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Demonstravo 20,000

Aliejus Mekskoje

— Egiptas studijuo- 
iškasti naują Suezo

Ge<n. Otelo Carvalho pasiūlė 
palikti dabartinę vyriausybę bent 
45 dienoms, bet minia reikalavo, 
kad jis būtų atstatytas 24 va
landų laikotarpyje.

Portugalijos garnizonai reika
lavo pavaryti dabartinį premje
rą 4 dienų laikotarpyje.

Vėsesnis
Saulė teka 5:58, leidžiasi 7:51

NEW YORK

LISABONAS, Portugalija. — 
Ketvirtadienio vakarą pačiame 
miesto viduryje Portugalijos so
cialistai surengė 10,000 žmonių 
demonstraciją. Jie nuvyko ties 
krašto prezidentūra ir pareikala
vo, kad gen. Vasco Goncelvas 
būtų atleistas iš premjero parei-
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MEKSIKOS MIESTAS. — 
Valstybinė Meksikos korporaci
ja Pemex pasiskelbė pradėsian
ti šį mėnesį gręžti pirmuosius 
šulinius naftai gauti. Tokių Šu
linių — pompų bus pastatyta 
apie 160. Meksikos geologai spė
ja, kad Meksikos pietinėse vals
tijose — čiapas ir Tabasco ap
skrityse po žeme randasi didelės 
aliejaus atsargos. Jau dveji me
tai kai minėti du apskričiai duo
da tiek naftos, kad iš importuo
jančios šalies Meksika jau pa
sidarė eksportuojanti šalis.

MORGES, Šveicarija. — 
World Wildlife Fund paskel
bė, kad maži žvėreliai grau
žikai, kurių bebuvo tik vieno
je mažoje Karibų jūrių sale
lėje, visa veislė iki paskutinio 
išnaikinta. Juos išnaikino ka
tės, kuriu keliolika buvo 1960 
metais toje saloje paleistos ir 
ten pasidaugino.

■» Indijos vyriausybė yra su
sirūpinusi Bengalijos įvykiais. 
Indija bijo, kad perversmą pa
darę kariai krašto neprijungtų 
prie Pakistano. Dabartiniu me
tu Indija nenorėtų kištis į Ben
galijos vidaus reikalus.

o Los Angeles teisėjas Robert 
Wenke įsakė išgirti, ar ne pa
našus ginklas buvo naudojamas 
prezidentui Kenedžiui nužudyti, 
koks buvo naudotas prezidento 
broliui nušauti. Teisėjas pasky
rė ekspertus ginklams ir kul
koms ištirti.

o Jack Scott prisipažino, kad 
Patricija Hearst praeitais me
tais kelias savaites yra gyvenu
si pas jį.

o JAV kongreso atstovai nu
vyko į Krymą ir pareikalavo, kad 
Brežnevas vykdytų Helsinkio nu
tarimus ir leistų žmonėms išva
žiuoti. Brežnevas pareiškė, kad 
Sovietų Sąjungai reiks apie 10 
metų, kol Helsinkyje pasirašy
tos žmogaus teisės „praktiškai 
galės būti pritaikytos.

♦ Atrodo, kad Kissingerio pa
siūlytas 12 mylių, jūros pakraš
tys ir 200 mySų ekonominis- pa
kraštys bus jūros valstybių pri
imtas. ~ L‘

Jis prašys kongresą leisti pa
siųsti technikus į Gidi ir Mitla 
tarpeklius, kad galėtų atlikti tai
kos misiją ir atstatyti taiką Ar
timuose Rytuose. Kisingeris pa
reiškė, kad Amerika yra pasiry
žusi padėti demokratinei Portu
galijai atstatyti tvarką ir sus
tiprinti krašto ūkį.

Perversmas , pradėtas, penkta-, 
dienio naktį. Karo vadai užėmė 
pačias pagrindines valstybės įs
taigas, suėmė įtakingesnius pa
reigūnus, o šeštadienio rytą pra
nešę visiems krašto gyvento
jams apie padarytą karių per
versmą. Ne visi Bengalijos ka- 
riau perversme dalyvavo. Tuo 
tarpu dar nėra jokios žinios iš 
Indijos. Prezidentas Rahmanas 
labai glaudžiai bendradarbiavo 
su Indijos vyriausybe. Indija 
pirmoji pripažino nuo Pakistano 
atsiskyrusią Bengaliją ir teikė 
ekonominę pagalbą. Ar Indija 
pripažins perversmininkų vy
riausybę ir bendradarbiaus nau
jais krašto valdytojais — tuo 
tarpu dar neaišku. Perversmi
ninkai pirma paėmė į savo ran
kas svarbiausias valstybės įstai
gas, o vėliau pranešė patiems 
bengalams apie pakaitas valdžioj

Naujasis prezidentas pareiš
kė, kad jis turi karių daugumos 
pritarimą ir planuoja įvesti 
naują tvarką. Bengalijoje buvo 
maisto stoka, siautė pavojingos 
ligos, pagerinimai buvo tiekia
mi laibai lėtai. Valdžią pagrobu
sioji karių grupė gali bandyti 
Bengaliją vėl prijungti prie Pa
kistano. Jie tvirtina, kad nepri
klausomas kraštas nepajėgia išsi 
maitinti ir daryti ūkio pažangą.

Pradėjus bengalams kovoti už 
krašto nepriklausomybę, įsikišo 
Indija ir nuginklavo Bengalijo
je buvusius Pakistano karius. 
Indija leido Pakistano kalėjime 
buvusiam Rahmanui sudaryti 
vyriausybę, atsiskirti nuo Pakis
tano, įsteigti demokratinę vals
tybę ir savarankiškai tvarkyti 
visus Bengalijos reikalus. Kraš
te dar buvo ekonominių sunku
mų, bet prezidentas Rahmanas, 
davęs visiems krašto gyvento
jams lygias teises ir respekta
vęs demokratinę santvarką, ne
sugebėjo pagerinti krašto eko
nominės būklės. Bengalijoje sti
go maisto, drabužių, gydytojų, 
vaistų ir modernių ligoninių.

Prezidentas Chondakar paske-1 
bė karo stovį, patarė gyvento
jams bendradarbiauti su nauja

vyriausybė, neiti j gatves, būti 
namie ir laukti naujų patvarky
mų. Dakos tiltus jr svarbesnes 
valstybės įstaigas saugo Ben
galijos tankai ir kulkosvaidžiais 
ginkluoti kariai.

Tailandas. — 
atskrido antras 
77 pabėgėliais

Kaip ariai žudosi
BELFAST, šiaurinė Airija. — 

■Ginkluoti teroristai trečiadienio 
naktį apšaudė vieną protestanto 
laikomą taverną ir įmetė vidun 
bombą, kuri sprogdama mažiau
siai keturis žmones užmušė ir 40 
kitų sužeidė, šeši iš sužeistųjų 
yra kritiškoje padėtyje.

Policijos ir liudininkų prane
šimu, prieš pat smuklę uždarant 
vienas teroristas iš pravažiuo
jančio automobilio paleido salvę 
šūvių į du sargus, pastatytus 
prie smuklės durų, vieną sargą 
nušaudamas, antrą sužeisdamas. 
Jo kompanionas pradaręs duris 
įmetė bombą,. kuri sprogdama 
beveik sugriovė visą namą.

visokiausiu suvaržv 
biznis nėra įmano

SASKATOON, Seskačevan, 
Kanada. — čia prasidėjo teis
mas vieno sunkvežimių šeferio 
David William Threinen, 27 
metų amžiaus, kaltinamo nu
žudžius keturis vaikus kurių 
jau sutrešę lavonai buvo rasti 
šio miesto pakraštyje.

Niekam ne paslaptis, kad so
vietų valdžia padeda Portugalijos 
komunistų partijai varyti pro
pagandą ir brautis į atsakingas 
valdžios vietas. Rusų įsikišimas 
į Portugalijos vidaus reikalus 
laužo Helsinkyje pasirašytą sau
gumo ir bendradarbiavimo su
tarti.

savo ’’aūtomabilį ir nusivežė. 
Tai jau 39 žmonių pagrobimas 
Italijoj šiemet.

BANGKOK, 
Čia iš Saigono 
transportas su 
iš Pietų Vietnamo. Diena anks 
čiau buvo atgabenti 73 asme
nys, jų tarpe 3 amerikiečiai. 
Vietkongui balandžio 30 die
ną užėmus Saigoną, apie 8,444 
prancūzų ir keli tūkstančiai 
kitų tautybių pasiliko nebėgę, 
bet įsitikinę, kad dėl komunis
tų įvestų 
mų joks 
mas.

Brežnevas pasisakė laukiąs 
naujos strateginiams ginklams 
dešimčiai metų apriboti sutar
ties, kuri būsianti pasirašyta 
šiemet jam vizituojant Wash
ington. Diskutuojant tą reika
lą Helsinkyje viršūnių konferen
cijoje Brežnevas pasakęs: “Kas 
mane liečia, kuriems velniams 
reikalinga bomba ir kam man 
reikalingas karas”?

Kongresmanui Sidney Yates 
paklausus, Brežnevą, ką Sovie
tai mano daryti dėl žydų emi
gracijos, jis plačiai atsidusęs at
sakė: “Mano atodūsio priežastis 
yra ta, kad aš jau 155 kartą tu
riu tuo klausimu kalbėti”

Brežnevas kalbėjo, kad aplika
cijų išvažiavimui kiekis mažėja 
ir kad visi, kas nori gali apleisti 
Sovietų Sąjungą, išskiriant tuos, 
kčurie yra įsivėlę valstybės pa
slapčių srityje.

Septyniolikos narių JAV kon- 
gresmanų ekskursija grįždama 
iš susitikimo su Brežnevu Jal
toje buvo optimistiška ir stebė
josi Brežnevo rodoma energija.

Jau suimti devyni 
narkotikų agentai 
CHICAGO. — Suimtas devin

tas iš dvylikos, apkaltintų nar
kotikų platinimu pradžios ir auk
štesniųjų mokyklų mokinių tar
pe. Suimtasis Ricky Craig, 23 
metų amžiaus, platino haliuci
nacijas sukeliantį narkotiką LSD 
ir gyvulius raminantį (“trank- 
vilaizerį”) PCP. Ricky Crang 
brolis Larry, 22, jau anksčiau 
suimtas.

Pats pirmasis iš dvylikos buvo 
suimtas Christopher Pucinski, 
aldermano Romano Pucinskio sū
nus, kaltinamas kokaino ir ma- 
rijuanos platinimu. Dar trys kal
tinamieji tebeieškomi.

Argentinoj apšaudė 
Kubos ambasadorių
BUENOS AIRES. — Kubos 

ambasados pranešimu, iš prava
žiuojančio automobilio buvo iš 
kulkosvaidžio paleista serija šū
viu i Kubos ambasadorių Emi
lio Aragones Navarro jam va
žiuojant į ambasadą šiaurinėje 
miesto dalyje. Ambasadorius iš- 
liko nesužeistas. Ambasada pa
reiškė, kad tai buvo pirmas už
puolimas nuo 1973 metų, kada 
Argentina pripažino komunistų 
režimą Kuboje.

CHORLE, Italija. — Ketvir
tadienį trys užsimaskavę ban
ditai pagrobė 36 metų am
žiaus turtingą dvarininką gra
fa Gianfrano Lovati Cottini 
jam su trimis draugais išva
žiuojant iš vieno jo dvaro prie 
Caorle miestelio, esančio prie 
pat Venecijos miesto.

Skersai kelio buvo pastaty
tas kažkieno automobilis su 
Vokietijos leidimo lentele. 
Grafas išlipo pažiūrėti kame 
reikalas, kai iš automobilio 
iššokę trys maskuoti banditai, 
automatiškais šautuvais gink-
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Perversmininkai nori gražinti senas Islamo 
tradicijas, atstatyti seną tvarką

DAKA, Bengalija. — Valstybinis radijas šiandien ryte pa
skelbė, kad praeitą naktį Bengalijos kariai suskilo prieš prezi
dentą Mužiburą Rahmaną ir premjerą Mansoor Ali Kariai stai
giai užpuolė prezidentūrą ir vietoje nušovė prezidentą bei du pre
zidento brolėnus. Vėliau jie įsiveržė į premjero Mansoor Ali butą, 
jį suėmė ir vietoje nušovė.

Nauju krašto prezidentu pa
skelbtas politikas Chondakar 
Muštak Achmed. Savo laiku jis 
buvo Bengalijos prekybos minis
tras, bet paskutiniu metu kon
spiravo prieš prezidentą Rah
maną. Iškovojus nepriklausomy 
bę iš Pakistano, Bengalijos res
publika buvo pasivadinusi Ban
gladešo liaudies respublika. Ka
rių paskirtas krašto prezidentu, 
šiandien rytą pranešę apie prezi
dento ir premjero mirtį ir pareiš
kė, kad ateityje Bengalijos res
publika vadinsis Bangladešo isla
miškoji respublika. 77% Ben
galijos gyventojų yra islamai, o 
23% sudaro indų tikėjimo žmo

nės.

Jungtinės Tautos 
perdaug kaštuoja 
NEW YORKAS. — General, 

sekretorius Kurt Waldheim pa
ruošė Jungtinių Tautų biudžetą 
dvejiems metams $737 milijo
nų sumai, tai yra $131 milijo
nu daugiau kaip šiometinis biu
džetas. Užimdamas 1972 metais 
savo pareigas Waldheim priža
dėjo baigti J. T. finansines sun
kenybes, Let paskelbtas nauja
sis biudžetas parodė, jog kai ku
rie J. T. nariai nepajėgia ar ne
nori įmokėti savo dalį už taikos 
išlaikymą; tuo būdu JT biudže
tui trūksta* $33,000,000. Kai 
kurie JT nariai — valstybės sa
vo dalį sumoka tokia valiuta, ku
rios niekas neima. Tokių bever
čių pinigų Jungtinės Tautos jau 
turi apie $15,000,000.

New Hampshire valstijoje du kandidatai gavo veik vienodą balsy 
skaičių. Paveiksle matome (dešinėje) demokratą John Durkin ir 
respublikoną Louis Wyman. Jiedu norėjo, kad senatas suskaičiuo
tu balsus, bet senatas atsisakė. Abu kandidatai sutiko, kad ateinantį 

mėnesį New Hampshire gyventojai dar kartą peHaalsuoty.

Waldheim perspėja
Jungtinių 

Tautų general, sekretorius Kurt 
Waldheim perspėjo JT narius, 
kad jei JT narės — valstybės ne
parodys daugiau vienybės ir ben
dradarbiavimo sutarimo, žmo
nės pradės abejoti dėl JT egzis
tencijos bendrai. Waldheim pa
siūlė JT įsteigti “nuo atomų 
laisvas zonas”, kas esą būtų pir
mas žingsnis pakeliui į taiką.

Nors Jungtinių Tautų parei
ga yra apsaugoti taiką ir sau
gumą pasaulyje, tačiau nusigin
klavimo srityje beveik nieko ne
padaryta.

Ir vėl nepasisekė 
iššauti Vikingą

CAPE CANAVERAL, Fla. — 
Pasikartojančios problemos su 
išsiuntimu i Marša erdvėlaivi 
Viking gali priversti Ameriką 
pakeisti savo planą Jungtinių 
Valstybių 200 metų sukaktuvių 
dieną nusiųsti į Marso planetą 
erdvėlaivį — robotą Vikingą. 
Trečiadienį, rugpiūčio 13 d. Vi
kingo iššovimas antrą kartą ati
dėtas, šį kartą dešimčiai dienų. 
Priežastis ta, kad pakartotinai 
tikrinant rasta išsekusi erdvė
laivyje viena baterija.

“Tai yra, galbūt, geriausias 
būdas mūsų didžioms tautoms 
sū driem skirtingomis socialinė
mis sistemomis užtikrinti tai
ką” kurs tą pustrečios valan
dos trukusį pasikalbėjimą už- 
sirašinėjo.

Dėl trečiosios Helsinkio susi
tarimo sekcijos, kurioje visos 35 
pasirašiusios valstybės skatina
mos didinti tautų ir idėjų artė
jimą tokiais dalykais kaip, pa- 
vyzdžiuir šeimų kusi j ungimui, 
Brežnevas pareiškė:

“Ten yra ir trečias krepšis, 
liečiantis informacijų laisvę. 
Tas turės būti pripildytas pagal 
susitarimus. Bet visa tai pama
tysime laikui bėgant”.

Praeitą savaitę tą sakinį “pa
gal susitrimus” Sovietų vyriau
sybė aiškino reiškiant vėlesnes 
bilateralines derybas tarp dvie
jų individualių vyriausybių. Tas 
reikalas iškilo po to, kai Sovie
tai atmetė žurnalistų aplikaci
jas gauti daugkartines įvažiavi
mo ir išvažiavimo vizas, kadan
gi dėl to reikalavo derybų tarp 
Kremliaus ir Washington© ne
buvo.

Nors Brežnevas minėjo tik in
formaciją, jo “trečio krepšio” 
minėjimas aiškinamas kaip visi 
humanitariniai dalykai, surašy
tieji paskutiniajame akte. Brež
nevas tos savo pastabos paaiš
kino.

Iš Leonido Brežnevo pareiškimu Amerikos 
konąresmany ekskursijai

MASKVA. — Sovietų komunistų partijos vadas Leonidas 
Brežnevas iškėlė galimybę, kad Sovietų Sąjunga be tolimesnių 
derybų nevykdys visų Europos Saugumo konferencijos Helsinkyje 
priimtų nutarimų apie žmogaus asmens teises.

Brežnevas pareiškė vizituojan
tiems Amerikos kongresman- 
ams, kad Kremlius paskutinįjį 
dokumentą konferencijoje pasi
rašytą šio mėnesio pradžioje 
skaito “svarbiu dokumentu atei
čiai, dešimčiai metų, kad žmo
nės būtu ramesni”.

CAIRO 
ja planą 
kanalo šaką (rankovę) į pie
tus nuo Port Saido; ta šaka bus 
9 mylių ilgumo ir bus pritai
kinta didiesiems, iki 300,000 
tonų supertankeriams pra
plaukti. Egiptas tą kanalo ša
ką žada pradėti statyti 1978 
metais, kai bus baigtas Suezo 
kanalo platinimas ir pagilini
mas. Suezo kanalas yra 103 
mylių ilgumo. '«

LUANDA, Angola. — Tre
čiadienio naktį pietiniame uos 
tamiestyje Lobito prasidėjo tik 
ras karas tarp dviejų juodųjų 
armijų Pirmuosiuose iš fronto 
pranešimuose tvirtinama, kad 
Sovietų remiamas “Liaudies 
sąjūdis Angolai išvaduoti” bu
vo išmuštas iš pozicijų. Ket
virtadienio rytą šaudymai te
besigirdėjo.

SALISBURY, Rodezija. — 
Premjeras Jan Smith pasakė, 
kad planuojamoji konferen
cija su Bodezijos juodųjų ly
deriais, šį mėnesį, gali trukti 
neilgiau kaip pusę valandos. 
Savo kalboje paralamentui jis 
pasakė, kad ta konferencija, 
kuri turi įvykti traukinyje ant 
Victoria Falls tilto, bus niekas 
daugiau kai pasirašymo cere
monija tarp jo valdžios ir juo
dųjų nacionalistų.

Portugalai reikalauja pavaryti gen. Vasco 
Goncalves iš premjero pareigu

BIRMINGHAM, Ala. — Nekiškite savo nagų į Portugalijos 
vidaus kovas, — sekretorius Henry Kisingeris praeitą ketvirta
dienį patarė sovietų valdžiai.

žada padėti demokratinei 
Portugalijai

Sekretorius Kissingeris infor
mavo farmerių konvenciją apie 
Amerikos užsienio politiką. Jis 
pareiškė, kad be kongreso ži
nios jis nesiūlys siųsti Ameri
kos karo jėgų į bet kurią valsty-



Gausi, darbinga šaulių stovykla Kanadoj
Liepos 1 d. 1:00 vai, Fordo 

automobilis “Pinto”, padaręs 
301 mylias, sustojo gražioje 
tėvų Pranciškonų Wasagos sto 
vykiavietėje. Juo atvyko LSST 
pirmininkas Vincas Tamošiū
nas, foto reporteris Kasys Sra- 
gauskas ir spaudos bendradar
bis Antanas Grinius. Jie buvo 
pirmieji šaulių stovyklos gy
ventojai. Nors stovykla buvo 
dar neatidaryta, bet joje jau 
nuo penktadienio triusė-dirbo 
ūkvedys Vytautas Stoėkus ir 
jo žmonelė Aldona.

Jie mus ne tik mielai suti
ko, pavalgidino ir po ilgos ke
lionės ištroškusius pagirdė, 
bet ir apgyvendino geriausia
me stovyklos pastate-kjeboni- 
joje. Mums atsikviepus ir pasil
sėjus, ūkvedys Vytautas Stoė
kus aprodė stovyklų. Gražia
me 25 akrų miške grupėmis, 
po 1 ir daugiau, susimetę au
ga gražūs balti beržai, pušys, 
eglės, uosiai drebulės ir kiloki 
Lietuvos miškus primenantieji 
medžiai. Tame miške, nežiū
rint, kad stovykla dar neprasi

dėjo, gyvenimas ir be mūsų veri 
da-kuhkuliilo j a. Bitutė* medų 
neša, geniai medis nuo medžio 
skrenda ir savo aštriu snapu 
kalena ir kaž ko ieško. Skrai
do ir kiti įvairiais rūbais pa
sipuošę paukščiai. O jų čiulbė
jimas toks malonus ir širdį 
kutenantis__ Voverytės šaka
nuo šakos šokinėja ir kaip at
rodo, džiaugiasi, kad ir jos ne
bus vienos ir turės naujų gy
ventojų. Kiek rečiau užtinka
mas kiškis, bet ir jų gan daug. 
Chiapmonkė beveik ant kiek 
vieno kampo tave sutikusi ir 
akis išproginusi žiūri: Iš kur 
tie žmonės atsirado? Stovyk
loje ir už jos ribų augo daug 
uogų. Mėgėjai galėjo ne tik pa
ragauti, bet ir pasigardžiuoti. 
Radome ten ir keletą uodų ir 
kaip atrodo visi buvo ištroš
kę. Jei jau kam uodas įkan
do, tai ir įkando. Siurbė krau
ją iki prisisotinimo.

Tokiame dar mažai civiliza
cijos paliestame miške pastaty
ta įvairaus didžio 23 pastatai 
ir įrengta stovykla. Pastatų

tarpe LlcLvniją, li
goninę, salę su virtuve, rašti
nę, mergaičių ir berniukų ben
drabučiai, prausyklos, dušai ir

hiis kuopų vėliavomis ir sve
čiai.

Po pusryčių 9:30 Jadvyga 
Budrienė skaitė paskaitą; “Iš

kiti. O kas charakteringa — ko ir kaip išsivystė L. šaulių 
tai dvylika mažų, tik 6 žmo-j sąjunga ir kaip joje atsirado 
nes talpinančių namukų. Spot, moterys.’’ Paskaitininkės min
to aikštė, laužovietė, prie josi tys giliai išmąstytos. Visiems 
žemėje įrengtas Lietuvos že
mėlapis ir netoli rūpintojėlis.
Ir kaip atrodo, kad nesugadi
nus šios gražios miško aplin
kumos, stovyklos keliai dar 
nemeksfaltuoti-minkštas baltas 
smėlis ten viešpatauja ir vie
nas kitas automobilis važiuo
damas iklimsta.

Netoli stovyklos yra Huron 
ežero Georgian įlankos smėlė
tas^ 9 mylių paplūdimys Ežere 
nuo ryto iki vakaro maudosi 
žmonės, plaukia laiveliai, o jo 
paplūdimyje saulės vonios pri
iminėja įvairiaus amžiaus ir 
lyties žmonės. Ežeras seklus.

suprantama. Nenuostabu, juk 
sese Budrienė buvo Kaune mi
nisterijos šaulių būrio moterų 
p-kė. Ji suaugus su Šaulių są-
junga ir dabar Žalgirio kuopo
je yra trikštas gyvasis sidab
ras.

Vakare turėjome laužą. Lau 
žą atidarė muz Alfonsas Mi
kulskis ir programai vesti pak
vietė Dalią Orentaitę. Tai ga
bi ir sumani mergaitė, buvusi 
išrinkta gražuolė. Laužą dide
liais padirbtais trimis degtu
kais uždegė: Viktoras Bara
nauskas, Lilija Kontautaitė ir 
Antanas šukaitis. Programa

Ontario apylinkės ir jo gra
žūs vaizdai Jono Šimkaus buvo 
parodyti filme. Petras Misevi
čius iš Toronto turėjo įsiren
gęs spaudos kioską ir norin
čius aprūpino lietuviška spau
da ir lietuviškais meno išdir
biniais.

Vakare turėjome banketą ir 
jame dalyvavo apie 200 sve
čių. Programą atliko Vlado 
Pfitvio šaulių kuopos dramos 
teatras “Aitvaras”. Jaunave
džių pora Danguolė ir Erikas 
Rotkiai dviejuose pasirody
muose padainavo: “Mėlynos 
akys”, Plaukia sau laivelis”, 
Pilki keleliai ir “Rožę”.

Valančiaus ir Čiurlionio su
kakčių proga savo paties su
kurtą eilėraštį deklamavo An
tanas Sutkaitis. Malonu buvo 
klausyti, kad deklamatorius A. 
Sutkaitis savo kūrinyje, pa
gerbiant Valančių - Čiurlionį

Į SIUNTINIAI į LIETUVĄ Į
B 1. MŪSŲ BENDROVE veikia jau nuo 1947 metų. Kiekvienais metais 
g mes persiunčiame į Lietuvą greit ir saugiai tūkstančius siun- 
g tmių.
0 2. MŪSŲ BENDROVĖJE if jos skyriuje Jūs visuomet rasite didelį . 

pasirinkimą prekių, kurios labai vertinamos Lietuvoje.
3. TAIP PAT PRIIMAME užsakymus AUTOMOBILIAMS (Žiguli, 

Moskvič, Zaporožac), motociklams, šaldytuvams ir kit. oficialio-
I mis kainomis.
p 4. JEIGU JŪS NORITE PAKVIESTI iš Lietuvos gimines, mes parų- i 
J pinsime reikalingus dokumentus.

| CENTRAL PARCEL SERVICE, INC. j
| 220 SOUTH STATE ST., CHICAGO,. ILL. 60604 1
! , TEL. WA 2-9354

ir mūsų skyrius:
i 2618 WEST 63rd ST., CHICAGO, ILL. 60629 | Į
| TEL 5-2466 | I

DVIEJOSE PATOGIOSE VIETOSE rggjwww-W

Gruntas kietas ir maudantis ga 
Įima nubristi toli, toli.

Šalia paplūdimio tęsias įvai
rių vilų-vasarnainių pristaty
tas kurortinis miestelis, turin
tis 4,000 pastovių gyventojų. 
0 kiek jų buna vasaros metu, 
taip ir neteko sužinoti. Mieste
lis turi: Policiją, paštą, irnfor- 
macijos biurą, keletą krautu
vių, restoranų ir daug gražių 
ir negražių vasarnamių. Iš jų 
kai kurie yra visai maži. Nors 
ir nedidelis miestelis, bet ja
me yra zoologijos ir botanikos 
parkas ir muziejus su elektro
nikos teatru mažojoje Wasa
gos upės Nancy saloje.

JAV nepriklausomybės ko
vų metu anglų karo laivas“Nan 
cy” pasislėpė Wasagos upėje. 
Trys Amerikos laivai, plaukio
jusieji Huron ežere, jį užtiko 
ir paleistais iš savo laivų pat
ranki] šūviais jį uždegė ir nus
kandino. Kanadiečiai laivo li
kučius iškėlė, toje vietoje iren 
gė laivo pavidalo dirbtinę salą 
ir joje pastatė švyturį.
Kitoje šalia jos saloje pasta-? 
tytas muziejus ir elektronikos 
teatras. Teatre rodoma kaip 
buvo užpultas ir. nuskandintas 
anglų laivas, o muziejuje yra 
išstatyta jūrininkų įvairūs eks

pradėta daina “Lietuva brangi, 
mano tėvynė” vadovaujant 
muz. Alfonsui Mikulskiui. To
liau vyko kiti pasirodymai: So
lo, duetas, bendros dainos, pa
sakos, šokiai ir įvairūs kiti 
žaidimai. Programą atliko: A. 
Mikulskis, Dalia Orentaitė, 
Rinkūnaitė, Natalija Slivins- 
kaitė, A. Šetikas, Budrienė. 
Orentienė, VI. Ruksys J. Bore- 
vičius, V. Sušinskas ir jauni
mas.

Iš programos atlikėjų visiems 
labai patiko 12 metų mergai
tės Natalijos Slivinskaitės pa
dainuotos dainos. Ji savo bal
su visus tiesiok žavėte sužavė
jo. Jai baigus publika ilgai, 
plojo... Tačiau jauna solistė 
daugiau nepasirodė. Programai 
pasibaigus, visi buvome pavai
šinti K. Mindaugo šaulių kuo
pos iš Montrealio atvežtu stati
nėje vynu.

Liepos 5 d. Jūrų šaulių Klai 
pėda kuopos pirmininkas Ka
rolis Milkovaitis skaitė paskai
tą: “šaulys išeivijoje”. Paskai 
ta buvo gerai paruošta ir vi
siems patiko, šaulių sąjungos 
kapelionas kun. J. Borevičius 
s. j. prašė, kad ši paskaita bū- 
tj atspausdinta ir išsiuntinėta 
visoms šaulių kuopoms ir pas
kelbta spaudoje.

ponanai, jūrininkų nuotrau-

įrikiavo Nepriklausomoje lie- 
tuvoje ir mūsų tautos tragedi
jos metą, šauliai nepasimetė 
ir Sutkaitis iškėlė didelius nuo 
pelnas šaulių sąjungos. A. Sut 
kaitį šauliai ir svečiai labai 
šiltais plojimais palydėjo.

Studentai Petrauskas ir Vai 
čiūnas muz. Dolskio dainos 
“Leisk man, leisk man’ įdai
nuotus žodžius imitavo veiks
mu ir žiūrovams sukėlė daug 
juoko. Teatro “Aitvaras” akto
riai S L Ramanauskas, Lilė Ne
krošienė, Regina Ginialienė, Vy- 
čė Balčiūnaitė ir Danutė Jokū
bai tytė vadovaujami rež. Al
donos Dargytės - Biševičienės' 
atliko ištrauką iš vaidinimo: 
“Generacijos Medis”. Vaidini-i 
me pasireiškė motinos Didžiu- ■ 
lienės — Lilės Nekrošienės įvai 
rus reikalavimai, o tėvo Di
džiulio šaltas į tai reagavimas 
(Stepas Ramanauskas), šo
kiams grojo Jonas Adomai
tis iš Toronto 5000 orgono akar 
deonu.

Stovyklavietėje pravestose 
šaudymo varžybose laimėjo: 
I vietą iš 200 galimų išmušęs 
176 taškus G. Daugėla, II vie
ta — 159 A. Grabauskas ' ir 
III — 157 V. Stoškus. Moterų I 
vieta (170) B. Martišienė ir 
jaunuolių I vietą (106) V.Ba-

zikas. Jiems V. Tamošiūnus ii 
šaudymo vadovas B. Savickas 
įteikė dovanas.

Sekmadienį liepos 6 d. K. 
Mindaugo kuopos valdybos na 
rys Juozas Šiaučiulis skaitė 
paskaitą: “Mūsų pačių atpaži
nimo nuodėmės.’’ Paskaitoje iš 
kelti šaulių eilėse pasireiškią 
negerumai;

11:00 kun. dr. Jonas Bore
vičius s. j. atlaikė stovyklos 
salėje iškilmingas mišias ir pa 
sakė turiningą šauliams skir
tą pamokslą. Mišių skaitymus 
skaitė Vincas Tamošiūnas ir 
vėliau su Ona Mikulskiene ir 
auką prie altoriaus atnešė. Mi
šiose dalyvavo uniformuoti 
šauliai ir svečiai. Mišioms pa
sibaigus buvo atliktos vėliavų 
nuleidimo ceremonijos, šį kar 
tą giedant Lietuvos Himną, vė
liavas nuleido: LššT Garbės 
Teismo pirmininkas Marijonas 
šnapštys, Juozapavičiaus šau
lių kuopos pirmininkas dr. Ka 
zys Pautienis ir Žalgirio šaulių 
kuopos pirmininkas Alfonsas 
Mikulskis. Vėliavų pakėlimo 
ir nuleidimo tarnybą sudarė: 
Komendantas Ignas Petraus
kas ir sargybiniai: A. Gra
bauskas, V. Rinkevičius, V. 
Pečiulis, P. Baronas, B. Savic
kas ir A. Artičkonis. Jei iš jų 
kuris dalyvauti negalėdava, jo 
vietą užimdavo kitas. St. Joku 
baitis padėkojo už tarnybą, o 
šaulių sąjungos pirmininkas 
Virbas Tamošiūnas savo tar
tame žodyje prašė vėliavas

kabėjusias šioje stovykloje lai
kyti ir Lietuvai atgavus nepri
klausomybę, per duoti jas Vil- 
naus mažėjui. Vėliavas nulei
dus turėjome paskutinius pie
tus. Pietums pasibaigus sto
vyklos vyr. vadovas SL Jokū
baitis pristatė stovyklos vado
vybę. Ją sudarė: Stovyklos 
garbės pirmininkė Elena Ju- 
čiūtė, vyr. stovyklos vadovas 
Stasys Jokūbaitis, komendan
tas Ignas Petrauskas, pad. A. 
Šukaitis ir P. Gulbindkas, sar
gybos viršininkas A. šetikas, 
pad. M. Juodis ir K Naudžius. 
Vyr. šeimininkė St Petkevi
čienė pad. — talk. M. Jokubai- 
tienė, A. Stočkienė, T.. Beho- 
tienė ir P. Juodienė. Tiekimo 
vadovas ir registracija St Dar 
gis, pad. R. Daugėlienė ir V. 
Bačėnas. Stovyklos ūkvedys — 
Vyt Stočkus. Tvarkdariai: ‘ V. 
Pečiulis, V. Gražulis. Sporto 
vadovas — Balys Savickas, pad. 
A. Artičkonis ir V. Rukšys. C. 
V-bos kultūros reikalų vado
vas Alf. Mikulskis, stovyklos 
gydytojas dr. K. Pautienis ir 
kapelionas kun. Jonas Borevi
čius s j.

Stovykla gerai pasiekė ir 
turėjo 152 registruotų^., na
rius, kurių tarpe 19-kuopos 
pirmininkų su devyniomis .vė
liavomis. Bostono jaunimo kuo 
pą atstovavo trys jaunuoliai: 
vicepirm. Jonas Stundžia, Li
lija Kontautaitė ir Danutė 
Griauslvtė. V 
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kos ir kas Įdomiausia šalia to 
muziejaus Wasagos upėje plu- 
duruoja iškeltos nuskendusio 
laivo liekanos - dugnos. Ir kaip 
atrodo senovėje ir karo laivai 
buvo mediniai.

Mums atvažiavus ir apžiurę 
jus stovyklą, tuojau atvažiavo 
ir tolimieji nuo Bostono šau
liai. Elena Gorodeckienė, Sta
sys Urbonas ir Stasys Augonis. 
Stasys Urbonas tai aukso ga
bumų žmogus. Jis fotografuo
ja, filmuoja ir visokius darbus 
dirba-remontuoja. Nežiūrint, 
kad jis į stovyklą važiavo, vis- 
tiek įrankius atsivežė. Jis čia 
įsukinėjo elektros lemputes, 
taisė garsiakalbius ir vakarais 
važiuodavo ir fotografuodavo į 
ežero vandenį grimstančią sau
lę.

Kultūrinė stovykla pradėta 
ketvirtadienį liepos 3 d. dr. 
Kazio Pautienio paskaita “Per 
didelis gyventojų prieauglis ir 
maisto problema” po kurios 
sekė susipažinimo vakarienė ir 
šokiai.

Iškilmingas, stovyklos atida
rymas įvyko liepos 4 d. 7:30

ĮVYKS SEKMADIENĮ,

POLONIA GROVE
4604 ARCHER AVE. (prie 46-tos gatvės)

vėliavų pakėlimu. Atvykstan
čią į vėliavų pakėlimą ceremo 
niją šaulių vadovybę su rapor
tu sutiko stovyklos komendan
tas Ignas Petrauskas. Atidary- 
trto proga žodį tarė: LŠST pir
mininkas Vincas Tamošiūnas, 
stovyklos vadovas ir VI. Pūt- 
vio šaulių kuopos pirmininkas

1 Stasvs Jokūbaitis irLšST Kul- *
j lūros vadovas ir Žalgirio šau
lių kuopos pirmininkas komp. 
Alfonsas Mikulskis.

Every weekfor 4 weeks we’ll give away:
126-BIG CASH PRIZES 
100-s5 Giftcheks

25-^25 Savings Accounts (Regular) 
l-$1000 Savings Account (Certificate)

How to enter
Come tn to either our home office at 4192 Archer Avenue hr Chicago or our 
Downers Grove office at 5100 Forest Avenue, fill out your name and address on 
the “Feather Your Nest” entry form, and deposit it in our giant “nest egg” entry 
box. Entries most be received by 11:00 a,m, each Saturday of each weePs draw
ing. Drawing Dates. July 26. August ICų 197S. at 1D30 aan.

Who can enter
All residents of th® State of Illinois are eligible to enter except employees 
of Standard Federal Savings, their advertising anency and their immediate family 
members. Sweepstakes valid for Illinois participants only. Entrants must be 18 
and there is a limit of one entry per person for each week's sweepstakes.

Visi lietuviai maloniai kviečiami į “N.” pikniką

VISI UETIJVIAI biznieriai
G A RS IN K nc > H’ H F N 0 S F

Giedant Lietuvos Himną vė
liavas į aukštį kėlė: Ona Mi
kulskienė — Amerikos, Vin
cas Tamošiūnas — Lietuvos ir 
Stasys Jokūbaitis-Kanados. Vė
liavų pakėlime dalyvavo uni
formuoti šauliai su devynio-
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Ar verta Vasario 16 gimnaziją remti?
SKAITYTOJŲ BALSAI

tės bu išniekintu (suslavintu) kai yra auklėjami pavergtoje 
mūsų tautiniu drabužiu. Aš ta-Į Lietuvoje, kaip jie patys rašo 
da girdėjau siūlymus ir prita- jiems skirtame pionierių orga- 
rimus, kad reikia net parkaiti- nizadjos žurnale (“Genys” nr. 
ninkus iš okup. Lietuvos Į fron- 2, 3975 m.): “O mano Tėvynė 
tininkų studijų savaites kvies- — graži r ietuva, tai sostinė mė

toki kvaila priekaištą ir ralygi-, j ėgi paruošti tik būrį kultūrinių 
nimą. kad viename liet, laikraš- ryšių su okupuontų bendradar-
tyje (Drauge?) buvo rašyta, bių, draugystės su pavergėju ieš- 
kad mes apie lietuvybę tik pa- kančių nuolankių padlaižių, o ne 
kalbame, jei reikia pademons- europietiškos kultūros inteli-

1975 m. liepos mėn. 30—31 d. 
“Naujienose” tilpo J. Pėteraičio 
straipsnis, raginantis remti Va
sario 16 gimnaziją Vokietijoje.

Straipsnyje taikoma j lietu
vių patriotinius jausmus. Tie
siog tyčiojamasi iš jų. J. Pėterai- 
tis rašo: “Todėl patriotai lietu
viai turėtų šią vienintelę liet, 
gimnaziją laisvajame pasauly vi
sokiais būdais remti ir, kiek są
lygos leidžia, savo vaikus bent 
vieniems ar porai metų ten mo
kytis nusiųsti”.

Kodėl pabrėžiama, kad lietu
viai patriotai turėtų ją remti? 
Juk toji gimnazija yra išimtinai 
frontininkų rankose: bendradar
biauto jų su okup. Lietuva pery
kla ir ryšių su užsienio lietuviais 
centras. Tos gimnazijos direk
torius frontininkas V. Natkevi
čius su kitų mokytojų pagalba 
kasmet Vokietijoje rengia fron
tininkų studijų savaitę, kuri yra 
prisidengusi jaunimo kultūrinės 
veiklos skraiste, kad iš vokiečių 
tam tikslui gautų piniginės pa
ramos.

Po tokios studijų savaitės, Va
sario- 16 gimnazijos patalpose 
būna suruoštas paskutinysis pri
vatus pokylis, j kurį sukviečia
mi tik rinktiniai frontininkų

šulai. Tokių pokylių Vasario 16 
gimnazijos patalpose netrūksta, 
ypač vasaros atostogų metu.

Pakankamai svečių jie susi
laukia ir iš okup. Lietuvos. Prieš 
maždaug du metus iš pavergtos 
Lietuvos į šią gimnaziją atvyko 
nemažai šeimų, išleistų apsigy
venti Vokietijoje. Gal J. Pėte- 
raitis galėtų mums apie juos ką 
nors pasakyti, nes spaudoje apie 
tai dar nieko nebuvo rašyta.

W. Banaitis, kuris 1970 m. 
taip uoliai kumštimi daužė sta
lą, kad priverstų mane savo kon
certu dalintis su iš okup. Lie
tuvos tam specialiai atkviesta 
piliete, dabar apkurtęs gyvena 
Vasario 16 gimn. globoje. 1970 
m. aš du mėnesius gyvenau Vo
kietijoje — Stuttgarte ir tu
rėjau progos tuos Vasario 16 
mokytojus pažinti. Tada aš pa
ti savo akimis mačiau frontinin
kų studijų savaitėje rodomą iš 
okup. Lietuvos atgabentą pro
pagandinį filmą, niekinantį mū
sų Nepriklausomos Lietuvos lai
kotarpį.

Aš mačiau ir tos gimn. mo
kytojo A. Krivicko suruoštą dau
giausia iš okup. Lietuvos atga
bentų knygų, bei žurnalų paro
dą, iškabintą paveikslą mergai-

CRANE SAVINGS and Loan Association

B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

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

Mokama 4 metv 
Certifikatams.

Mažiausia $5,000 
ar daugiau.

Mokama 1 metu 
Certifikatams.

Mažiausia $1,000 
ar 'daugiau.

ON INVESTMENT
ACCOUNTS

Tiupmenos padėtos i reguliarias taupymo sąskaitas iki mėnesio 
10-tos dienos duoda pelno dividendą už visą mėnesi. 

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. Trečiadieniais už
daryta.
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ti, kad reikia su komunistine; 
Lietuva palaikyti kultūrinius ry- j 
sius ir t. t.

Štai kas rašoma A. Viluckio 
Vokietijoje leidžiamajame in
formaciniame leidinėlyje “Litu-i 
ania” (1975 liepos mėn.) apie' 
Vasario 16 gimnazijos vadovy
bę. Cituoju: “Vasario 16 gim
nazijos kur a t ori: ą sudaro vien 
rav.donfrontininkai: V. Natke
vičius, J. Lukošius, J. Barasas, 
A. Grinienė — jie ir atsakingi, 
jog ten (Pasaulio Lietuvyje) sa
vo politpropagandą gali varyti 
A. Krivickas ir jo draugai”. No
riu skaitytojams paryškinti, kad 
A. Krivickas yra dailininkas ir 
su savo piešinių paroda yra daug 
kartų buvęs Vilniuje. Tai kokį 
tautinį auklėjimą gali perduoti- 
savo mokiniams šitokie mokyto
jai?

Per visą Vasario 16 gimnazijos 
egzistenciją iš jos jau yra išleis
ta nemažai abiturientų. Kur 
jie? Kiek mes apie jų lietuvišką 
veiklą girdėjome? Ar nors vie
na pavardė iš baigusiųjų tą gim
naziją mums yra žinoma pa
triotinėje kovoje už Lietuvos 
laisvę? Ne kiti mums turėtų 
apie juos pasakoti, bet savo vei-' 
kla patys save pristatyti.

Ar iš patriotinės visuomenės 
yra prašoma pinigų, kad už juos 
(patriotiniu vardu prisidengusio
je gimnazijoje) būtų daugiau 
kolaborantų lietuvių išeivijai pa
gaminta? Tautiniai susipratę 
lietuviai neturėtų remti tokių 
mokslo institucijų, kurios nesu
geba paruošti savo tėvynei išti
kimų vaikų, nėra tautiškai pa
jėgios duoti didvyriškų kovotojų 
už pavergtos Lietuvos žmonių 
išsilaisvinimą. Tą Vasario 16 
gimnaziją reikėtų ne remti, bet 
gelbėti, reikalaujant, kad kola- 
boracijai palanki vadovybė būtų 
pakeista. Jai turėtų vadovauti 
visa siela ir kūnu Lietuvai, atsi
davę tautiniai idealistai.

Iš dabartinės Vasario 16 gim
nazijos naudos turi tik paverg
tos Lietuvos komunfetai, patys 
pavergėjai, o ne kenčianti pa
vergta lietuvių tauta, ši vienin
telė liet, gimnazija laisvajame 
pasaulyje mūsų pačių, pabėgu
sių nuo komunistinio režimo, 
įkurta išeivijoje, turėtų būti mū
sų kovos dėl lietuvybės centru. 
Štai, skaitytojai, kaip jaunesnio
jo mokyklinio amžiaus lietuviu-

truojame, o nesiekiame nieko gentų.

■ gyventi: trokšta , į mus prabil- 
i ti, siekia visokiomis kombinaci- 
! jomis patekti j mūsų “Naujie
nas”, šį kartų net per P. Pėte- 
raitį, kad galėtų pasipinigauti...

Aš nuoširdžiai frontininkų L.
sų — didžioji Maskva. Nupie-; aukštesnio (neremiame kolabo-
šiu Tėvynę — jus kalnus ir jū-■ racijos su komunistais?) nesie- 
ras, upes jos — štai Nemunas, kiame, šitai palikdami padaryti

savings and loan association
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CHICAGO SAVINGS MOKA ANT PAPRASTŲ KNYGUČIŲ 5.25% 
$1,000 įdėtas vieniems metams duos.................................. 6.5%
$1,000 įdėti 4 metams duos................................................ 7.5%
$1,000 įdėti 6 metams duos.......................................................7.75%

Nuošimčiai priskaitomi kas dieną, išmokami kas trys mėne
siai. Kiekvienas taupytojas yra apdraustas iki $40,000 per Fede
ralinės Valdžios Apdraudą F. S. L. L C.

Volga, Amūras.,.”
Aš esu tikra, kad toks lietu

viukas, atvykęs į laisvąjį pasau
li, išvertęs akutes didvyriškai 
?rieš mus kovotų, jeigu mes pa
sakytume, kad jo tėvynė yra 
I ietuva, o sostinė — Vilnius. 
Tačiau mūsų išeivijos studen
tai, nuvykę į Vilniaus univer
sitetą, lyg asilai, nuleidę galvas 
klausėsi kaip komunistai der
gė Nepriklausomos Lietuvos lai
kotarpį, jų pačių tėvus, gyrė ko
munistinę santvarką, ir nesusi
gaudė, ar iš baimės nedrįso pa
sipriešinti.

Lietuviai, kas dėl to kaltas? 
Kalti yra laisve ir materiališko
mis gėrybėmis persisotinę mū
sų išeivijos organizacijų bei švie
timo vadai, kuriems.rūpi ne mū
sų tautos ateitis, ne jaunimo 
tautinio sąmoningumas, o tik 
egocentrizmo siekimas ir kova 
dėl jo... / .1

J. Pėteraitis rašo, kad dabar 
Vasario 16 gim. yra 70 mokinių, 
bet aš netikiu, kad net tiek jų 
ten būtų. Tačiau aš tikiu J. Pė
teraičio teigimui, kad toje gim
nazijoje didesnė dalis mokinių 
iki galo neištveria ir įsigiję 6-ių 
klasių pažymėjimus išeina į 
amatų, ar kitas vokiečių mokyk
las ir prapuola jų visuomenėje. 
Tai matote, skaitytojai, ne tik 
čia Amerikoje iš frontininkų LB 
žmonės bėga, bet ir mokiniai iš 
jų vadovaujamos gimnazijos.

Tos gimnazijos išlaikymas, jos 
vadams rūpi ne dėl lietuviškojo 
jaunimo ateities, bet dėl savęs 
pačių, nes bijo, kad užsidarius 
tai gimnazijai'pasibaigs ir jų ge
ras, linksmas gyvenimas, domi
navimas Europos lietuvių tarpe, 
išslys frontininkams iš rankų 
vienas svarbus jų susibūrimui 
centras. '

Man 1970 m. esant Vakarų 
Vokietijoje, ne vienas lietuvis su 
ašaromis skundėsi, kad Vasario 
16 gimnazija yra tartum visaga
lių valdovų rūmai; jei kas ne
pataikauja tos gimnazijos vado
vybei, nepritaria jos kolabora- 
ciniame planams, yra stumiamas 
lauk iš visuomeninės veiklos ir 
ignoruojamas. Ne tik man, bet 
manau, kad daugeliui kyla klau
simas: kam faktinai priklauso 
ta gimnazija, kieno ji nuosavy
bė, kas turi į ją teises ir privalo 
ja rūpintis? Blogiausia, kad ir 
mūsų centriniai švietimo Tary
bos Chicagos žmonės yra toki 
patys kolaborantai, išleidę žalin
gą jaunimo tautinei dvasiai va
dovėlį “Tėvų nameliai brangūs”, 
todėl nėra kam tą Vasario 16 
gimn. patriotine linkme pasuk
ti...

J. Pėteraitis ragina patriotiš
ką lietuvių visuomenę leisti sa
vo vaikus mokytis į Vasario 16 
gimn. Aš norėčiau paklausti, 
kodėl dr. P. Kisielius, dr. A. Raz
ma, J. Kojelis, Bradūnas, Nainys 
ir pati O. Zailskienė savo vaikų 
į tą gimnaziją mokytis nesiun
tė, jeigu ji yra tokia vertinga? 
Dar yra pakankamai frontinin
kų šeimų, turinčių gimnazijai 
tinkančio amžiaus vaikų, kodėl 
jų nesiunčia į Vasario 16? Ko
dėl jų J. Pėteraitis neragina, o 
kreipiasi į patriotišką visuome
nę? Mat, frontininkai yra pajė
gūs patys savo vaikus į bendra
darbiavimą su komunistais pa
sukti, tik tų ‘neklaužadų” pa
triotų nepajėgia j draugystę su 
komunistais patraukti, tai siekia 
tatai įvykdyti per jų pačių vai
kus...

Viliodamas iš patriotinės lie
tuvių visuomenės Vasario 16 
gimnazijai pinigų, J. Pėteraitis 
net Marquette Parko žmones už
gaulioja sakydamas: “čia dides
nė priežastis yra gal ne pinigai, 
bet nerangumas ar per didelis 
šykštumas”.

Įdomu, kiek pats Pėteraitis, 
nebūdamas šykštus, tai gimna
zijai pinigų paaukojo? Jis pa
triotiškai visuomenei padaro net

dosniesiems, tokiems kaip, Pė
teraičio žodžiais tariant, žino
mo gydytojo Razmos žmona, po
nia Razmienė, iš savo ratelio su
rinkusi net $1,000.

Užtat Pėteraitis, turbūt, nu
tarė pasidaryti dar žinomesnių 
kolaboracinių bendradarbių tar
pe, užsidegęs surinkti ne tik pi
nigų, bet dar lietuvių patriotų 
vaikus nusiųsti į komunistams 
ruošiamų parsidavėlių mokyklą. 
Gaila, kad J. Pėteraitis nežino, 
kad tas žinomas gydytojas Raz
ma yra vienas iš tų, kurie 1975 
birželio 20-22 dienomis Cleve- 
lande frontininkų LB tarybos su
važiavime balsavo už rezoliuci
ją, smerkiančią patriotišką reorg. 
lietuvių bendruomenę, todėl, kad 
ji kovoja prieš bendradarbiavi
mą su okup. Lietuvos komun. 
agentais ir Altos politinės veik
los griovimą... Tų pasmerktųjų 
tarpe yra ir J. Pėteraičio žmona: 
mokytoja M. Pėteraitienė, reorg. 
LB veikėja.

Pėteraitis . rašo: “Vasario. 16 
gimnazija, vis 'dėlto padeda pa
ruošti, kad ir nedidelį skaičių, 
Vakarų ; Europos kultūrą ir kal
bas pažįstančių lietuvių inteli
gentų, kurie, senųjų eilėms "re- 
tėjant, yra ir pavergtos ir atei
tyje laisvos ■ Lietuvos kultūri
niam, .politiniam atstovavimui 
ten reikalingi”. . , .

čia-tai jau J. Pėteraitis patai
kė. Jeigu tie Vasario 16 gimn. 
mokiniai ten yra .reikalingi pa
vergtos Lietuvos kultūriniam ir 
politiniam atstovavimui, tai jie 
turėtų^ būti ruošiami pažinti ry
tų slavų kultūrą, kurios įtakoję 
yra rusų okupuotas šiandieni
nė Lietuva. Tačiau-aš labai abe
joju, ar tokie slaviškos kultūros 
ir komunistinių režimu 'pagrįs
tos politikos atstovai, turės tei
sę ir tiks Laisvosios Lietuvos kul
tūriniam bei-politiniam atstovą-' 
vimui, nebent- J. Pėteraitis tiki, 
kad Lietuva, atgavusi nepriklau
somybę, sau pasiliks per okupa
ciją mums rusų primestą (atneš
tą) slavišką kultūrą. ■ Vasario 
16 gimnazijos- vadovybė, yra pa-

Frontininkų LB iš vienos pu
sės rašo mus (reorg. LB-nę) 
smerkiančias rezoliucijas, ža
dančias su mumis daugiau ne
siskaityti, mus visiškai ignoruo
ti, tarytum mūsų šioje ašarų pa
kalnėje, niekados nebūtų buvę, 
o iš kitos pusės be mūsų negali

B-nei patariu per kitą savo ta
rybos suvažiavimą paskelbti mū
sų pinigus smerkiančią rezoliu
ciją ir pažadą juos, kaip ir mus, 
visiškai ignoruoti...
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D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU J VILNIŲ. Kelionės į Lietu
vą Įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psL $3.00.
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Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

Įid&lgot pietųom kiemai automoMUama paatatyUL
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Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsi-

■
f £

Taupykite dabar.

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

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

Irieiita 1923 metai*. TeL 421-3070
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palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

LOAN ASSOCIATION
Chicago, HL 60608
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Dr. Kęstutis Valiūnas, Vy
riausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto pirmininkas, grįžęs 
iš Skandinavijos, rugpiūčio 7 
d. Vliko patalpose sukvies
tiems mūsų spaudos ir radijo 
valandėlių veikėjams papasa
kojo Helsinkio ir Stockholmo 
įvykius, kuriuos jis patyrė ten 
išbuvęs ištisą savaitę.

Kai tik liepos 29 d. Helsin
kio aerodrome nusileidęs lėk
tuvas, Valiūną ir drauge su juo 
atvykusį Didis Gravą, Pasau

linės Baltų Santalkos pirmi
ninką, vos tik išlipus iš lėktu
vo, tuojau pasitiko Suomijos 
saugumo valdininkas, kuris 
pasirodė esąs jų pažįstamas 
nuo 1973 metų. Tuomet ne tik 
jie du, bet ir visi kiti pabal- 
tiečiai buvo areštuoti ir dau
giau kaip parą išlaikyti kalė
jime. . f

Todėl saugumietis greitai at
vykėlius atpažinęs, maloniai su 
jais pasisveikinęs, ir pakvie
tęs užeiti į ten; pat esančią jo

i

$26.00
$14.00

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniu?. nuo
9 vai. ryto iki 5 vaL vakaro Šeštadieniai? — iki 12 yhL

Lietuviai negali susikalbėti
Bendrai paėmus, lietuviai yra gan vieningi Svar

besniu dalykus jie stato pirmon vieton, o antraeilius 
jie laikinai nustumia antron eilėn. Jie ir antraeilių ne
užmiršta, bet dėl antraeilių dalykų jie nesipeša, kol rei
kia siekti pačių svarbiausiųjų. Pasitaiko peštukų ir lie
tuvių tarpe, bet jų mažai; juos visus pažįstam.

Helsinkio konferencija sukėlė lietuvių tarpe pusė
tinai nerimo. Teisybę pasakius, kilo ginčai dar prieš 
konferenciją. Kai buvo nustatyta, Baltųjų Rūmų dele
gacijai vadovavo Dr. K. Bobelis, o ne Algimantas Gečys, 
ir buvo pakviestas Povilas P. Dargis, o ne Dr. Kęstutis 
Valiūnas, tai pradėta abejoti ne tiktai prezidento For
do nutarimu informuoti etninių grupių atstovus ir su 
jais išsikalbėti apie ruošiamus Helsinkio aktus ir tų ak
tų svarba tarptautinėje politikoje.

Vieni tvirtino, kad Helsinkyje Lietuva bus parduo
ta, kiti tvirtino, kad Amerikos valdžia padarė tokį gė
dos veiksmą, kurio niekad kita valstybė nebuvo pada
riusi. Ginčai lietuvių tarpe dar ir šiandien tęsiami, kar
tais jie esti ir labai karšti, bet pamažu jie pradeda atlyž
ti. Dar yra daug lietuvių, kurie yra Įsitikinę, kad Hel
sinkyje Brežnevas buvo didžiausias laimėtojas. Tuo tar
pu kiti mato, kad Helsinkio aktais tas pats Brežnevas 
pradedamas statyti prie sienos.

Kai lietuviai nustato faktus, tai baigia ginčus. Taip 
elgiasi kiekvienas protingas žmogus. Lietuviai nesuta
ria ir ginčijasi, kol nustato, kas Įvyko ir ko neįvyko. Kai 
lietuviai faktus patiria, tai pakeičia savo nuomonę ir 
randa bendrą kalbą. Faktai kalba daug aiškiau, negu 
gražiausiai išraityti argumentai.

Prasidėjus nerimui, būriai lietuvių budėjo meldėsi, 
pyko ir protestavo. Rugpiūčio 1 d. Naujienų įžanginis 
“Reikalingos tikslios informacijos” kvietė visus savo 
skaitytojus pirmiausia nustatyti, kas toje konferenci
joje įvyko ir ko joje visai nebuvo. Rugp. 2 įžanginis va- 
dinosi“Pardavė ar nepardavė Lietuvos?” Rugp. 4 d. 
Įžanginis sakė “Fordas Įspėjo sovietų valdžią” o rugp. 
5 d. “Aneksija pripažinta, ar nepripažinta.” Kiekviena
me straipsnyje stengėmės iš tuo metu turimų duomenų 
nustatyti tikrus faktus, kad galėtume padaryti tikslius 
sprendimus. Sekantis Naujienų įžanginis buvo pava
dintas “Helsinkio aktai — įrankis vakarams.” Tuo me-

tu turimi duomenys aiškiai rodė, kad Helsinkyje pasi
rašytas dokumentas bus naudingas tautų laisvei ir žmo
nių gerbūviu besirūpinantiems politikams.

Tuo tarpu marijonų samdytas redaktorius rugp. 5 d. įžanginį pavadino “30 Judo grašių vertės didžiosios 
gėdos dokumentas.” Jeigu redaktorius būtų bandęs nus
tatyti faktus, kas tuos Judo grašius gavo ir ką tas Judas 
už savo grašius pardavė, tai klausimo nagrinėjimas bū
tų buvęs naudingas. Jis jau pradeda savo Įžanginį netei
singu, faktais neparemtu tvirtinimu. Jis sako, kad 35 
valstybių galvos iškilmingai pasirašė politinę deklara
ciją, “lyg ir oficialiai užbaigiančią II pasaulinį karą”. 
Tikrovė yra visai kitokia. Ta deklaracija, nei oficia
liai, nei lyg ir oficialiai pasaulinio karo nebaigė. Ant
rąjį Pasaulinį Karą baigs taikos sutartis. Pasirašytoji 
deklaracija tiktai paruoš reikalingą saugumą Europos 
taikai .■ ' •'

Marijonų redaktorius (b. kv.) tvirtina, kad Helsin
kyje pasirašyta deklaracija paliko Sovietų Rusijos pu
sėje 9 valstybes, turinčias keliolikos šimtų metų valsty
bines tradicijas. Kas blogiausia, kad tie kraštai sovie
tams pripažinti tyliu būdu, net neminint jų vardo. Iš 
35 valstybių neatsirado nė vieno, kuris būtų drįsęs 
šio fakto protestuoti. Svarbiausia, kad dėl šio fakto 
protestavo ir pats popiežius. Marijonų dienraščio 
daktorius šitaip rašo:

“Iš visos Europos kraštų konferencijoje daly
vavo ir. savo parašus ant gėdingo dokumento pa
dėjo ir Vatikano atstovas. Ar tai buvo krikščioniš
ka, jau kitas dalykas. Tik viena Albanija, komu
nistinės Kinijos satelitas, konferenciją laike ne tei
singa, beprasmiška, joje nedalyvavo ir gėdos doku
mento nepasiraišė”.
:“Draugas” 1975 m. rugp. 5 d. 3 psl.)
Kad Kvikliui komunistinė Albanija atrodo teisin- 
o popiežiaus atstovas būtų neteisingas, tai netenka

stebėtis, bet kad Draugo moderatorius popiežiaus atsto
vo pasirašytą dokumentą leistų vadinti gėdingu, tai ga
lima tiktai mūsų konfuzijos ir nesusigaudymo laikais. 
Railos draugas turi drąsos abejoti, ar Helsinkio akto 
pasirašymas buvo krikščioniškas. Kaip moderatorius 
gali leisti taip savo viršininkus niekinti?

Dr. Kisingeris, Įsakydamas rusams nesikišti Į Por
tugalijos vidaus reikalus, naudojosi Helsinkio aktu. 
Fordas, ragindamas Ceausescu ir Tito kovoti prieš so
vietų imperializmą, naudojosi Helsinkio aktu. Brežne
vas kongreso atstovams aiškinosi, kad rusai turės pada
ryti pakaitų, kol pritaikys Helsinkio aktus praktikoje. 
Visa tai rodo, kad Helsinkio aktas yra laisvojo pasaulio 
įrankis kovoje prieš tironiją.

dėl
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J. VENCLOVA

APIE SENOVĖS INDUS IR JŲ
GIMINYSTE SU LIETUVIAIS

Šuo buvo saugotojas namų ir naudojamas me
džiojimui. Pilna nuosavybė buvo .pripažįstama. Dr. 
B. Gokhale (31-110) paminėjo: “Absoliuti žemės nuo
savybė buvo pripažinta, o ūkininkas tik tada galėjęs 
nustoti nuosavybės, jei nesumokėdavęs mokesčių ka
raliui”.

Buvo auginami javai (yava), iš kurių buvo daro
ma duona (dhana) ir gyvuliai: avys karvės, jaučiai 
etc. Žirgas buvo laikomas didžiausioj pagarboj, kaip 
ir pas senovęs lietuvius. Prof. dr. H. Guenther (35-38) 
rašė: “Atkeliavę indai su savimi atsigabeno ir arklį”.

Šalia žemės motinos deivės. Vedos mini gražuo
lę žemdirbystės deivę Šita, pasipuošusią auskarais, 
varpomis ir auksiniu vainiku. Taip pat vedos mini ir 
amatininkus: dailides, kalvius ir kitus.

Maistui senovės indai mėgo įvairius kepsnius ir 
ypač iš pieno gaunamus gaminius: dr. Apte (Prof. R. 
Majunadar, 457 psl.): “Apsupa pyragaitis su sviestu, 
adona-grudai išvirti su pienu... mėsos kepsnys tilan- 
dana... Tarp svarbiausių pieno produktų galima būt 
paminėti: sukrekėjusi varškė (amikša), rūgštūs pie
nas, šviežias sviestas”.

Paprastai drabužius moterys gamindavo iš avių 
vilnų su pagražinimais, ypač marginiais pasižymėjo 
moterų rūbai. Tas pats dr. V. Tpte (Op. cit., 393-4) nu
sako: “Rigvedos liudijimu drabužiai susidėjo iš dvie
jų aprangų: apatinių (vasas) ir viršutinių (adhivas)

.. .apsiaustas (drapi) .. .Adytas (pagražintas) sijonas 
pasirodo buvo vartojamas moterų šokėjų__ ten buvo
sijonai įvairiaspalviai. Kurila buvo savos rūsies gal
vos papuošalas, nešiojamas moterų sužieduotinių. 
Ant krūtinės buvo nešiojamas papuošalas Rukma”.

SENOVĖS INDŲ PAPROČIAI

Indai buvo konservatyvūs, todėl jie, kaip ir lietu
viai, pasižymėjo savo gausiais turiningais papročiais, 
ypatingai buvo gražūs vestuvių papročiai, kurie turi 
daug .panašumo su lietuvių vestuvių apeigomis: dr. 
K. Goshal (33-29) vaizdžiai nupasakoja: “Vestuvių iš
kilmės vyksta jaunosios namuose. Pirkia išpuošiama 
vainikais... Vedybų dieną jaunikis, apsivilkęs nau
jais drabužiais ir pasipuošęs gėlėmis, atvyksta į jau
nosios namus, lydimas didelio skaičiaus draugu ir 
giminių... Ištisose vestuvėse daug muzikos ir vestu
vinių dainų dainavimo. Santuokos apeigas atlieka kai
mo kunigas. Jaunikis praleidžia naktį su naujomis 
giminėmis. Atvykus į jo (jaunikio) namus, jo šeima 
įpareigota teikti lygią, rūpestingą paslaugą jaunosios 
draugams ir giminėms”.

Čia papildymui paminėsime ir kitų istorikų pa
sisakymus: dr. B. Gokhale: “Vedybų santuokos suda
rymo apeigoj šaukiamasi į dievus... Abu pareiškia, 
jog jie pasižada bendrai gyvenimo kelionei ir prisie
kia viens antram nuoširdų pasišventimą, ištikimybę 
ir bendradarbiavimą”, prof. A. Zimmer (118-311): Iš
kilmingas aktas įvykdavęs prieš degančią ugnį, kur 
tėvas jaunąją perduodavęs jaunikiui... Skaistybė pri
valėjo būt išsaugota”, dr. V. Apte (Op. cit., 453 ir 519 
p.) : “Paprastai kraičiai buvo duodami... Kanklinin
kės prašomos kankliuoti” plaukų tvarkymo iškilmė
se”, gi 4 ar 8 moterys atlieka vestuvinį šokį”.

naujos 
tik apie

sulaiky-

būstinę, čia paėmęs jų pasus 
ir prašęs šiek tiek palaukti. 
Tas šiek tiek užtrukęs ketu
rias valandas, dvidešimt mi
nučių.

Per visą tą laiką buvę daug 
išsikalbėta. Pareigūnai vis 
klausinėję apie jų atvykimo už 
davinius: ar numato turėti 
spaudos konferenciją, ar nu
mato ruošti demonstracijas ir 
kt

Į klausimus, kodėl jie buvo 
sulaikyti, saugumietis paaiš
kinęs, kad Suomijos vyriausy
bė turėsianti nutarti, kaip to
liau su jais būsią pasielgta — 
leisti pasilikti Suomijoje ar 
leisti grįžti atgal. Buvo leista 
pasilikti ir netrukdomai judė
ti. Tačiau, per visą jų buvimo 
lajiką Hejlsinky, net ir esant 
viešbuty, saugumiečių budri 
akis juos sekusi.

Kai tik Helsinky pasklidu- 
esi žinia apie Valiūno ir Gra
ves sulaikymą, labai greitai 
tuo įvykiu susidomėję žurna
listai, kuriems buvo 
medžiagos rašyta ne 
patį įvykį, bet ir apie 
Latviją ir Estiją.

Kad apie baltiečių
mą žinia labai greitai paskli
do, tuo reikalu gana sumaniai 
pasidarbavęs latvis Imants 
Freimanis, kiek anksčiau su
sipažinęs su Suomijos ir kai 
kuriais kitais žurnalistais. Tam 
reikalui Freimanio planas bu
vęs paruoštas dar New Yorke, 
Santalkos valdybos nutarimu.

Per visas liepos 29-31 ir rug- 
jiūčio 1 dienas, įvairių kraš
tų spaudos atstovai, surasda
mi baltiečius, juos klausinėjo 
apie jų atvykimą, numatytą 
veiklą ir Rusijos okupacijoje 
tautų padėtį. Jiems buvę duo
ta informacinės literatūros ir 
daugiau bei mažiau apie tai 
aiškinta žodžiu.

Prieš vykdami į Helsinkį, 
Santalkos atstovai New Yorke 
buvę sudarę ir kitus savo veik 
los planus, kad jais būtų at
kreiptas bent vietinės spaudos 
dėmesys ir, kad gavus bent 
šiokios tokios publikacijos.

Buvę numatyta: jeigu Suomi
jos vyriausybė neįsileistų 1973 
m. ten buvusių baltiečių, ku
riuos buvo net kalėjiman įbru
kusi, arba, jei vėl būtų suimti, 
buvo numatyta kita grupė as
menų, kuri turėjo atvykti 
šiek tiek anksčiau.

Ta antroji grupė — tai 
rys jaunimo, daugiausia 
vių, atvykusių iš Švedijos,
kietijos, Kanados ir net Aus
tralijos. Atvykę keli estai ir du 
švedai, šis jaunimo būrys bu
vęs paruoštas demonstraci
joms. Jis savo pareigą atlikęs 
labai gerai. Helsinky buvę de
monstruota net šešiose miesto

net

bū- 
lat-

jos delegacijos nartais, Valiū
nas padėkojęs už prezidento 
kalbą. Jam buvo prancūzių at
sakyta, kad Lietuva Paryžiuje 
esanti labai gerai atstovauja
ma.

Visa Šita, kas Čia suglaustai 
paduota iš dr. Valiūno infor 
macijų, rodyte rodo du labai 
svarbius dalykus mūsų kovo
se dėl Lietuvos laisvės: 1. 
reikalingumas baltiečių atsto
vams įsibrauti į Europos vals 
tybių sūkurius, kuriuose su
darinėjami bendri naujo euro
piniai planai, ir 2. reikalingu
mas visų 

Santalkos,
išvystyti 
veiklą.

vietose ir ne tuo pat metu. De
monstrantai nešioję plakatus 
su šūkiais: “Baltijos valstybės 
turi būti laisvos ir nepriklau
somos”, “Rusai turi pasitrauk 
ti iš Baltijos valstybių ir baig
ti savo kolonializmą” ir kt.

Antrą efektingą demonstra
ciją sudarė du latviai grandi
nėmis prisirišę prie elektros 
stulpo. Prie jų privažiavę net 
septyni policijos automobiliai; 
fotografavę juos ir policinin
kai ir žurnalistai. Jie išstovėję 
apie tris valandas. Suimti ne
buvo.

Kitoje vietoje buvo ir suimtų. 
Pora latvių — vyras ir žmona — 
automobiliu su plakatais važiavę 
per miestą ir sustoję prie vieš
bučio, kuriame gyveno Valiū
nas, Grava ir estas kunigas 
Kari Laanttee (jie visi rug
pjūčio 1 d. padėjo vainiką prie 
Mannerheimo paminklo), čia 
jie išsikėlė atgabentus plaka
tus ir pradėjo juos demons
truoti.

Deja, neilgai. Saugumiečiai 
tuoj surinko plakatus ir abu 
demonstrantus suėmė, bet net- 
trukus paleido.

Rugipūčio 2 d. jau Stock 
holme, Valiūnas ir Grava no
rėjo susieiti su Europos so
cialistų vadais, turėjusiais ten ’ bernatoriaus asistentas Tom Mo
savo konferenciją, bet nepasi
sekė.

Tačiau, jiems pavyko turė
ti spaudos konferenciją, kurio 
je išsamiai buvę painformuoti 
apie Baltijos tautas Suomijos, 
Švedijos, Vokietijos, Olandi
jos, Belgijos ir kitų kraštų žur 
nalistai. Jiems buvę išsamiai 
pasakyta, kad Baltijos tautos 
— lietuviai, latviai ir estai, — 
jokių kitų valstybių susitari
mų, liečiančių Baltijos valsty
bių reikalus, be šių tautų ats
tovų dalyvavimo, niekuomet 
nepripažinsiančios.

Trumpai apie šiuos visus 
dalykus pakalbėjęs ir savo 
pranešimą pailiustravęs suo
miškais ir švediškais laikraš
čiais, kuriuose yra ir nuotraukų 
ir straipsnių apie Baltijos kraš
tus, dr. Valiūnas ypatingai pa
brėžė, kad baltiečių pasirody
mas Helsinky ir Stockholme 
Europos Saugumo ir Bend ra- 
darbiavimo Konferencijos pa
baigtuvių metu, “Davė mums 
daugiau negu buvome numatę 
ar bent galėję tikėtis savo pa
sirodymais pasiekti”.

Tuo pačiu pradedamas ir 
naujas savo tautų laisvinimo 
laikotarpis. K o r espondentų 
paklaustas bendrai apie vals
tybių viršūnių konferenciją, 
Vliko pirmininkas atsakė, kad 
Prancūzijos prezidentas Va
lery Giscard d’Estaign pasakęs 
geriausią kalbą konferencijo
je. Paskui, sutikęs Prancūzi-

Turiningi buvo šermenų papročiai ir mirusiųjų 
minėjimai. Sulig prof. A. Zimmer (118-329), našlė ap
raudodama budėjo prie savo mirusio vyro lavono. Pa
gal dr. B. Gokhale (31-130) laidojimo apeigos žymėjo 
pabaigą žmogiškojo gyveninio ir įėjimą žmogaus dva
sios į protėvių pasaulį. Rudenį buvo švenčiama vėli
nių šventė (Divali). Tai galima 
šventė, kada mirusiųjų šventoms 
aplankyti savo žemiškus namus 
linkės.

■ ’ Tačiau iškilmingiausiai buvo

sakyti Visų šventų 
vėlėms leidžiama 

ir pažįstamas apy-

švenčiama pavasa
rio šventė meilės ir išminties dievaičio (Krishna) gar
bei. Lygiai kaip pas senovės lietuvius pavasario šven
tė meilės deivės Mildos garbei bei Rasos šventėj labai 
įspūdingai atliekama: dr. K. Goshal (33-30): “Pava
sario šventėj visi kaimiečiai, pasipuošę gėlių vaini
kais, degindavę didžiulius švenčių laužus, šokdavę ir 
dainuodavę meilės dainas”. Anot dr. G, Wilke (Kul- 
turbeziehungens zwischen Indien, Orient und Euro
pa, 1913 m., 71 p. ) senovės indams buvo žinomi pin
ties papročiai su eisenomis ir piūties dainomis.

Temstant kaimiečiai mėgdavę susirinkti į bend
ruomenės svetainę, kur buvo šokama ir dainuojama. 
Gi kalbant apie dainų meliodijas, žymus muzikologas 
prof. T. Brazys pabaigoj savo veikalo “Die Singwesen 
der litauischen Dainos”, paėmęs vieną senovės indų 
metiodiją iš Atharva-veda ir sulyginęs su lietuvių iš 
Vitaliaus apylinkės dainos meliodija, rado didelį pa
našumą.

Žaidėjai ir muzikantai pasipuošdavę 
drabužiais. Vaidilos atpasakodavę savo 
kins nuo seniausių laikų. Buvo šokami 
šokiai, ypač buvo mėgiamas mitologinis

tai jų Baltijos tautų 
kad būtų galima 
darnią ir efektingą 

(E).

Rasizmas plinta
ELYRIA, Ohio___Gubernato

rius James Rhodes trečiadienį 
pasiuntė valstybinę policiją j ra
siniai mišrią Ely rijos pietvaka
rių dalį, kur jauni juodukai jau 
antrą naktį siaučia gatvėse, ap
šaudydami gaisrininkus, daužy
dami krautuvių ir automobilių 
langus ir krautuvių vitrinas. 
“Atrodo, kad tas .pats kartojasi, 
tik vis toliau pradeda plisti į 
patį miestą” : pasakė vienas gu-

yer.

NEGALI SUČIUPTI 
PATRICIJOJ HEARST

PHILADELPHIA, Pa. — 
Sportininkas - Walter Scott pa
reiškė, kad jis du kartu yra ma
tęs nuo teismo besislapstančią 
Patriciją Hearst. Jis atsisakė 
pasakyti policijai, kur ir kada 
jam teko su ja pasimatyti.

Policijos žinios sako, kad kraš
te yra 48 žmonės, kurie pritaria 
Patricijos Hearst socialinėms ir 
revoliucinėms idėjoms. Scott 
tvirtina, kad iš viso yra 50.

NEW YORKAS. — žydų gru
pės labai apsidžiaugė išgirdę 
kad Oberammergau, Vokieti
joje, kur pradedami Kristaus 
kančios vaidinimai,- šiemet iš 
teksto išmeta visas vietas, kur 
del Kristaus mirties buvo kal
tinami žydai; dabar kaltinin
kų padarytas pats “Liuciferis”.

VATIKANO MIESTAS.. — 
Popiežius Paulius VI savo kai 
boję pilgrimams, atkeliavu
siems šventųjų Metų proga į 
Romą iš Vidurinių Rytų pase
kė kad “Dievo dvasios ir ge
ros valios žmonių dėka žings
nis po žingsnio taika pareina 
į jūsų gyvenamąjį kraštą”. Po
piežius, kurs šiuo metu gyve
na vasaros rezidencijoje Cas- 
tel Gandolfo, malūnsparniu 
atskrido į Šv. Petro Aikštę, kur 
daugiau kaip 30,000 maldinin
kų laukė jo.

kis Aušros (Ušas) deivės garbei, kaip pas lietuvius iš- 
silikęs nuo seniausių laikų tautinis šokis “blezdingė
lė”, kuris senovėj lietuvių buvo šokamas pavasario 
šventėj Saulės deivę pagerbiant Apie indų šokius ir 
muziką dr. K. Goshal (33-31 ir 37) rašė: “žaidėjai ir 
muzikantai nešiojo spalvingus drabužius... Indai bu
vo užinteresuoti lyriniu stiliumi ir muzikos ir šokių 
konbinacija... Indų muzika dalinosi į Ragas ir Ra
ginis”.

Moterys plaukus į kasas pildavusios, o galvą 
gražindavusios puošmenimis. Be to, jos mėgo nešioti 
žiedus, karolius ir kitus papuošalus.

Pas senovės indus žirgas buvo laikomas iš ti
kimiausių draugu. Apie tai dr. J. Negelein (7144) by
loja: “Somadevoj mes randame karaliaus pokalbį su 
savo ištikimu žirgu, kurio jis maldauja pagalbos pa
vojuj”. Anot dr. V. Apte (Op. cit, 456 p.), indai la
bai mėgdavę arklių lenktynių pramogas.

Vaikams vardai buvo duodami, atsižvelgiant į 
dievų vardus, laimingumą ir išvaizdą. Motina buvo la
bai gerbiama ir jos vaikai privalėję klausyti.

(Bus daugiau)

Ii

4 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — SATURDAY, AUGUST 16, 1975

spalvingais 
tautos įvy- 
ir tautiniai 
tautinis so-

SKAITYKITE IR PLATINKITE
DIENRAŠTĮ “NAUJIENAS 
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DU ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLES LIGOS

3858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą.

DR, K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Buildins). Ta L LU 5-6444
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neataliepla, skambinti 374-8012

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR iLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533

Fez Valley Medical Confer 
MO SUMMIT STREET 

ROUTE 54, ELGIN, ILLINOIS

DU PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Reridu 3*8-2233
OFISO VALANDOS: 

ptrmtdtaniai* ir ketvirtad. 1—7 tbL. 
dtrzA. penktadienį Quo 1—5. treč. 

ir šeitad. tiktai susitarus.

DR. PAUL V. DARG1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

193a S. Manheim Rd„ Westchester, IIL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antra ieštidieni 8—S m.
Tai. 542-2727 arba 562-272Ž.

BEZ.: GI 8-0873

DR. W. EISIM - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ L<GOS 

GiNEKOLOGtNR CHIRURGIJA
SI 32 So. Kedtie Ave., WA 5-2470 

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

TEL. — BE 3-5893

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

3907 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą.

DR. K. A. V. JUČAS
Tel.: 561-4605 ir 489-4441

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
OFISAI:

1002 N. WESTERN AVE. 
(Prie Western Ave. kampo) 
5214 No. WESTERN AVE. 
Valandos pagal susitarimą.

NLt «E 4-1818
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST AS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2511 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”.
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
U56 WEST 63rd STREET 

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

Ofise takf>: 776-2830
Naujas raz. telef.: 448-5545

S Kndh’^3.k/« Ixlltiax

Jurgučio šeimai
Praeitą mėnesį “Citizens Con

cerned for Marija and Daina Jur
gutis” informavo apie muziko 
Aloyzo Jurgučio esamą šeimos 
padėtį visus JAV Senato ir Kon
greso narius (100 Senatorių ir 
540 Kongresmanų), taip pat 
kreipėsi laiškais į Šv. Tėvą, Jung
tines Tautas, Tarptautinių Mo
ters Metų Komitetą, Tarptau
tinį Raudonąjį Kryžių, World 
Council of Churches ir eilę kitų 
organizacijų.

Nemažai senatorių ir kongres
menų atsakė į laiškus ir pažadė
jo savo paramą. Dalis kreipėsi 
tiesioginiai į Sovietų Sąjungos 
vyriausybę, prašydami pagrei
tinti šios šeimos susijungimą. 
Lankydamiesi Maskvoje, Sena
toriai Ch. Percy ir J. Javits pra
šė Sovietų Sąjungos Komunistų 
partijos Centro Komiteto Gene
ralinį sekretorių L. Brežnevą ir 
prezidentą N. Podgorny išleisti 
M. Jurgutienę su dukrele pas vy
rą į JAV. Congresional Record 
išspausdintas platus Kongresme
no T. Downey pranešimas Kon
greso Sesijoje apie muz. A. Jur
gučio pabėgimo priežastis ir li
kusios okupuotoj Lietuvoj žmo
nos Marijos Jurgutienės perse
kiojimą. šv. Tėvas įteikė prašy
mą Sovietų Sąjungos užsienio 
reikalų Ministrui Gromykai, o 
antrąjį pasiuntė tiesiog pravo- 
lavų bažnyčios galvai — Mask
vos archirejui.

“Citizens Concerned”... tiks
las yra plačiai supažindinti Ame
rikos visuomenę su muz. A. Jur
gučio, dirbančio Čikagos Konser
vatorijoje — Kolegijoje, šeimos 
tragiška situacija ir Sovietinio 
režimo nedovanotinu žmogaus 
laisvių varžymu okupuotoje Lie
tuvoje. Muz. A. Jurgučio pabė
gimas ir likusios okupuotoje Lie
tuvoje jo žmonos Marijos atvi
ras persekiojimas yra dar vie
nas iškalbingas faktas, rodantis 
Sovietinio režimo tikrąjį veidą.

| PRIETAISAS 
KIEKVIENAI TV NUO TOLO \

VALDYTI
2512 W. 47 ST. * FR 6-1998 į 

Sekm. ir treč. uždaryta.
-------- — •----------- ----------------- :

GĖLĖS VJSOMS PROGOMS

Beverly Hills
GELiNYČIA | 

2443 WEST 63rd STREET
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 

, .. . . J-IMI_______M. U J_ri.il MII iiwimirm"

gėlininkas
♦ (PUTRAMfiNlAS)

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harietn Ava. — 586-1220

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendri priktiki, spec. MOTERŲ ligos 
Ofhis: 2652 WEST 59th STREET 

Tek PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
Ir penkt 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niai* 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

111 11 11 i 11 r i U ~ŪI -~LL -ra-er-

PERKRAUSTYMAi

M 0 ¥ i N 0 j
Leidimai — Pilna apdrauda

ŽEMA KAINA 
R. š E K Ė N A S

Tai. WA 5-8063

M 0 V i H G 
Apdraustus perkraustymas 

iš įvairiu atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Piace 

TeL: FRontier 6-1382

V. TvmosoniSz M. D., S. G
chirurgas

MS4 WEST 71st STREET
Ofi»e te M.: HEmlock 4-2123
Rtfld. ftltf.: Glbson 8-6195

Priimi Hffoūlus pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
^9 orthopedas-protezistas 
an Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
’C flrfaL Speciali pagalba kojoms

• (Arch Support*) ir t. t.
v.i • D- 4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1. 
2850 Watt 63rd BL, Chicago III. 60629

Talaf.: PRopact 6-5084

SOPHIE BARČUS’ ' I
, RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11:30—12, 
vaL ryto. — šeštadienį ir tek-. 
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vai.

i ryto.
• Telef.: HEmlock 4-2413

7150 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, UL. 60629III —...  J

Kadangi “Citizens Concern
ed’/., veikla cucljuri su materia
linėmis išlaidomis, prašome lie
tuvių organizacijas ir pavienius 
geros valios lietuvius savo au
ka paremti “Citizens Concerned 
for Marija and Daina Jurgutis” 
nuoširdžias pastangas.

Už suteiktą pagalbą Jurgučių 
šeima bus visiems amžinai dė
kinga. Pagaliau, šios šeimos lai
mėjimas bus ir mūsų visų didžiu 
laimėjimu.

Aukas prašome siųsti “Citi
zens Concerned for Marija and 
Daina Jurgutis” adresu; 7 So. 
Dearbon St. Suite 1524, Chica
go, Ill. 60603.

Simas Kudirka, 
Pirmininkas

ROCKFORD, ILL
Balfo 85 skyriaus piknikas 

pavyko
Reikia padėkoti valdybai — 

pirmininkui Dr. V. Pliopliui ir 
vicepirm. Petrui šernui, kad ne
nustojo vilties, bet varė užsibrėž
tą darbą pirmyn. Su viršum 30 
metų kaip Balfo skyrius Rock- 
forde gyvuoja ir kas metai bu
vo rengiami piknikai ir kiti pa
rengimai tikslu uždirbti dolerių, 
o tų dolerių labai reikėjo šalpos 
reikalams, kada atsidūrė mūsų

Gausi, darbinga 
šaulių stovykla 
Kanadoj

(Atkelta iš 2 psl.).
Dalyvavo šie kuopų pirmi

ninkai: Juozas Leščinskas, Al
fa Šukys, Juozas Stašaitis, Pet
ras šaulys, (įgaliotas kuopos 
pir-ko), Povilas Kanopa, Al
girdas Zenkus, Stepas Joku- 
bickas, Karolis Milkovaitis, 
Adolfas šėtikas, Viktoras šu- 
šinskas, Jonas Yla (Vytauto D. 
Rinktinės p-ko įgaliotas), Al
fonsas Smigelskis (kuopos pir 
mininko įgaliotas), Jonas šim 
kus, Vik. Baranauskas, Myko
las Cibas (kuopos pirm. įga
liotas), Alfonsas Mikulskis, 
Stasys Jokūbaitis, dr. Kazys 
Pautienis ir Jaun. kuopos Jo
nas Stundžia (kuopos pirm. įga 
liotas).

Žurnalistai: dr. Kazys Pau
tienis, Antanas Grinius, Juozas 
Stašaitis, Stepas Jokubickas, 
Stasys Dargis ir Jonas Yla.

Foto reporteriai: Kazys Sra- 
gauskas, Juozas Stašaitis, Sta
sys Urbonas, Juozas šiaučliu- 
lis ii’ Stepas Jokubickas.

Stovyklavimo laikotarpyje 
aplankytos įdomesnios vietos: 
Sainte Marie pilis, muziejus ir 
kankinių bažnyčia su ten pas
tatytu lietuviško stiliaus kry
žiumi. Kankinių bažnyčioje su 
giedota “Marija, Marija”. Wa- 
sagos muziejus ir elektroni
kos teatras, esantis Wasagos 
upės Nancy saloje. Taip pat 
zoologijos sodas ir batinikos 
pastatas. Nepamiršta aplanky
ti ir II gerojo ganytojo stovyk 
la ir prie jos esantis lietuviš
kas restoranas, kuriame jo šei
mininkės M. Liegienės buvo
me aprūpinti lietuviškų val
gių pielumis. Tenka pasakyti, 
kad M. Liegienės resloranas 
kaip koks muziejus: Sienose 
kabo vytis, lietuviški žemėla
piai, Čiurlionio ir įvairūs kiti 
gražūs Lietuvą priminanti pa
veikslai, rankdarbiai, droži
niai. O kas man daugiausia į 
akis krito tai kabantis prie šie 
nos audinyje įaustas Lietuvos 
Himnas. Norint visas aplanky
tas vietas aprašyti reiktų at
skiro rašinio kiekvienai vieto
vei.

Stovykla uždaroma sekma
dienį 3:00 vai. Šiauliai ir sve
čiai skirstosi: vieni važiuoja 
namo, kili važiuoja giminių ap 
lankyti, o į stovyklą traukia 
jaunimas. Mes kaip gyvenan
tieji klebonijoje gauname lei
dimą dar vieną naktį praleis
ti stovykloje ir ant rytojaus 
anksti išvykstame namo, Det
roitą n. Antanas Grinius

Amerikos plastinė pramonė gamina įvairiausias bonkas, lėkštes ir 
stiklus. Viršuje matomi indeliai skaitomi pačiais geriausiais, ga
vusiais vertingiausius pažymėjimus. Viršuje matomas smailanosis 
senis duoda reikalingus klijus, greta jo stovinti moteriškė dėvi mo
dernią skrybėlaitę purkšliams, o apačioje stovi vežimėlis su mui

lo pūslėmis.

broliai tautiečiai Vokietijoje ir 
nežinioje, tai organizacija ištie
sė jiems pagalbos ranka, tai Bal
tas. Bendras Amerikos Lietuvių 
Fondas, pirmininkas prelatas 
kun. Končius energingas, drą
sus, lindo Washingtone prie kon
gresmanų, senatorių, einant man 
direktorių pareigas turėjome jo 
sumanymus paremti su prašy
mais, reikalavimais ir daug Bal
tas laimėjo iš Vašingtono.

Nors laiko daug prabėgo, bet 
labdaros šalpos reikalai neužsi
baigė mūsų tautiečiai suseno, 
daugelis jų atsidūrė ligoninėse 
ir prieglaudos namuose, čia ir 
vėl Balfo užduotis jais rūpintis. 
A. Pocius mane kaip ligonį ap
lanko ir nutarėme važiuoti į Bal
fo pikniką, nors trumpai. A. Po
cius praneša per telefoną, kad 
atvyko brangūs svečiai iš Chica
go s, tai važiuosime! Ant gatvės 
tai mane paims, nereikėjo ilgai 
laukti čia ir Pocius su savo Bui
kų mane paėmė kartu ir jo sve
teliai p. Jusevičiai malonūs že
maičiai. štai ir piknikas, nudžiu
gau. žmonių nemažai, prie ba
ro šeimininkės ponia Kiznienė, 
p. šernienė sako Petras silkučių

padarė dviejų rūšių, ko ir no
rėjau. Mielos ponios mane vai
šino, viskas skanu, namuose pa
gaminta.

K. Rutkauskas supažindino su 
kun. Kaziu Raudeliūnu, kuris 
atvyksta iš Chicagos sekmadie
niais atlieka lietuviškas pamal
das ir pamokslą pasako. Atvyko 
į pikniką, malonus iškalbus žmo
gus, girdėjau, geras pamoksli
ninkas. Pocius skubinosi namon 
ir aš kartu labai patenkintas.

žvalgas

"NAUJIENO ST KIEKVIENO 
LIETUVIO 

DRAUGAS IR BIČIULIS

Susirinkimų

•K
— Upytės Draugiško klubo pirmas 

linksmas piknikas įvyks ši sekmadie
ni, rugpiūčio 17 d. Kays darže, 83rd 
ir Kean Ave., Willow Springs. Pra
džia 12 vai. šokėjams bus geras Ge
orge Joniko orkestras. Bus skanių 
šiltų valgių ir šaltų gėrimų. Taipgi 
šeimininkės iškeps skanhj pampuškų. 
Turėsime daug vertingų dovanėlių. 
Kviečiame visus narius ir svečius at
silankyti ir smagiai praleisti laiką 
tyrame ore su upytiečiais.

A. Kaly*

Staiga mūsų mielajam veikėjui, girininkui
A. t A.

JURGIUI KLIMKAIČIUI
mirus,

jo liūdinčiai žmona, dukroms ir kitiems gi
minėms nuoširdžią užuojautą reiškia ir kar
tu liūdi

Mažosios Lietuvos Lietuvių Draugija

A. t A.
HELEN SMAILES 
Pagal tėvus Gailytė

Gyv. 9923 So. Fairfield

Mirė 1975 fn. rugpiūčio mėn. 14 dieną, sulaukusi 79 metų am
žiaus. Gimusi Lietuvoje. .j

Amerikoje išgyveno 65 metus.
Paliko nuliūdę: vyras Albert, 2 dukterys — Adeline Costello, i 

žentas Lawrence ir Jacqueline Marino, sūnus Albert R., marti Helen, 
9 anūkai, 2 proanūkai, švogeris Bruno Smailes ir kiti giminės, drau
gai bei pažįstami.

Priklausė Upytės klubui.
šeštadienį, 5:00 vai. p. p. kūnas bus pašarvotas Petkaus Mar

quette koplyčioje, 2533 West 71st Street.
Pirmadieni, rugpiūčio 18 dieną 10:45vaL popiet bus lydima iš 

koplyčios į St John Fisher parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojama šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Helen Smailes giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimu,:^

Nuliūdę lieka:

Vyrės, dukterys, sūnus, giminės.

Laidotuvių Direktorius Donald A. Petkus. TeL 476-2345.

WWWWWVWWWWWWWWWWWVWWVWWWWWVWVWkft*

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAKK1NIMAI 
KIEKVIENA DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI
•'Kid •teinančiuose amžiuose parodytu nepaprastai gausius; savo 

melones turtus gerumu Į mv> Kristuje Jcivig“,
Efez. 2^1. . I
/ 'i

Visus šiuos garbės ir malonės turtus gali pasiekti net ir silpniausias 
šventasis, kuris nepasitikėdamas savo stiprybe, nuolankiai ieško Dievo pa
galbos, besistengdamas kovoti gerąją tikėjimo kovą. Jei kas savo jėgomis 
mėgins pasiekti tuos dalykus, tas neišlaikys ištyrimų ir pralaimės. Bet 
dangiškasis Tėvas yra pasižadėjęs gelbėti ir stiprinti tuos, kurie pasitiki 
juo ir prašo jo pa|elbingos malonės. Psalmių rašytojas yra pasakęs: “Die
vas apjuosė mane jėga ir padarė saugų mano kelią, jis padarė mano kojas 
kaip elnių ir pastatė mane aukštumose”.

Vki žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mL 
ruslojr? { tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

e e e
F. ZAV1ST, 3715 WEST 66th STREET, 

CHICAGO, ILLINOIS 60629.
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

\\l»/ 2533 W. 71st Street
■A K Telef.: GRovehiH 6-2345-6

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

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
1 *1IKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI J

EUDEIKIi
. ■ S - DAIM1D

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tet: Y Ards 7-1741 - 1742 į

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIOiNED KOPLYČIOS

NARIAI;
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DAuYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUAN1CA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS ■ VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, HL Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4343 So. CALIFORNIA AVE. Phene: LAfayette 3-3572

GEORGE F. R UDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138-H3S

STEPONAS C. LACK IR SONOS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubhc 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Hl. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HASTED STREET Phone; YArda 7«ltll
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Pagk-stynai ir 
realybė

* Korespondentai Jack Anderson 
ir Le Whitten, St. Petersburg 
Times, VIII.7.75 rašo, kad Pre
zidento pareiškime, prieš iš
vykstant Prezidentui j valstybių 
galvų suvažiavimą Hesinkyje,
buvo ir toks sakinys: “JAV nie
kad nepripažino Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos įjungimo į Sovietų

SAVAITĖS EKSKURSIJA LIETUVOJE 

tik $679
(lėktuvas, viešbutis, maistas)

. Ekskursija išvyksta iš Bostono ir New Yorko
Į RUGSĖJO 25 D. IR SPALIO 16 D.
Į

Prie šių grupių galima jungtis.ir iš kitų miestų —
Chicagos, Clevelando, Detroito, Pittsburgho, 

Philadelphijos, Los Angeles ir kitur.
Norintieji gauti daugiau informacijų prašomi

ALGIRDĄ MITKŲ,
8 White Oąk Road, Newton, Mass. 02168.

Tel. (617) 969-1190
arba

Galaxy Tour and Travels, 141 Linden Street,
Wellesley, Mass. 02181. Tel. (617) 237-5502
Iš itu miestų galima skambinti Collect dienos 

metu Galaxy Tour and Travels arba Algirdui 
Mitkui po 4 valandos po pietų.
Prašome pasinaudoti šia puikia proga taip pigiai 

aplankyti Lietuvą.

............................................... ..... i e.«Jrr------------------------„ 

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 3 Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas Įvairių prekių.B 

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.
|| |B|||. į ĮBI į į .......... - ..................| ||||L Į

j MOVING — Apdraustas per kraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST., CHICAGO, ILL. 606.36. Tel. WA 5-9209

__

---------------------------------------------

C SIUNTINIAI I LIETUVA
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

3333 So. Halstad St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320
Įvairių prekių pasirinkimas: motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 

maistas, doleriniai Certifikatai.
\ V. VALANT1NAS

____  ___-s———---- . .1 u ... ■ _ . ______ ______ ______

.HTBnJEJINTŲ METU
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

STAUJISNOl-IS riemct snėio 80 metų. Minint ta sukakti, gerbiant pirmojo 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel- 
Diamas Naujienų platinimo vajus

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisve 
neinamos ir nesidėdamos į sandėrius su okupantais ar jų Įgalioti- 
ntais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, jų bendras institu
cijas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja _ tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir politinių 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 Jubiliejiniu metu proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne Jtik laikraščio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chfcago|e Ir Kanadoj# metams — $30.00, pusei metu — $16.00, 

trims mėn. — $8.50, vienam mėn. S3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — 2-50. Uisleniuo- 
** — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą-

NAUJIENOS, 
1739 So. Halsted St, 

Chicago, DI. 60608

Į Į Siunčiu--------------  dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

PAVARDE IR VARDAS______________________________

ADRESAS _____________________________ _ ____ _
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,Sa;unga, ir to nedarys Helsinky- nežūsi 
i je”.

Toliau korespondentai rašo:
“Kai atėjo aikas sakyti šiuos 

žodžius, prezidentas Ford juos; &
praleido. Tų žodžių praleidimas ' u
sukėlė gilų nepasitenkinimą Lie- Į * ‘ 
tuvos ir Latvijos pasiuntinybė-; JUh”a 
se. Dokumentas, kurį pasirašė. 
Prezidentas, palieka Europos šie-

VISUOMENĖS DEMONSTRACIJA
PRANEŠIMAS

šeštadieni, rugpjūčio 16 dieną, Marquette Parko Lietuvių 
Savininkų Organizacija, Marquette Parko Apylinkės Są- 
ir Šventos Ritos Apylinkės Taryba kviečia visus narius

ir visus Marquette Parko apylinkės gyventojus kuo skaitlin
giausiai rinktis demonstracijai tikslu sutramdyti Marquette Par-

nas tokias, kokios jos buvo II 
pasaulinio karo pabaigoj. Lietu-; 
va, Latvija ir Estija, kurias oku- į

ko apylinkėn nesenai atsikėlusieins Rea! Estate biznieriams - 
spekuliantams, atliekantiems blokų skaidymo ir panikos sklei
dimo agitacinius darbus.

Motorizuota ir peščia visuomenė kviečiama rinktis 10:00 
valandą ryto Marquette Parko parke, prie 71-os ir Richmond 
gatvių sankryžos; ši yra nauja ir galutinė rinkimosi vieta.

Algis P. Barakauskas, 
Marquette Parko Lietuvių Namų Savininkų

Organizacijos Vicepirmininkas

pavo Sovietų kariai 1940 metais, 
paliekamos Rusijai. Valstybės 
departamentas spiriasi, kad Hel
sinkio susirinkimas visai to ne
sako. Arthur Hartman, Valsty
bės sekretoriaus padėjėjo saky
mu, Valstybės Departamentas 
jokiu būdu nekeis dabartinio 
JAV nusistatymo Baltų klausi
mu. O Baltųjų Rūmų kalbėto
jas pareiškė, kad “Prezidentas 
visvien esąs už sakinį, kuris iš 
jo pareiškimo buvo ištrintas”. 
Bet milijonas amerikiečių, kilę 
iš Baltų kraštų, pagrįstai baimi
nasi; nes ir Valstybės sekreto
rius, savo neatlaidžiu siekimu 
“detente”, yra nepalankus jų.rei
kalui. Vienintelė priežastis, ko
dėl Valstybės Departamentas 
gražiažodžiauja dėl Baltų nepri
klausomybės, yra ta, kad paglos
tyti nerimstančią Baltų-Ameri- 
kiečių grupę”...

Tenka prisiminti, kad “gru
pę” sudaro... milijonas Ameri
kos piliečių M.

BANDYS SUNORMUOTI 
FBI KLAUSINĖJIMUS

MONTREAL. — Vyriausias 
prokuroras Edward H. Levi su
sirinkusiems teisininkams pra
nešė, kad vyriausybė rengiasi nu
statyti taisykles, kuriomis FBI 
turės vadovautis žinioms rinkti.

Dabar paaiškėjo, kad Hoove- 
rio laikais buvo leidžiamos di
delės sumos'žinioms rinkti apie 
privatų senatorių gyvenimą.

Levi rengiasi uždrausti FBI 
agentams leisti laiką neesminėms 

žinioms rinkti.l TRUMPAS I
■s>

— Valdas V. Adamkus, aplin
kos Apsaugojimo Agentūros 
Vid. Vakarų regiono adminis
tratoriaus padėjėjas, spaudos 
konferencijoj pranešė apie 4 
reikalavimų įvykdymą Cook 
apskrityje. Dviem potvarkiais 
buvo įvesta Chicagos miesto

NAMŲ ĮKAINAVIMAS 
NEMOKAMAI

Turime pirkėjus.
J. BACEVIČIUS

Tel. 778-2233
‘x-y-sirs?1 ■ ii iun-j <.

AL. IR IGNAS 
TAISOME 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS 
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
Telefonuoti 737-3988 — TEXACO 

58-tos Ir Western Avenue kampas

vrEEwwei—* » j -J..T- j m- ..i 11, ■ t m

PUSMEČIUI 60 DOLERIŲ 
(10/20/5/UM)

Pensininkams automobilių 
APDRAUDA

Amžius 62—80
J. BACEVIČIUS 778-2233

*—r-:-’ JCLWUf ar

LIETUVIS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St
(Town of Lako)

Dažo namus Ii lauko Ir Ii vldaut.
Darbas garantuotai.

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

į STASYS ŠAKINISv_____________ ___________ l

Tik įvykdžius šiuos

centre ribotas laikas automobi
liams kai kuriose gatvėse ir 
komputeriais kontroliuojamų 
signalų įtaisymas. Kitais 2 pot
varkiais įvesta automobilių iš
metamos medžiagos kontrolė.

reikalavi- 
!mus galima tikėtis sumažinti 
nuodingo ozono ore kiekį, ku
ris dabar kartais siekia virš 50% 
aukščiau nustatytos saugumo 
skalės.

— J. Matukas, gyv. Deerfield 
Beach, Fla., atsiuntė tokį laišką: 
“Siunčiu 26 dol. Naujienų me
tinei prenumeratai, platinimo 
vajaus proga paremdamas lie
tuvišką spaudą. Prašau siųsti 
naujai Naujienų skaitytojai Ire
nai Sienas, Hinsdale, Ill. Lin
kiu jums viso geriausio”. Nau
jienų vadovybė nuoširdžiai dė
koja p. J. Matukui ųž tokią 
prasmingą paramą laikraščiui ir 
kartu su juo sveikina naują 
skaitytoją stud. Ireną.

— Ponia Paulina Shlaustas 
iš Brighton Parko apylinkės 
buvo nustebusi, kai savo pašto 
dėžutėje rado Naujienas. Jas 
jai užsakė vieneriems metams 
jos sūnus Ričardas, žinomo 
puikaus restorano Diamond 
Head savininkas. Jis taip pat 
teikia patarnavimus įvairioms 
grupėms, paruošdamas maistą 
ir vietas pagal susitarimus bei 
nurodymus. Ričardas Shlaus
tas visuomet paremia lietuviškų 
organizacijų bei spaudos dar
bus. Naujienos dėkoja jam už 
dėmesį ir sveikina naują skaity
toją ponią Pauliną.

— Walter ir Valerija Cherry 
sugrįžo iš ilgos kelionės vaka
rinėse JAV valstijose. Vykstant 
į Seattle, Wash.,.North Daboto
je pateko į potvynius, kai visi 
keliai buvo uždaryti, namai ap
semti ir ūkio derlius vietomis 
buvo sunaikintas. Toliau kelio
nė buvusi sklandi. Pacifiko pa
kraščiais pasuko į Los Angeles, 
Las Vegas. San Diego, Phoenix, 
o iš ten;— namo,.į Chicagą. Ke
lionėje padarė apie 7,000 mylių 
ir praleido daugiau, kaip tris 
savaites.

— Netikėtai patekau į lietu
vių tirštai apgyventą Union 
Pier, Michigano valstijoje, apie 
70 mylių nuo Chicagos. Tai ra
mus kampelis prie pat Michi
gano ežero. Sutikau Neringoje 
vasaroj ančius prof. Adomą 
Varną su žmona ir Damutę Pet
rulytę, kurie visą vasarą ilsisi. 
Karaičių Gintaro viloje sutikau 
Dr. Petrą Joniką atostogaujantį. 
Ten buvo ir dail. J. Pautienius, 
kurio nepavyko sutikti. Gintaro 
įspūdingoje aplinkoje restorane 
yra iškabinta keli Pautieniaus 
paveikslai ir bene keturios Ši
monio reprodukcijos. Kur ne
pasisuksi, išgirsti praeinančius 
kalbant lietuviškai. Paplūdimy 
tiktai mirga įvairiaspalviai liet
sargiai, smėlis švarus ir vasaro
tojai saulėje kepinasi.

— Antanas šova, Lietuvos 
kariuomenės pulkininkas, auto 
katastrofoje buvo sunkiai su
žeistas. Ligoninėje jam buvo 
padaryta keletą operacijų. Su
žeistasis pamažu sveiksta.

— Dr. Juozas Tautvilą, gyv. 
Gary, Indiana, sugrįžo iš atosto
gų. Būdamas pensininku, neuž-

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

DINNING ROOM HELP 
EXPERIENCED 

BUS BOYS — WAITRESSES 
Must have 2 years experience. 

5 Day Week. Steady Work. 
Good pay and other benefits. 

UNIVERSITY CLUB 
76 E. MONROE ST.

HELP WANTED-—YĖMALE- 
Darbininkių Reikia

WAITRESSES 
Experienced in dining room service. 

Evening hours.
Apply in person after 11 A. M. 

THE CART RESTAURANT 
601 So. WABASH 
CHICAGO, ILL.

EXPERIENCED BROILER COOK 
to take charge of kitchen. Also 

CLEANING WOMAN
Call Bud between 2 and 6 P. M. 

Monday thru Saturday for 
appointment. 

668-1550.
WHEATON AREA.

RENTING IN GENERAL 
.Nuomps

MARQUETTE. PARKE IŠNUOMOJA
MAS atstatytas 5 kambarių butas pa
vieniams vyrams arba, moterims. Pri
einama kaina. Po 5-tos vai. vakaro 

skambinti 778-1085.

IŠNUOMOJAMAS 3% KAMB. BUTAS 
suaugusiai porai arba vienam asmeniui 
Brighton Parke. Skambinti po 6 vai. 

vakare. Telef. 523-5747.

miršta lietuviškos spaudos. Ją 
remia ir karts nuo karto parašo.

— Charles M. Macke-Mačiu- 
kas išrinktas Lietuvių Prekybos 
Rūmų Golfo Dienos pirminin
ku, o Teodora Kuzienė, Bruno 
Klemka, Vyto Shukis, Edvardas 
Yerkes, Feliksas Raudonis ir 
Stanley Balzekas Sr. — vicepir
mininkais. Golfo Diena įvyks 
Palos Country klube, prie 131 
ir Southwest Hwy, Palos Parke 
trečiadienį, rugpiūčio 20 d. Pus
ryčiai bus 9 vai. ryto, o iškilmin
gi pabaigtuvių pietūs 7 vai. vak. 
Visuomenė taip pat kviečiama 
dalyvauti, rezervuojant vietas 
pas komiteto narius arba orga
nizacijos direktorius.

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

Klaudijus Pumputis,
4358 So. Washtenaw Ave.

Tel. 927-3559.
(Pr).

o Floridoje, Sapphire Sea Mo
tel vasarnamy, reikalinga mote
ris ir vyras motelio darbams. 
Butas ir geras atlyginimas. Ra
šyti:

V. Tomkus,
Sapphire Sea Motel

A. 1 A. 700 Ocean Dr.
Juno Beach, N. Palm Beach, 

Florida 33408.
Įsidėmėtina naujas motelio 

telefonas:
Area code 305 626-2444.

(Pr)-

— A. Rugys, Lake "Worth, 
Fla., pratęsė prenumeratą iš 
anksto be raginimo ir parėmė 
Naujienų leidimą 4 dol. dovana. 
Naujienų vadovybė dėkinga už 
laiko taupymą, mažinimą iš
laidų, už paramą, taip pat už 
gerus linkėjimus.

* Visų rūšių namų apšildy
mo specialistas JOHN PUCETA. 
Telefonas 925-4661. Sk.

Linksmavakaris visuome
nei. Pranešimas, šį šeštadienį, 
rugpiūčio 16 dieną, Illinois Lie
tuvių Respublikonų Sąjungos 
Marquette Parko Apygardos 
Valdyba kviečia visus čikagiečius 
šaunian Linksmavakarin Lietu
vių Namuose, Union Pier, Mi
chigan. Pradžia popiet ir tęsis 
iki pirmųjų gaidžių.... šokiams 
gros puikus Ąžuolo Stelmoko 
orkestras.

Algis P. Barakauskas, 
Illinois Lietuvių Respublikonų 

Sąjungos Marquette Parko 
Apgs. Vicepirmininkas ir 
Sąjungos Revizijos Pirm.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
M. IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOK&JIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I -

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS; Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS 
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTARLATAS — VERTIMAI.
Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233
MŪRINIS BUNGALOW ant 43' skly

po. Centr. šildymas. 64-ta ir Whipple. 
Nebrangus.

2 BUTŲ po 4% kamb. 17 metų. 30' 
sklypas. Centrinis šildymas kiekvie
nam butui atskirai. Tik $43,000.

4 BUTŲ: 2 po 4, 2 po 3 ir 3 kamba
riai skiepe. 2 auto garažas. Centri
nis šildymas. Geros pajamos, gera 
gyventi vieta.

10 BUTŲ MŪRAS. Naujas šildy
mas. Geros pajamos. Dideli kamba
riai.

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance. Income Tax 

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

MARQUETTE PARKE parduodamas 
2 miegamų bungalow, gazu šildomas, 
su centrinio vėsinimo įrengimais, at
naujinta virtuve, pilnu beismantu, 
21Ą mašinų garažu. Duokite pasiūly
mą. Skambinti Al. Karan (Karanaus- 
kui).
CALVELLE REALTOR. Tel. 636-1111.

— Inž. Domas ir ponia Safija 
Adomaičiai atostogas praleido 
savo viloje Michianoje. Ten gy
vena ir dail. Janina Marks. Mi
chiana taip pat darosi populia
ri, nes ten ir daugiau atsiranda 
mūsų visuomenei žinomų žmo
nių. Michiana vasarvietė yra 
netoli New Buffalo, Mich.

Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon
frontacijos, nors dabar daug 
kas nori Įvesti madą, kad ben
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems ... Naujienos buvo ir yra 
už demokratiją ir toleranciją. 
Deja, jos negali toleruoti Lietu
vos okupacijos tolerantų ir pa
likti įvairių tipų bendradarbiau- 
tojus visiškoje laisvėje. Todėl 
šio pasimetimo ir iliuzijų politi
kos laikotarpiu Naujienos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio ju
biliejiniais metais padvigubinti 
skaitytojus. (Pr).

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660

Siuntiniai į Lietuvą j 
ir kitus kraštus ž

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė į
Chicago, III. 6063Z Tel. YA 7-59801

Didžiausias kailiu
pasirinkimas

pas vieninteli 
lietuvį kailininku

Chicagoje A eitt

NORMANĄ

ei. 263-5826 
(įstaigos) ir 
677-8489

(buto)

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

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
“NAUJIENOSE” — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNOJE

PRIEŠ MOKSLO METUS
7 KAMB. MŪRO REZIDENCIJA. 

2 vonios. Gražus beismantas.. 2 auto 
garažas. Tuoj galite . užimti. Mar
quette Parke. $29.750.
2 BUTU 19 M. MŪRAS. Mūro gara
žas. Nauji atskiri šildymai. Air 
cond. Karpetai. Įrengtas beismantas. 
Per mėnesi gaunate butą. Arti parko. 
$35.700.

GRAŽUS GEORGIAN 5 kamb. 40 
pėdu lotas. 2 auto garažas. Arti ofiso. 
Jau turime raktą. $18,250.

8 BUTU MŪRAS, naujas, gazu šil
dymas, nauja elektra, alumin. langai. 
$15.000 metiniu pajamų. Arti mūsų. 
$71.700.
6 KAMB. (expandable) 18 metų mūras 
ir 2 auto garažas, Marquette Parke. 
$23 900.

LIUKSUS 10 METU MŪRO rezi
dencija. 3 miegamieji, 2 vonios, kar
petai. beismanto gražumėlis. Kampi
nis 40 pėdų lotas, 2 auto mūro ga
ražas. -Arti Kedzie prie Nabisco. — 
$37,650.

m AUKŠTO, 18 metu mūras, 2 bu
tai. 2 auto garažas. Arti mūsų. Liga 
verčia atiduoti. $33,500.

6 KAMBARIU MŪRO NAMAS. 2 
auto garažas. Beveik prie Marquette 
Pa^ko bažnyčios. Jau laisvas. — 
$21.000.

2 AUKŠTU MŪRAS, puikūs 2x5 
kamb. butai ir 2 kamb. sausam beis- 
mante, naujas gazu šildymas. Geras 
garažas. Arti mūsų. $26.500.

PLATUS LOTAS su garažu. Arti 
Maria High. Pigus. $5,900.

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

Burn; nuomavimas, įvairūs 
DRAUDIMAI. NAMU IR NEKILNO

JAMO TTTRTO PIRKIMAS.
PARDAVIMAS.

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO

TEL. — 254-5554

PARDUODAMAS NAUJAS NAMAS 
su 13 kambarių ir 2 vonios kamba
riais ant 4 akrų sklypo. Naujas šil
dymas gazu. 4 mylios nuo krautuvių, 
5 mvlios nuo Bass Lake. $22,000.

Kreipkitės i savininką Kasparą 
Račiūną. Knox. Indiana. 

Tel. 219 — 772-1492.

M. A. ŠIMKUS 
Real Estate. Notary Public.

INCOME TAX SERVICE 
*259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, piminiv 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitoki blankai. «

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu mieste ir užmiesty nauius ir 
oerstatau senus visu rūšių namo ap- 
ildymo pečius, air-conditioning. van- 
iens boilerius ir stogu linas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

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

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $60 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisymas 

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




