroj vie- 

Marąuette Parke, $25,750.

— Chicago Historical Society 
ruošia duonos kepime semina
rą lapkričio 19 d. 1-4 vai. po 
piet savo patalpose prie Clark 
ir North Ave. Įvairius duonos 
kepimo būdus aiškins ir dalins 
receptus kulinarijos 'lektorė 
Evangeline Andruss iš Wil
mette priemiesčio. Taip pat bus 
aiškinama apie kai kuriuos tra- J giedos muziejaus rotondoje nuo 
dicinius bei senoviškus kalėdi-110 rytoiki 2 vai. -popiet. Kiek 
nius kepintus. Įėjimas auka ŠV'vienam-chorui-skiriama po' 30

HELP WANTED — MALk
Darbininku Reikia '

TECHNIKOS dantistas ieško darbo 
savo specialybėje. 849 West 34 St.

Telefonas FR 6-9257 - • ■ REAL ESTATE 

2625 West 71st Street 
Tel. 7374200 arba 737^8534 .

FUR CUTTER OPERATOR
Full time or part time. Mature 
man. English not necessary. 
Good starting rate Chicago Loop.

332-0038

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namv Statyba Ir Remontas'

brangsta. ' . •
• Apdrauda pradės galioti 

nuo sekančio mėnesio pirmo
sios dienos, kai SLA Centras 
jūsų aplikaciją bus aprobavęs 
ir gaus jūsų pirmuosius mėne
sinius arba metinius mokes
čius -
•. * J?i 'Finįįfišą sekretoriaus ar
ba organizatorius adreso netu
rite ir jėi jūsų artimoje aplin
koje SLA kuopos. nėra, prašo-

. MARIJA NOREIKIENS f ?
2608 5-2787

4

DiKtlPK

MAISTAS ItEUROFOSSANDtLIŲ*

MBs. G? MEILIŪNAS
307 W. 30 Street

New York, N. Y. 10001

LIETUVOS AIDAI

. • šia aprauda iten teisę pa
sinaudoti
mos, taip pat ir jiį prieteliai — 
lietuvių draugai.. < \ :

• Norint ap^ifra^sti, reižaa: 
kreiptis į bet kurios kuopos Fi
nansų sekretorių arba organi
zatorių ‘telefonu ar laišku, Jis

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS šiemet suėjo 63 metai. Minint tą sukaktį, gerHant pirmojo 

Amerikon neturtu meoraMlo styrėjus bei lletavttbc ?pand« pinos- 
aus Ir atliekant bfitfnaa peraigM aafisaa Iletarybėt HUkliūui akti- 
Mamaa Nanjien« platinimo njua.

4AUJIXNOS trlrtal stori ir toroj* vi Lletarw ir MVttthi Uoterti tairrt, 
Midascat Ir msMMibim | atndirius su •kupratai* k ts Ixalio- 
tialita.

AAU7TKNOS palaiko ring Hetarlq desokratlnej (rupee, bendras Isstits- 
djas ir reni* riwj lietuviu bendruostus darbus M tikMoc.

NAUJIENOS ttstorauj* tyli*}* lietuviu daugumą Mals paatmetima. reto
rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltai, gerose draugijose girti Naujie 
nu rra mada. L*i ta mada tatap* jas prenumeruoti-

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija JubOiejinių metų proga 
skelbdama platinimo vijų kreipiasi į rimu 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 reikalųTmeMam, ' «j r
KAINUOJA: Chicago)• ir Kanado{» metams — S30.00, pv»«1 metų — flAM. 

trims mėn. — M-50, vienam mta. $1AO. Kftoae JAV viefeae metams 
'■»— 126.00, putei metų — 514.00, vienam m4n. — 52-50. Užsieniuo
se — 531.00 metams. Susi pažinimui titmžlama aaraity šamotam*!

Prataro*, naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS, 
1739 South Halsted St

Chicago, HL 60608

4oL NtMjter< prenrmeretal, Jubiljcjtnto

Į Vajaus proga pralau siųsti Naujiena* dvi savaitei msipažl- 
nimui nemokamai ir be jokių įriparrigojim*.

PAVARO® IR VARDAS _________________________ - ___

ADRESAS

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th S< CHcaffO, lit 10629, — Tri. WA 5-271/ 

5333 St,. Halstad Hi, Chicago, HL 60608. — Tai. 25*4328

Penkt. 9:30 • 10:00 v. v. - 1490 AM 
Sėst. 8:00- 10:00 v. v.. - 106.3 FM 

Veda K. BRAZDŽIONYTĖ
2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 

Telef. - 778-5374

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to

see us for 

uQRR financing 
P AT OUR 10W RATB

WITH REPAYVK N F 
TO FIT YOUR lIVCOMt

CcapcmM

1

INSURED

OUR SAVINGS . 
.CERTIFICATES 

EARN UP TO ’7%%

Savings and Loan
222 WEST CERMAK ROAD
Pktzi Kawuesoa PmUetf

HOURSt Mon,Ta«.Frl.»-4

SEBVING CHICAGO AND SUBUBBS SINCE 1905

chkaco, nuNOB <a»
IWsi Ylrgtsh MKT

CICERO
♦ ft -.J

(R) Lietuvių Bendruomenė 
rengia šaunų tradicinį rudens 
balių, kuris įvyks š. m. lapkričio 
mėn. 19 d. 7 v. v., parapijos sa
lėje (15 St.-49 Ct. kampas).

Programa: koncertinė dalis, 
šilta-šalta vakarienė, laimės šu- 
'inyu šokiams gros Markausko 
orkestras. Įėjimas auka, suau
gusiam $9, o moksleiviams $5 
asmeniui.

Visi kvibčiami — laukiami

HĖLP WANTED — FEMALE 
Darbinlhkhjįt talki*

\ FtR' MACHINE-OPERATOR

Full time dr part, time, also’ cap
able of-Hand’ sewing, - . Mathre 
-woman; .'English - not necessary7. 
Good starting: rate.- Chicago
Loop- -- ? i ri ' ? • - ,

'332-00&-

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISOMAI

, Turiu Chicago* miesto leidimą. 
Dirbu. Jr^^dEmlesSuos* graM, ga
rantuotai Ir sąžiningai.

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Waahteitpk-'A**-'
.-Tah-927-35^?’į

Didžtautiaskailių
paiirinkimcu |

pu TtajlnteH
15efay| talllninka I

ChlMgoJe . "

^NORMANĄ
URŠTEINA

(ptaigoc) ir 
677-84S9

Skelbimas

S2—10 M. AMINUS VAIRUOTOJA!
Tlktri $9t - puMtožiui automobilio 

UabilttĮ apdrmflRhm pendnlnkamt

■ Jfcrx A VU A IT
4MT -So. ASHLAND AVB.

5M7Sį<

LAIKRODŽIAI IrBRANGENYBtS

Pardavimas ir Taisymu 
2646 WEST 69th STREET 

j T»Iri.: RE public 7-1941

*

Nufary Public

INCOME TAX SERVICE 
4259 1. Maplewood. Tol. 254-7454 
Taip pat daromi vertimai, tlmlniy t 
iikvlatimal, pildomi pilIotyM* pro- Į 
tymai ir kitokį blankai

L.D.K. Birutės Draugija ren
gia rudens banketą - koncertą, 
kuris įvyks š. m. lapkričio mėn. 
20 d., sekmadienį, Tautiniuose 
namuose, Kedzie Avė. 6422. I 
7 Programą atliks sol. M. Mom- 
kienė, akompanuos muz. Al. 
Jurgutis. Programą praves L. 
Narbutis. Svečiai bus vaišinami 
karšta vakariene ir namų dar
bo miltainių kepsniais.

- Chicagos visuomenė yra ma-. 
loniai kviečiama šiame rengi-: 
nyje dalyvauti, su birutininkė-į 
mis ir ramovėnais maloniai pa
bendrauti. Įėjimas auka $10 
asmeniui. Registruotis iki lapkr. I 
mėn 15 d. šiais telefonais: RE 
5-5118 arba 778-0333. į

Kviečia ir laukia rengėjai

šiame bankete dalyvauti, regis
truotis telef. ■ 656-2550. *

Rengėjai

..............  1
Siuntiniai į Lietuvą 

ir kitus kraštus
P. NEDZINSKAS, 4065 Arcb*r Av» 

Chlcigo, IIL 60832. Tri. YA 7-59*'

Only you

PLEASE
BE 

CAREFUL!

j - omcawo K uA— Monday, Nevunbcr 14,1977




