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PASIBAIGĖ PIRMINIAI RINKIMAI
WASHINGTONAS. — šią savaitę Amerikoje pasibaigė pir

miniai rinkimai, kuriuose paaiškėjo atskirų partijų kandidatai 
rudens rinkimams. Dar įvyks balsavimai Floridoje, Havajuose 
ir Georgijoje, tačiau visur kitur kandidatai paaiškėjo ir galima 
daryti kai kurias išvadas. Viena jų yra ta: seni politikai, buvę 
kongrese, su mažomis išimtimis, nugalėjo naujus, pradedančius 
politikus. Viena tų išimčių buvo Texas senatoriaus Ralph Yar
borough pralaimėjimas. Pralaimėjo ir aštuoni Atstovų Rūmų 
nariai. Svarbus pralaimėjimas laikomas George Fallon iš Mary- 
lando, kur nugalėjo liberalas (Paul Sarbanes.

AMERIKOS KARO LAIVAI RENGIASI 
GELBĖTI AMERIKIEČIUS JORDANE

Kitas atstovas Philip Philbin 
iš Massachusetts buvo nugalė
tas demokrato jėzuito kunigo 
Robert Drinan, kurio kampani
ja buvo vedama griežtai pasisa
kant prieš Vietnamo karą. Pažy
mėtina, kad tarp senųjų kongre
so narių, kurie pralaimėjo pir
minius rinkimus, daug yra gan 
pažengusio amžiaus žmonių. 
Philbin yra 72 m., Fallon — 68. 
Juos nugalėjo jaunesni kandi
datai.

Vienas svarbesnių laimėjimų 
buvo Minnesotos demokrato, bu
vusio viceprezidento, Hubert 
Humphrey. Jis labai įtikinan
čiai sūmušė jaunesnį demokra
tą, negrą liberalą Crąig, kuris te
gavo apie 20% balsavusių. Hum
phrey pareiškė po rinkimų, kad 
jis nebandys kandidatuoti į pre
zidentus. Jo uždavinys būsiąs 
tapti geriausiu senato nariu.

. Pirminiai rinkimai pasižymė
jo balsuotojų apatija. Kai ku
riose valstijose balsavo tik ket
virta dalis rinkėjų. Nepastebėta 
jokio didesnio palinkimo į radi- 
kalius dešiniuosius. Dešinieji

rinkimų, tačiau to negalima pa
vadinti slinktimi į dešinę. Tą 
patį galima pasakyti ir apie “tai- j 
kos kandidatus”. Jie laimėjo ke
lis svarbius rinkimus, tačiau ne
galima kalbėti apie “naują kon
gresą”, kurį pranašavo kai ku
rie jaunesni “balandžiai” prieš 
pirminius rinkimus.

Įdomiausi rinkimai buvo Mas
sachusetts, kur jėzuitas tėvas 
Drinan suorganizavo labai mo
dernią, gyvą kampaniją. Jo pa
dėjėjai aplankė apie 37 tūks
tančius namų ir kontaktavo 75,- 
000 balsuotojų. Sudarius šali
ninkų sąrašus, tėvo Drinan pa
sekėjai telefonais spaudė visus 
savo balsuotojus, kad jie eitų 
ir balsuotų. Tame rajone 'buvo- 
6,000 daugiau balsavusių, negu 
bet kada ankstyvesniuose rinki
muose.

IŠ VISO PASAULIO

PNOMPENH AS. — Amerikos 
lėktuvai stipriomis jėgomis 
puolė komunistų jėgas, kurios 
sustabdė Kambodijos ofenzyvą 
50 mylių į šiaurę nuo sostinės.:

ATĖNAI__ Graikijos teismas
atmetė prokuroro kaltinimus 
graikų milijonieriui Stavro Ni
archos, kurio žmona mirė ge-' 
gūžės 4 d. Prokuroras norėjo 
traukti į teismą vyrą, kurio el
gesys privertęs žmoną nusižu
dyti, Byloje dalyvavo ir garsus
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Amerikietis marinas Vietname patepa mažo vietnamiečio ausi, v Ji jam tėvų buvo perdurta, kad 
‘ vėliau galėtu nešioti auskarus.

NAUJAS KOMUNISTU TAIKOS PLANAS
Nieko nesako apie Š. Vietnamo kariuomenę

PARYŽIUS. — šešiolika mėnesių boikotavusi Paryžiaus tai-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

britų teismo medicinos eksper-; kos derybas, Viet Congo delegatė Binh pasirodė derybų sesijoje 
tas dr. Teare. Jo liudijimas pa- į su nauju taikos planu, apie kurį vakar jau buvo trumpai praneš- 
dėjo teismui- Niarchos kaltini
mą atmesti.

TOLEDO. — Negrai Toledo,
Ohio nušovė automobiliu važiuo
jantį policininką. Du negrai bu
vo peršauti prie Juodųjų Pan
terų būstinės.

SAIGONAS.
valdžia ištrėmė du jaunus ame
rikiečius, kurie atvyko į Saigbną

P. Vietnamo

kurstė prieš Vietnamo karą.

Teroristu kalinys 
sunkiai serga

MONTEVIDEO. — Urugva
jaus teroristai, vadinami tupa- 
maros, paskelbė, kad vienas jų 
laikomas įkaitas, amerikietis dr. 
Claude Fly, sunkiai susirgo ir 
jų organizacija neturinti prie
monių jį gydyti. Teroristai pri
siuntė ilgą savo memorandumą, 
kuriame pasmerkiama Urugva- 
jašu vyriausybė. Teroristai rei
kalauja, kad tą memorandumą 
paskelbtų visi Urugvajaus laik
raščiai, radijo stotys, ir trys te
levizijos stotys. Tai padarius 
teroristai žada paleisti dr. Fly, 
kuris dirbo Urugvajuje kaip vy
riausybės patarėjas žemės ūkio 
reikalams.

Be amerikiečio dr. Fly tupa- 
maros dar turi pagrobę brazilų 
konsulą Dias Gomide. Jo savo 
reikalavime teroristai visai ne
mini. Jis buvo pagrobtas liepos 
31 d., kada teroristai pagrobė 
amerikietį Mitrione. Pastarasis 
buvo jų nužudytas rugpjūčio 9 d.

ta. šis planas turi kelias naujas sąlygas, nors amerikiečių dele
gacijos jis ir buvo pavadintas “senu vynu naujame butelyje”. 
Komunistų planas pirmą kartą duoda terminą Amerikos kariuo
menės išvežimui. Tas terminas nustatytas gan' praktiškas, ne
reikalaujant kareivių išvežti “tuoj pat”, bet duodant laiko iki 
1971 m. birželio pabaigos. Tas terminas derinasi su kai kurių 
Amerikos “balandžių” reikalavimais baigti karą’ iki ateinančių 
metų vidurio.

Komunistų pasiūlymas deri
namas šū Amerikos Visuomenės

kos senate, reikalauja, kad Ame- 
BOSTONAS. — Sunkvežimių ’ rikos vyriausybė neglobotų ka- 

pramonė • jiernaa dėl vagysčių .rinės Saigono valdžios, kuriai 
prarado prekių už 828; tfikstan-1 Y™ pietŲ Vietname nemaža opo- 
čius dolerių, šiais metais nuo- zicija. Viet Gongo pasiūlyme sa- 
stoliar gali siekti milijoną dole
riu.

LOS ANGELES. — Po Mek
sikos dienos parado Los Angeles 
meksikiečių jaunuoliai sukėlė 
riaušes, kuriose buvo sužeisti 7, 
policininkai ir 16 civilių. Suimta 
60 asmenų.

NEW ORLEANS. — Rasiniuo
se neramumuose vienas negras 
buvo policijos nušautas ir 3 su
žeisti. Jie bandė sudeginti neg
ro krautuvę, nes jos savininkas; 
padėjęs policijai suimti grupę, 
negrų.

LONDONAS. — Britų karo 
laivyno vadovybė,. parlamentui 
paspaudus, turėjo nutraukti “su
siartinimo su visuomene” pro
gramą. Laivyno vadai kvietė 
gyventojus lankyti britų laivą 
“Ajax” ir kviesti jūreivius į 
svečius. Viename uoste ši pro
grama buvo labai sėkminga, tik 
paaiškėjo, kad visi jūreiviai bu
vo pakviesti ne į šeimas, bet iš
sivesti į miestą jaunų merginų. 
Apie tai sužinojo vedusių jūrei
viu žmonos ir pakėlė triukšmą.

HARTFORDAS. — Iš atos
togų sugrįžę Hartfordo univer- 
.siteto studentai pasigedo savo 
meno darbų, įvairių skulptūrų, 
kuriomis buvo išpuoštos univer
siteto patalpos. Paaiškėjo, kad 
šlavikai tą ’“meną” palaikė šiuk
šlėmis ir išmetė.

Apie 12,000 Urugvajaus po
licininkų ir kareivių ieško tero
ristų slėptuves, kur yra laiko
mi pagrobtieji. Teroristai įspė
jo, kad ją suradus, abu kaliniai 
bus nužudyti. Urugvajaus val
džia atsisako derėtis su teroris
tų organizacija. Greičiausia ir 
jos manifestas nebus spausdi
namas Urugvajaus spaudoje.

koma, kad Saigono vyriausybės 
nariai galės įeiti į ateities koali
cinę vyriausybę, išskyrus tris 
asmenis: prezidentą Thieu, vi
ceprezidentą Ky ir premjerą 
Khiem. Jie visi esą per daug 

i nusikaltę Vietnamo liaudžiai, 
kad galima būtų su jais toliau 
dirbti.

Naujas dalykas komunistų 
plane yra ir pažadas nepulti pa
sitraukiančiu amerikiečiu. Nau
jas dalykas yra pasiūlymas de- 

■ rėtis dėl karo belaisvių paleidi
mo ne po kariuomenės atitrau
kimo, bet po pažadėjimo ją ati
traukti. čia komunistai ir
gi apeliuoja į amerikiečių nuo
taikas. Tą pripažįsta ir Pran- 

1 cūzijos komunistų laikraštis 
| “L’Humanite”, kuris rašo: 
“Teks palaukti ir pažiūrėti, ką 
galvos Amerikos viešoji opini- 

| ja, kad ji pamatys, kad taiką 
būtų galima pasiekti tuoj pat, 
jeigu tik Nixonas pagaliau at-' 
sakytų rimtai į Viet Congo pa
siūlymus”. Matyt, komunistai 
laukia, kad naujas jų planas vėl 
sukels naujas prieškarines de
monstracijas Amerikoje ir nau
jus “balandžių” raginimus vy
riausybei.

Komunistų planas nepasikei
tęs nuo ankstyvesnių planų tik 
svarbiausiu klausimu, būtent, 
kada išeis šiaurės Vietnamo jė
gos iš P. Vietnamo? Komunis
tai niekada nė?a pripažinę, kad 
tokių dalinių Pietų, Vietname 
yra ir nieko nenori kalbėti apie 
jų atitraukimą. Amerikos de
legacija pareiškė studijuosianti 
naują komunistų pasiūlymą.

♦ Izraelis įteikė Jungtinėms 
Tautoms jau 16-tą skundą dėl 
Egipto laužomų karo paliaubų.

AMMAN AS. —Jordano kariuomenės biuletenis paskelbė, kad 
sostinė yra išvaduota iš palestiniečių partizanų. Kovos išsiplėtė 
j Jordano šiaurę, kur partizanai laiko užėmę kelis miestelius. 
Sirijoje ir Libane partizanai surengė demonstracijas prie Jor
dano ambasadų, šimtai partizanų iš Libano ir Sirijos peržengė 
sieną j Jordaną. Ammane minosvaidžiai sužalojo Amerikos, Bri
tanijos ambasadų pastatus. Jordano kariuomenės vadas paskelbė 
amnestiją tiems partizanams, kurie padės ginklus ir apleis lai
komus miestus. Pareiškime sakoma, kad Jordano kariuomenė 
gali dešimteriopai padidinti savo puolimus, tik to nedaro, nenorė
dama turėti per daug žmonių aukų.

Lima IGskrieja 
aplink mėnulį

MASKVA. — Kaip jau pra
nešta, mėnulio orbitoje skrieja 
naujas, be įgulos, sovietų sa
telitas Luna 16. Sovietų žinių 
agentūra neskelbia, ar yra nu
matyta tą erdvėlaivį nuleisti ant 
mėnulio, tik pranešama, kad jis 
skrieja 66 mylios nuo mėnulio 
paviršiaus.

Vakaruose prisimenamas pla
čiai išgarsintas sovietų Luna 15 
erdvėlaivis, kuris buvo pasiųs
tas į mėnulį tik tris dienas prieš 
svarbiausią Amerikos astronau
tų kelionę su Apollo 11, kuriam 
teko pirmam nusileisti ant mė
nulio. Tada buvo spėliojama, kad 
sovietai bandys paveržti iš Ame
rikos visą garbę pirmi nuleis- 
dami savo erdvėlaivį ant mėnu
lio ir paimdami iš jo žemės pa
vyzdžių. Taip neįvyko, sovietų 
Luna 15 paskraidęs aplink mė
nulį, dingo erdvėse. Amerika 
laimėjo lenktynes į mėnulį.

Nuo to laiko sovietų spauda 
labai šykščiai tepraneša apie sa
vo erdvėlaivių keliones ir jų 
tikslus. Pabrėžiama, kad reikia 
vengti “sensacijų”.

Rinkimai Keraloje
NEW DELHI. — Indijos pro

vincijoje 'Keraloje vėl vyksta 
provincijos valdžios rinkimai, 
kuriuose varžosi net 21 partija. 
Kerala pasaulyje pagarsėjo, kaip 
pirma demokratiniuose rinki
muose išsirinkusi komunistinę 
valdžią. Ir šiuose rinkimuose 
komunistai laikomi favoritais.

Keralos komunistams kiek pa
kenks jų tarpe atsiradęs plyšys. 
Partija yra suskilusi į Maskvos 
ir Pekino grupes. Indijoje vie
na grupė — Maskvos — yra po
puliariai vadinama dešiniąja ko
munistų partija,. o Pekino — 
kairiąja.

Keraloje yra 10 milijonų gy-

♦ Sovietų žinių agentūra pa
skelbė, kad šį rudenį Varšuvos 
pakto valstybės turės karinius 
manevrus Rytinėje Vokietijoje.

♦ Kambodijos kariuomenė iš
silaužė iš apsupimo. Parašiuti
ninkai padėjo pralaužti komu
nistų žiedą, kuriame buvo 8 ba
talionai kariuomenės. Jai jau 
ėmė trūkti amunicijos ir maisto.

♦ Vakar Čikagoje lankėsi sen.
McGovern. Jis pareiškė, kad vi
ceprezidento Agnew paręiški- 
jnaį^skaĮdo ^ Aymenką. .

♦ Vakar prezidentas Nixonas 
pusantros valandos kalbėjosi su 
Izraelio premjere Goldą Meir.

♦ Britanijos parašiutininkų 
brigada laukia Kipro saloje įsa
kymų. ; Jie atsiųsti intervenci
jai Jordane. Valstybės departa
mentas pareiškė, kad dar nenu
tarta įsikišti Jordane, kur ci
vilinis karas gresia amerikiečių 
gyvybei.

♦ Jordano karo vadas marša
las Majali paskelbė Ammane lai
kinas paliaubas. Jordanas pra
šo Raudonojo Kryžiaus vaistų 
ir kitos medžiagos sužeistiems.

♦ Prancūzija, Amerika, Bri
tanija ir Vakarų Vokietija tar
sis dėl bendros linijos derybose 
dėl Berlyno su sovietais. Bo
nos vyriausybė neratifikuos ne
puolimo pakto su rusais, kol ne
bus pakeista komunistų politi
ka Berlyno atžvilgiu.

Jungtiniu Taufy gen. sekretorius 
Thant pasiūlė, kad šioje sesijoje su* 
si tiktu keturiy didziyjy valstybių va
dai ir susitarty baigti Viduriniyjv Ry
ty konfliktą. Pasiūlymas visy buvo 

šaltokai priimtas.

u

ventojų, tačiau rinkimuose da
lyvavo apie 65% balsuotojų. 
Premjerės Gandhi vadovaujama 
kongreso partija eina bendrai 
su maskviniais komunistais.

_ _ __ _ _ _ _ • - 
Amerika mažina 

karo laivyną
Sovietai skelbiasi Viduržemio

. jūros valstybe
WASHINGTONAS. — Ameri

kos karo laivyno vadovybė pa
skelbė, kad taupumo sumetimais 
bus atsargon paleistas didelis 
lėktuvnešis “Shangri-La” ir 57 
mažesni karo laivai, šiuo metu 
lėktuvnešis. yra prie Vietnamo. 
Jį išėmus iš aktyvios tarnybos 
Amerika turės 14 lėktuvnešių^ 
Planuojama dar daugiau suma
žinti lėktuvnešių skaičių, nors 
yra statomi du nau j i, varomi 
branduoline energija.

Kongrese yra nemažai atsto
vu, kurie karo laivyno jėgas sie
kia mažinti, neduodami nau
jiems laivams lėšų. Gynybos pa- 
sekretorius David Packard pa
reiškė, jog biudžeto suvaržymai 
privers karo laivyno vadovybė 
laikyti aktyvioje tarnybojetik ’ 
12 lėktuvnešių.

Tuo pačiu metu, kaip spauda 
praneša, Sovietų Sąjunga didi
na ir plečia savo karo laivyną, 
statydama vis didesnius laivus, 
šia proga tenka pabrėžti sovie
tų laikraščio “Vojieno Istoričes- 
ky žurnal” paskutinio numerio 
straipsnj apie sovietų karo lai
vyną. Jie esą visur, kur jų rei
kalauja Sovietų Sąjungos sau
gumas ir interesai. Straipsnis 
papuoštas sovietų laivų nuotrau
komis Viduržemio jūroje ir sa
koma, kad “įtempta padėtis Vi
duržemio jūroje sudaro rimtą 
grėsmę visų Viduržemio jūros 
valstybių, įskaitant Sovietų Są
jungą, saugumui”.

Sovietų karo laivynas jau lei
džia Maskvai laikyti ir skelbti 
save “Viduržemio jūros valsty-

Jugoslavijos Tito 
laukia Nixono '

Belgradas. — Jugoslavijos už
sienio ministerija paskelbė, jog 
numatytas prezidento Nixono ir 
prezidento Tito susitikimas bus 
proga pabrėžti ir toliau išvystyti 
gerus abiejų valstybių santy
kius. Kartu susitikimas bus pro
ga prezidentams pasikeisti nuo
monėmis apie svarbiausius tarp
tautinius klausimus.

Dar neskelbiama diena, kada 
prez. Nixonas atvyks į Jugosla
viją, tačiau Belgrade kalbama, 
kad Tito priims Nixoną savo 
vasaros rezidencijoje, Brioni sa
loje. »

Jugoslavijos valdžia yra pa
smerkusi lėktuvų grobimus, ta
čiau dar kartą pareiškė savo pa
ramą Palestinos laisvinimo gru
pėms.

PALERMO. — Sicilijoje din
go laikraščio “L’Ora” redakto
rius. Manoma, kad jį pagrobė 
Sicilijos banditai.

Ammane nėra elektros srovės, 
nutrūko telefono ryšiai, aerodro
mas uždarytas, žmonės sėdi rū
siuose. Kovos dar vyksta at
skirose vietose iš namo į namą. 
Niekas nežino žuvusių skaičius, 
tačiau jų gali būti daug.

Egiptas šaukia Libijoje.kara
lių ir prezidentų iš arabų kraš
tų pasitarimą. Iš Kairo į Am- 
maną atvyko Egipto štabo vir
šininkas gen. Sadek. Jį atlydėjo 
aukšti karininkai iš Libijos ir 
Sudano. Jie atvežė savo vyriau
sybių pareiškimus karaliui Hus- 
seinui.

Sirijos radijas paskelbė, kad 
kai kurios šiaurinės Jordano 
vietovės “yra išlaisvintos”. Jose 
veikia partizanų administracija. 
Vyriausias gubernatorius esąs 
partizanų vadas Yasair Arafat. 
Atskiroms vietovėms paskirti 
partizanų komendantai.

Valstybės departamentas pa
skelbė, kad yra planuojama, kaip 
išgelbėti-Jordane esančius ame- 
r^^ius-IšNorfolkoįVidurže-- 
mio jūros rytinius pakraščius 
pilnų greičiu plaukia helikopte
rių laivas “Guam”. Jis sustip
rins šeštojo laivyno jėgas, šeši 
transporto lėktuvai laukia Tur
kijoje. Jie skirti evakuoti ame
rikiečius, kurių Jordane esą apie 
400, neskaitant 37 pagrobtų ke
leivių, kurie laikomi partizanų. 
“Guame” yra 28 helikopteriai.

Pasitarimai tarp Raudonojo 
Kryžiaus ir partizanų vadų nu
trūko dėl civilinio karo. Sako
ma, kad kalinamieji lėktuvų ke
leiviai yra perkelti į kitą vietą.

Palestiniečiai partizanai at
metė visus Jordano valdžios pa
siūlymus ir įsakė partizanams 
kovoti iki paskutinio vyro. Ka
raliaus Husseino žmona su vai
kais gyvena Londone. Britų vy
riausybė paprašė Jordano val
džios globoti 150 britų piliečių 
ir pagrobtus lėktuvų keleivius, 
jei juos pavyktų išvaduoti iš 
partizanų.

Mažiau žuvusių 
P. Vietnamo kare
SAIGONAS. — JAV kariuo

menės Pietų Vietname vadovybė 
paskelbė, kad per praėjusius 12 
mėnesių žuvusių amerikiečių 
skaičius buvo per pusę mažesnis 
už ankstyvesnius metus. Ma
žiau žuvusių todėl, kad sumažė
jo karo veiksmai, be to, didesnę 
karo naštą pasiėmė Pietų Viet
namo kariuomenė.

Praėjusią savaitę amerikiečių 
žuvo 54, pakeldami bendrą žu
vusių skaičių nuo sausio 1 d., 
1961 metų iki 43,622. Sužeistų 
praėjusią savaitę buvo 337, bend
ras skaičius per visą karą — 
288,461. Jau 12 savaičių, kai žu
vusių skaičius nesiekė 100 per 
savaitę.

Pietų Vietnamo kareivių per 
savaitę žuvo 335 ir 857 buvo su
žeisti. Komunistų žuvusių bu
vo 1,567.



VEIKSMAS PATEISINA TIKSLĄ
Lietuvių Filatelistų Draugija “LIETUVA”

Minint Lietuvos Steigiamojo 
Seimo 50 metų jubiliejų, Lietu
vių Filatelistų Draugija “Lie
tuva” pirmoji paminėjo išleis
dama meniškus jubiliejinius 
vokus.

* Tad mieliesiems Naujienų 
skaitytojams gal būtų įdomu 
sužinoti, ką apjungia Filatelis
tų Draugija “Lietuva’’ ir kokie 
jos tikslai.

Lietuvių Filatelistų Draugija 
“Lietuva” jungia lietuvius fila
telistus ne tik gyvenančius Či
kagoje ar jos apylinkėse, bet ir 
išsiblaškiusius po visą Ameri
ką, Kanadą ir kitus kontinen
tus. Turime narių gyvenančių 
Atlanto ir Ramiojo vandenyno 
pakrantėse, keliolika yra gy
venančių Europoje ir net toli
moje Australijoje.
. Filatelistų Draugijos tikslai 

yra skatinti ir propaguoti lietu
viškąją filateliją lietuvių ir sve 
timtaučių tarpe. Rimta filate
lija ^ra.neįmanoma be istori
kių ir geografinių žinių. Tokiu 
būdu per filateliją svetimtau
čiai yra plačiai supažindinami 
lietuvišku klausimu.
i Kas gi jungia lietuvius filate

listus į Filatelistų Draugijos 
eiles?

Pirmiausias veiksnys tai yra 
bendra idėja, būtent, meilė 
lietuviškiems pašto ženklams. 
Tai yra daugiau dvasinis ar 
bendros idėjos ryšys. Toliau, 
Draugija leidžia gana platų, 
dažnai gausiai iliustruotą biu
letenį, kuriame be grynai fila- 
telinių žinių ir Lietuvos pašto 
ženklų studijų, yra gana daug 
istorinių žinių. Taip pat ne
praleidžiama visi žymesni vai 
stybiniai bei tautiniai įvykiai 
ir jų jubiliejai. Tokiu būdu 
Draugijos leidžiamas biulete
nis ir yra faktina jungtis tarp 

{Draugijos centro ir plačiai išsi
blaškiusiu narių.

Per Lietuvos Nepriklauso
mybės periodą nebuvo suspėta 
parengti tinkamus savus kata
logus bei albumus. Nors ir 1948 
metais Vokietijoje buvo išleis
tas “Baltijos” katalogas, ku
riame tilpo Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos valstybių išleisti paš
to ženklai, bet tai buvo tik 
pradinis darbas suregistravi- 
mui buvusių pašto ženklų, ir 
jų įvertinimas pagal tuometi
nes pokario sąlygas.

Frankfurto mieste, Vokietijoje yra tiltas, kuris savo statumu pri
mena kai kurias San Francisco miesto kalvas.
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Jaučiant, didelį trūkumą sa
vo albumų, Draugijos kolek
tyvas, vadovaujamas p. Kazio 
Meškonio, parengė ir išleido 
“Lietuvos Pašto Ženklų Albu
mą”. Deja, pirmoji laida jau 
seniai išparduota, o pareikala
vimas gana didelis. Ir vėl p. 
Kazys Meškonis, padedamas p. 
Liudo Kairio ir p. Antano Ba- 
leškos, užsidėjo didelį ir sun
kų darbą ir rengia žymiai pla- 
plėstą antrąją laidą.

Draugija taip pat numato iš
leisti Lietuvos Pašto ženklų 
Vadovą. Tam reikalui jau la
bai daug retos medžiagos yra 
surinktą ir nufotografuota.

Antrasis veiksnys — tai mū
sų atžala: moksleiviai ir jau
nimas. Ką filatelija gali duoti 
lietuviškam jaunimui tautine 
ir bendro išsiauklėjimo pras
me?' — Filatelija labai daug 
gali duoti tiek bendro, tiek tau
tinio išsiauklėjimo prasme. 
Daugelis Amerikos mokyklų 
yra įvedę filateliją į mokslo 
kursą. Gaila, kad lietuviai šios 
auklėjimo priem&hės neišnau
doja. Filatelija yra viena iš ge
riausių priemonių išmokti geo
grafiją ir istoriją, be jokio sau
so pamokų kalimo. Lietuvos 
pašto ženklų projektai daryti 
žymiausių dailininkų ir juose 
atsispindi veik visa tautos isto
rija. Angliškas mokyklas lan
kančiam jaunimui dar svarbu 
ir tai, kad tos istorinės žinios 
randamos angliškuose katalo
guose, o ne tėvų pasakojimuo
se. Paimkime tik trumpus vie
nos Lietuvos serijos aprašymus
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pagal Amerikonišką Scott ka
talogą, būtent; .Mindaugo vai
nikavimas 1253 nų, Gediminas 
įkuria Vilnių, 1323 m., Gedimi
nas užima rusų tvirtovę ir Al
girdas prie Maskvos vartų. 
Šios žinios pakartojamos kas
met milijoniniais tiražais mums 
net piršto nepridėjus. Maskva 
stengiasi visais- galimais būdais 
užmaskuoti istorinę tikrovę. 
Maskvos karus su Lietuva iš
metė iš sovietinės-enciklopedi
jos, tačiau ji negali pakeisti fi- 
latelinių katalogu. ; -■

Tad mūsų visuomenei ir 
ypač jaunimo auklėtojams ver 
tetų i šią sritį atkreipti daugiau 
dėmesio. Į jaunimą-įt'akps gali 
turėti tik tie, kurie.tiesioginiai 
su jaunimu dirŽa,'būtent: Jau
nimo organizacijos ir lietuviš
kos mokyklos.^ Turime gražų 
pavyzdį Cicero apylinkėje, kur 
mokytojas p. Juozas Kreivėnas 
yra suorganizavęs grupelę iš li
tuanistinės mokyklds ir sėk
mingai vadovauja, ruošia fila- 
telines parodas. Gi iš šalies da
romos pastangos žymesnės -įta 
kos nesėkmingos,.?. '

-T---
Trečias veiksnys. Ar yra ga

limybių kelti Lietuvos vardą ir 
lietuviškus reikalus svetimtau- 
tių tarpe ir angliškoje spaudo
je? šioje srityje lietuviai yra 
išimtinai geroje padėtyje, ka
dangi filatelinės spaudos durys 
yra atviros. Jeigu straipsniai 
yra tinkamai paruošti, tai be 
jokio užmokesčio spausdinami 
ir iliustruojami.Antra, filate- 
linė spauda kaip taisyklė, ne
užsiiminėja straipsnių karpy
mu, trumpinimu ar jų perdir
bimu. štai ir šis pavyzdys. 1968 
m. buvo suruošta Lietuvos Ne
priklausomybės Jubiliejinė pa
roda ir lietuviškos temos buvo 
plačiai išgarsintos amerikoniš
koje filatelinėje7 spaudoje. Tad 
turime pasidžiaugti, kad praei 
tos parodos proga Lietuvos var
das išgarsintas angliškoje spau
doje, neliko be atgarsių, Gavo 
me įvertinimų ir padėkos laiš
kų iš Lietuvos ' Diplomatinės 
Tarnybos. Lietuvos Pasiunti
nybė Washingtone papildomai 
paprašė prisiųsti didesnį kiekį 
tų filatelinių leidinių, kuriuo
se buvo patalpinti išsamūs 
straipsniai. Tai buvo didelis 
nuopelnas mūsų draugijos na
rio Walter Norton iš Philadel- 
phijos, kuris atliko . praeitos 
parodos propagandinį darbą, ir 
yra kontakte su žymesne fila- 
teline spauda. Ir šiais metais 
didžiausias filatelinis leidinys 
LINN'S STAMP NEWS Spalio 
mėn. 12 dienos laida rezervavo 
mūsų reikalams —1 Parodai.

Ketvirtas veiksnys. Kaip pra
džioje buvo pasakyta, Lietu
vių Filatelistų Draugija “Lie
tuvą” išleido meniškus vokus. 
Vokų išleidimasyra tik pirmu
tinė kregždė. Draugijos visos 
pastangos yra dedamos Jubilie
jinės Parodos rengimui. Paro
da bus gana didelės apimties.

Numatoma apie 200 rėmų, po 
6-rius albuminius lapus rėme. 
Tam reikalui Draugija įsigijo 
papildomai 100 naujų rėmų, 
tokiu būdu pirmą sykį parodo
je visi rėmai bus mūsų pačių. 
Paroda jau dabar rodomas di
delis susidomėjimas iš filatelis 
tų ir prekybininkų pusės.

Dažnai esame klausiami, ko
dėl ir dėl kokių motyvų pasi
renkama parodos rengimui 
Balzeko Lietuvių Kultūros Mu
ziejaus patalpas? Tam yra ke
liolika priežasčių. Pirmiausia 
Stanley Balzekas, Jr., yra mū
sų draugijos narys, mūsų prie- 
telis ir rėmėjas. Didžiules pa
talpas užleidžia 1 visai 'nemoka
mai ir- pats dar atlieka didelį 
propagandinį darbą amerikie
čių spaudoje. Be to,,kitos esa
mos lietuviškos patalpos nėra 
pakankamai didelės mūsų pa
rodos apimčiai. Taip pat pasie 
kiamas iš centro ar šiaurinės ir 
vakarinės miesto dalies, šiuo 
atžvilgiu šios patalpos irgi yra 
labai tinkamos. Kadangi ši 
paroda yra taikoma ne tik lie
tuvių visuomenei, bet svarbiau 
šia patraukti ir amerikiečių vi
suomenę, tai turime pripažin
ti, kad didžiuma dėmesio ir pa
stangų yra skiriama amerikie
tiškai publikai įr spaudai. Ki
tokį lietuviški minėjimai daž
nai amerikiečiams vra nesu
prantami ir gal dėl to neįdo
mūs. Filatelija yra bendra sri
tis, bendra kalba visus bendrai 
jungianti, tad ir stengiamės 
per ją sudominti ir rasti draugų 
bendram lietuviškam reikalui.

Pagaliau ir šis meniškas 
Steigiamojo Seimo Jubiliejinis 
vokas. Voko kairiajame kam
pe yra Steigiamojo Seimo 50 
skatikų vertės pašto ženklas su 
D. L. K. Vytauto paveikslu or- 
ginalinėmiš spalvomis. Deši
nėje šio ženklo yra didelis 50 
skaičius, primenąs Steigiamo
jo Seimo jubiliejinę sukaktį. 
Viskas apvesta ąžuolo ir lauro 
lapų vinjete. Voko projektas
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dailininko Aleksandravičiaus, 
spausdinta lietuvių Saleziečių 
spaustuvėje Romoje.

Voke vaizduojamo ženklo 
projekto autorius buvo prof. 
Adomas Varnas. Mūsų Drau
gija kreipėsi į prof. Adomą 
Varną, kad jis kaip projekto 
autorius dalį vokų autografuo
tų, ką jis mielai atliko. Iš viso 
filatelinėje istorijoje tai gal pir 
mas toks atvejis, kad ženklo 
autorius po 50 metų pats auto
grafuotų. šie vokai, kaipo su
venyrai, bus platinami mūsų 
parodoje. ' •

Tokių vokų reikšmė yra ga
na didelė, kadangi gera jų da

lis pateks į amerikieių rinki
nius. Apie jų išleidimą jau ra
šyta filatelinėje spaudoje ir 
jau gaunami užsakymai iš įvai
rių vietovių.

Tad Lietuvių Filatelistų 
Draugija “Lietuva” pirmoji 
paminėjo Steigiamojo Seimo 
50 metų sukaktį, tad ir su šia 
jubiliejine Paroda užbaigsime 
Steigiamojo Seimo minėjimo 
metus. Laikas bėga.' Gal nau
joji karta prisimins kas buvo 
prieš 50 metų ir pakartos mūsų 
Draugijos buvusią parodą, gal 
dar didesne apimtimi, bet jau 
laisvoje ir nepriklausomoje 
Lietuvoje. E. P.

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
— Sek pasaką, mamyte,
Apie senus laikus, 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po Taukus...

S. Petersonienė
Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 

krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų musų mažie
siems bei jaunimui: - x

1. Antanas Baranauskas, ANYKŠČIŲ ŠILELIS. Didelio formato, spaus
dinta stambiomis raidėmis, dail. P. Lapės gausiai iliustruota. Puikus lei- 
dinys, kietais viršeliais, spalvotu aplanku, kainuoja 5 doL

2. Vanda Frankienė-Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. $1,50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. Dail. V. Siman- 
kevičiaus iliustruota, 130 psL, $1,80.,-

4. Stasė Vanagaitė • Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų Žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psh, kaina 5 dol.

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

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

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

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai.
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai
čiai bendravo su savo dievais, 54 psl., $1.00. A

Nedaug kas žino, kad didysis Aukštaičių krašto ganytojas vysk. A. Ba
ranauskas parašė Anykščių šileli, Įrodyti nutautėjusiai šviesuomenei lie
tuvių kalbos lankstumą poezijoje... Pamatykime ir šiandieną, kad tai jam 
pavyko. Apsižiūrėkime, ar šių laikų mūsų jaunieji nepervertina TV ekra
nuose nušlifuotos svetimos kalbos, savosios nenaudai. Visi čia paminėti po
etai ir rašytojai savo kūriniais toli pralenkia pigių išsireiškimų kasdieninius 
artistus, sukurdami žodžių žaisme sąmoningus ir labai prasmingus vaizdus 
bei nuotaikas sielos gelmėse, liekančius visą amžių

N A Ų J I E N O S,
1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO/ ILL. 60608.

L country 
can’t live on love 

alone.
There are a lot of tilings a man

saying his piece, px> or con.

like ours work.
But in the final analysis, 

talk is cheap. Personal nwolve* 
ment accomplishes a lot more.

Putting paxt of your savings 
to work for America is a step- . 
in that direction. To provide

takes to make the whole

That’s one reason why Savings
Bonds mean a lot

They help to pay part of tho 
cost of running a country

And they help you at the same 
time. With interest and security. .

So next time you have 
something to say about 
America, let your 
Bond purchases JOI

I
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lake stock in America
Buy US. Savings Bonds
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Atostogos MenkiŲ Rage

GRYBAVIMAS MINKŠTOJ KĖDĖJ
Oi, grybai grybai, jūs patieka mano, 
Kas jūsų nemėgsta, nieko neišmano!

žmonės tebeieško, ir turbūt, 
ieškos iki pasaulio pabaigos, tri
jų dalykų — Atlantidos, žemės 
rojaus ir Lock Ness pabaisos. 
Šiuo tarpu mus įdomauja vien 
rojus, kurį sunkiausia nusta
tyti, kadangi daug į rojų pana
šių vietų žemėje yra, pavyzdžiui 
kad ir Menkių Ragas.

Šis į puslankį suriestas pusia
salis, atrodo, paties— Tvėrėjo 
planuotas rojum būti, tik dėl su
sidėjusių aplinkybių paliktas ne
baigtu.- čia gali įkvėpimo ir pa
sitenkinimo rasti kiekvienas 
gamtos mėgėjas ypatingai o 
meškeriotojai ir grybautojai 
specialiai viską čia pat. Tik me
nininkams, kūtvėloms ir nudis
tams kiek blogiau, nes turi krau
stytis į patį Cape Cod smaigalį, 
o tai gerokas kelio galas.

Grybavimas yra visų sportų 
karalius, sveikiausias, pigiau
sias, saugiausias ir visiems luo
mams, lytims ir amžiams vieno-, 
dai prieinamas. Grybaujant ap
sireiškia visi žmogaus fiziniai 
ir dvasiniai gabumai, paaištrėja 
budrumo, juslumo, akylumo, 
atydumo, o paklydus ir orienta
cijas instinktai. Tai yra visų 
penkių j usnių ir šeštosios — 
intuicijos paleidimas apyvar-
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ton, nebekalbant apie visą krep
šį sveikatos, kokį kartu su gry
bais grybautojas parsineša (au
tomobilius turintieji parsiveža) 
pagrybavę per dieną sveikoje, 
samanų ir pušaičių • aromatu 
kvepiančioje miškų ir krūmų 
gamtoje.

Tokios-nuomonės apie grybus 
būdamas ir išgirdęs, kad už po
ros blokų nuo Grušų vilos yra 
grybų, peilį ir krepšį pasigrie
bęs kone tekinas nubėgau Webs
ter Drive pietų pusėn, kur tik
rai išilgai jau užžėlusios jūros 
užlajos tęsėsi ilgas krūmais ir 
mišriais medžiais apaugęs blo
ko platumo rėžis, jau numaty
tas išparduoti naujo West Yar
mouth kvartalo statybai. Pats 
instinktas rodosi ausin šnibžda, 
kad tokiame gojuje grybų tai 
bus kaip nieko! Mano optimiz
mą labiau pakėlė dar į krūmą 
tebežengiant trys dailios jaunos 
skaisčiai raudonomis suknelytė- 
mis su baltais taškeliais pasipuo
šusios Amanitos (muscaria, lie
tuviškai tariant musmiriai)...

Kur yra musmirių, ten yra 
grybų — būdavo taisyklė senais 
gerais laikais einant į baravy
kus Lietuvoje.

Krūmynas lyg tyčia buvo

1970 Plymouth-Duster

spygliuota gyvatvore 
tas. Norint į jį įeiti, reikėjo 
spyglių-dyglių užtvarą forsuoti 
ar šturmu paimti, ką ir pada
riau. Pirmąją liniją pralaužus, 
paprastai sekančios yra silpnes
nės. Taip bent iki tol maniau.

Prisiskaitęs apie narsųjį ka
reivėlį Šveiką, kaip jis į frontą 
ėjo, įsitraukiau kvapą, užsimer
kiau, tik negalėjau užsimaukš
linti šalmo, kadangi ant galvos 
jokio ne tik šalmo neturėjau, 
bet dargi priešmoskitinio mai
šelio nebuvau užsimovęs, žen
giau nedaugiau kaip tris, dau
giausiai keturis žingsnius, kai 
pasijutau pakibęs lyg musėlė 
voratinklyje: buvau iš visų pu
sių ir nuo apačios iki galvovir- 
šio suraišiotas ir suparaližuo-

Kai nesijudinau, buvo galima 
kęsti, bet tik pamėgink kurį są
narį paklibinti, ;kai aštrūs spyg
liai ir dygliai iš visų pusių su- 
veria...

Laukinės amerikoniškos rožės, 
erškėčiai, juodosios avietės ir 
iki tol nematyti žali vijokliai, lyg 
spygliuotų vielų aplink fortą ka
muoliais ir įmantriai raizgyto- 
mis pynėmis buvo nusaistę visą 
to iš šalies žiūrint gražaus go
jaus pažemes.

V x

Piktos, kraujo ištroškusios, il
gais, kumpais dygliais apsigin
klavusios beširdės piktžolės ap- 
šiyyniojo aplink kojas, rankas 
ir liemenę, o kitos nusitvėrė už 
galvos ir sprando.

Lyg koaliciją sudarę, čia pat 
augę vilkobelės, šunobelės ir ki
tokios vampirų medžių gentys 
savo ilgais kaip ylos ir aštriais 
kaip adatos spygliais ir dygliais 
atrodė ne juokais nusistatę man 
nuleisti kraują.

Dantis nuo badančio skausmo

apželdin- glijos krūme: curuk, tai yra bėk 
laukan!

Kai kruvinas, žaizduotas ir su- 
plyšusiom kelnėm išsikapsčiau iš 
to raganų užkerėto krūmo, pa
kraštyje ant kemsėlio pamačiau 
bestovinti mažą, gražią, baltu 
koteliu su raudona kepuraite 
umėdėlę, pagal Lietuvos Mokslų 
Akademijos Botanikos Institu
to vadovėlį nenuodingą, bet ir 
nerekomenduotiną ketvirtos ka
tegorijos .iš bėdos valgomą gry
belį, kurį ir parsinešiau kaip sa
vo nuotykingos safari trofėją. 
Sbsutė Emilija apmazgojusi 
žaizdas, apkrovusi kompresais,

pasodino į minkštą fotelį, apkam
šė pagalvėmis, įpylė ūpą taisan
čių vaistų ir atnešusi vyskupo 
Baranausko Anykščių šilelį pa
sakė: “Broleli, verčiau grybauk 
iš knygų!”

Perskaitęs pasijutau lyg bū
čiau pats grybavęs Anykščių 
pušyne prie šventosios palei Pun
tuką! Grybavimas, kaip ir vi
soks kitoks antkritis pasirodo 
yra grynai psichologinė būklė 
(state of mind), kurią su mie
lais skaitytojais norėdamas pa
sidalinti visą tą ištrauką iš Ba
ranausko visų kitų grybomanų 
labui nurašau:

PERCY ATŠAUKĖ 
ATLYGINIMĄ

Senatorius Charles Percy at
šaukė savo 1968 metais skirtą 
$50,000 atlyginimą tam, kas nu
rodys jo dukters Valerie, 21, žu
diką. Per tą laiką policija iš

tardė apie 10,000 žmonių, bet sa
kosi neturinti jokio rodymo.

Valerie prieš 4 metus buvo 
rasta peiliu nudurta miegama
jame savo tėvų rezidencijoje 
Kenilworth prie Michigano eže
ro Chicagos šiaurinėje dalyje.

CRANE SAVINGS and Loan Association

Hymouth YoBmT
. 2-Door

Coop*

KAINA nuo $1.995-00
25 mylias su vienu galionu. Garantija 5 metai arba 50.000 myliy. 

Pigus leidimas.
PLYMOUTH, VALIANT • BARRACUDA, ROAD BUNNER, 

G T X, FURY-DUSTER.

BALZEKAS MOTOR SALES INC.
4030 Archer Avenue — Phone VI 7-1515 
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sukandęs atsargiai ranką judin
damas pradėjau peiliu nupiaus- 
tyti kairę ranką apvyniojusias 
piktybines virkštis. Atpalaida
vęs kairę ranką ir jai perdavęs 
peilį vargais negalais atpalaida
vau dešinę ranką, bet blogiausia 
buvo nupiaustyti tą erškėčių vai
niką nuo galvos ir sprando. Be
pig eskimui: jis ruonio šoninę 
įsikandęs aršiu peiliu kąsnis po 
kąsnio atsipiauna pagal pačią 
savo nosį ir jos nenusipiauna. 
Bet nebūdamas eskimas paban
dyk peiliu be veidrodžio nupiau
styti nuo savo kaklo erškėčių 
spygliuotas vielas!

Neturiu supratimo, ką dary
čiau Vietnamo fronte, bet jau 
žinau, kas daryti Naujosios An-

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

INSURED

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

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.

PER ANNUM
ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $5,000. OR MORE, 
2 YEAR MATURITY

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

Taupymo Indeliai
Apdrausti iki $20,000.

i

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

Minkštučiukai samanų patalai ištiesti 
Galvą į save traukia ir liula paliesti. 
Uogienojai kaip rūtos kelmais kelmais želia, 
Juodas, raudonas uogas išsirpusias kelia. 
Ant žalio, rausvo, balkšvo dugno taškai grybų 
Tarp medžių marguliuoja iš savų sodybų. 
Voveruškų leikelės kur-ne-kur pro plyšį 
Iš po samanų marškos sarmatlyvai kyši. 
Čia paliepių torielkos po mišką išklotos, 
čia kiauliabudės pūpso lyg pievos kemsotos, 
čia po eglėm šeimynom sudygę ruduokės, 
čia pušyne iš gruodo išaugę žaliuokės.
Čia rausvos, mėlsvos, pilkos ūmėdės sutūpę, 
Linksmutės, gražiai auga, niekas joms nerūpi, 
čia kazlėkai pakrūmėm ant piemenų tako, 
Tartum kupkeliai kniūpsti, kaip, Mickevičius sako, 
čia nemunės iš kelmo, lepšiai tarp alksnyno, 
čia šalpionai tarp stuobrių dygsta iš - skiedryno, 

' čia musmirės raupuotos, veršakiai gleivėti,
Čia grybai ir šungrybiai vardais nežymėti; < 
Anei jų žmonės renka, anei žvėrys griaužia, 
Jėg, bėgdami per mišką, galvijai išlaužia, 
Arba patys savaime suglebę supūsta ; 
Iš jų trąšos želmenim aplinkui išplūsta.
E, iš visų viršesnis auga baravykas,
Sulig dainuškos žodžių — “grybų pulkauninkas”: 
iPlatus, storas, paspūtęs, lyg tartum užklotas 
Ant kieto, drūto koto bliūdas palivotšis: 7

. (b. d.) ’ J.cPr.

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

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

1 mokama vieny
— mėty certifi-
4catams. Mažiau

sia $5,000 
ar daugiau

on two 
years 

certificates

už visą mėnesį.
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d* 

Prašome aplankyti naują musy namą.

Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vak.; 
Antrad ir penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; Šešta
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už
daryta.

Kas tik turi gerą' skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875
Vedėtas J. LIEPOMIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 .iki 9:30.. Kitom dienom nuo
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdarą nuo 12 iki 5.

Prezidentas pasveikino 
naujuosius piliečius

Būdamas Chicagoje prezi
dentas Nixonas ketvirtadieni 
popiet apsilankė Sheraton — 
Blackstone viešbutyje naujai 
prisaikdintiems iš 38 kraštų 
imigravusiems s139 naujiems 
Amerikos piliečiams suruošta
me pobūvyje.

Savo žodyje naujiems ameri
kiečiams prezidentas pasakė: 
“Tai yra man ypatinga garbė 
kaip Jungtinių Valstybių Pre
zidentui ir Amerikos piliečiui 
jus pasveikinti... Mes didžiuo
jamės jus turėdami ir užtikri
name jus, kad nėra jokio skir
tumo tarp čia gimusio ir natu- 
ralizuoto Amerikos piliečio... 
Mes traukiame žmones iš visų 
tautų ir jie šią šalį padaro stip
rią. Tai yra žmonės, kurie ne 
gimimu, o savo pasirinkimu 
yra amerikiečiai, kaip jūs.”

Prezidentas sukėlė juoką sa
kydamas, kad ’“gal būt jūs 
geriau žinote Amerikos istariją 
negu aš, jei man reiktų šian
dien laikyti egzaminus”.

HOT SPRINGS, ARK.
š. m. rugsėjo 13 d; iš London, 

Anglijos, atskrido kun. Sakevi- 
čius pas savo brolį, kuris Hot 
Springs verčiasi prekyba.

Rugsėjo 13 d. 9 vai. kun. Sa- 
kevičius šv. Jono bažnyčioje lie
tuviams, gyvenantiems Hot 
Springs, atlaikė šv. Mišias ir 
klausė išpažinties. Lietuvių susi
rinko apie 50 asmenų. Kun. Sa- 
kevičius pasakė pamokslą, ku
riame priminė kenčiančią Lietu
vą ir krikščionio pareigas.

Buvo rinkliava. Surinkta apie 
$50, kurie atiteko šv. Jono baž
nyčios klebonui.

Hot Springse kiekvieną dieną 
daugėja lietuvių, čia , turėtų ap
sigyventi ir lietuvis kunigas.

Vaikėzai perdūrė žmogų
Policija ieško aštuonių gat

vių gaujų vaikėzų, kurie trečia
dienio vakare ties 1139 S. Kedzie 
avenue perdūrė William Gooch, 
25 metų amžiaus. Gooch yra 
Garfield Parko Community li
goninėje.

SPECULATORS 
WORRY.

[ WHAT IT MEANS TO BE A STANDARD FEDERAL SAVER...

SUrtmg a savings account with Standard Federal is the beginning of a new expericoir 
... an experience of complete confidence and assurance. It's the big reason so many 
savers come to Standard Federal.

They are confident in the management which has made Standard among our nations 
most respected and strongest savings institutions. They know thev can gel lheir hanL 
earned savings whenever the*; need them. Our record of over 61 wars <>{ satetv and 
ready availability of funds gives them confidence in knowing that th y < an have their 
money at any lime. And what is equally important is that they will get b.»< k excrv dollar 
they saved in full... phis interest (currently the highest rates attowed bv law).

If you are looking for a good, sound, proven investment, free of the dangers of wiki market 
fluctuations, consider a savings passbook or certificate "account at Standard Federal. Join 
the over 60,000 savers who can look with satisfaction and assurance to a growing insured 
savings account at this outstandmg^avmgs institution — Standard Federal.

yield* 5.13% per year vdm compounded.
• Highest savings interest rate* tilowed by law

ANNUAL YIELD ANNUAL RATE |į MN. BALANCE "

CERTfflCATE 
ACCOUNTS
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Gold Eagle 
PASSBOOK 
ACCOUNTS

5.39% 5.25% į law . -|

ASSESS OVS

STANDARD 
FEDERAL# 

Savings end Loan AssotfsBon of Chicago
4192 Archer Avenue at Sacramento • Chicago^ Illinois 60632

SKVKB ♦ A Wrfety of Ensured Savings Bans • Home Mortgage tona# • CrirfmM (J& AceM* 
Vacation Cub Accounts • Travelers Checks • United States Savings Boedl 

• Free Savings Transfer Service • Free Parking
OFHO! NOURS • Moeday & Thursday, 9a.m.to8p.m.a Tuesday & Friday, 9 «. ah ft 4 p, ftu
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Palestinos partizanai
Vakarų Vokietijoje leidžiamas “Stern” žurnalas pa

skelbė dr. George Habasho pareiškimą ryšium su arabų 
teroristų veikla, kuri susiveda prie lėktuvų grobimo, jų 
naikinimo ir jų keleivių laikymo įkaitais.

Dr. Habash, kuris vadovauja Palestinos išlaisvinimo 
populiariam frontui, pasikalbėjime su minėto žurnalo 
korespondentu pareiškęs, jog net treciojo pasaulinio ka
ro grėsmė nesulaikytų jo nuo siekimo išlaisvinti Palesti
ną. Lėktuvų grobimas esąs naudojamas dėl to, kad jis 
yra labiau efektingas, — efektingesnis nei, pavyzdžiui, 
nukovimas šimto izraelitų mūšyje.

Girdi, per dešimtmečius pasaulio nusistatymas bu
vęs nei už palestiniečius, nei prieš juos. Jie buvę tiesiog 
ignoruojami. Dabar bent kalbama apie juos.

Prieš taiką Vidurio Rytuose Habash griežtai nusis
tatęs. Jis, esą, dėtų visas pastangas tokiai taikai sutruk
dyti net ir tuo atveju, jei tai privestų prie trečiojo pasau
linio karo. Girdi, jeigu tokis karas įvyktų, tai visas pa
saulis ką nors prarastų, išėmus palestiniečius. Esą, te
gul toks karas įvyksta, jeigu tai yra vienintelė priemonė 
Izraeliui, sionizmui ir arabų reakcininkams sunaikinti.

Tokį pareiškimą galėjo padaryti tik desperacijos ap
imtas kraštutiniausias fanatikas, kuris su jokiomis prie
monėmis nesiskaito siekdamas savo tikslo. Dr. Habash’ 
ui būtų visiškai nesvarbu, jeigu kiltų tretysis pasaulinis 
karas ir milijonai žmonių žūtų. Jis net nepagalvoja apie 
tai, kad tuo atveju gal ne Irzaelis, o Palestinos partiza
nai būtų nuo žemės kamuolio nušluoti.

Šiandien pasaulis yra pasipiktinęs Palestinos parti
zanų teroristiniais veiksmais. Pasipiktinęs lėktuvų gro
bimu ir jų laikymu.Įkaitais, už kuriuos reikalaujama pa
leisti įvairiose valstybėse suimtus arabų teroristus. Tai 
laikoma nepateisinamu šantažu.

Kad tos rūšies .šantažas yra nepateisinamas, tai ro
do vieningas civilizuotų pasaulio valstybių nusistatymas 
ir pasmerkimas arabų teroristų.

Taip, tas šantažas yra nepateisinamas. Tačiau smer
kiant jį, vis dėlto pravartu prisiminti nelabai tolimos 
praeities įvykius, prisiminti tai, kaip buvo sukurta Izra
elio valstybė ir atsirado arabų partizanai.

Sakoma, kad nieko nėra be priežasties. Ne be prie
žasties atsirado ir . Palestinos partizanai. Jie atsirado Iz
raelio valstybės įsteigimo pasekmėje. Atsirado jie gar-

Vt. WttNAS

Patogi komandiruotė

Visuomenininkas inž. A. Ma
žeika šiomis dienomis tarnybos 
reikalais išskrido į Havajus, kur, 
kompanijos siunčiamas, išbus 
ilgesnį laiką. Kartu išskrido ir 
žmona, Vanda Mažeikienė, nes 
inž. A. Mažeika numatęs, pasi

baigus komandiruotės laikui, 
dar kelias dienas dadurti iš sa
vo atostogų.

Inž. A. Mažeika yra išrink
tas į JAV Lietuvių Bendruome
nės Vl-ją Tarybą. Jis išvykda
mas man pažadėjo, kad grįžęs iš 
Havajų atsakys į eilę klaus j-

sios Balfouro deklaracijos dėka. Toji deklaracija apie 
tautinio žydų židinio sudarymą Palestinoję buvo paskelb
ta 1917 m. lapkričio 2d. Ja pasikliaujant, buvo sudary
tos sąlygos žydams masiniai imigruoti į Palestiną. Kaip 
tas imigravimas vyko, bus aišku iš šių duomenų: 1882 
metais visoje Palestinoje buvo priskaitoma tik apie 30,000 
žydų. Organizuota imigracija prasidėjo 1884 m. ir labai 
padidėjo po 1905 m. revoliucijos Rusijoje. Iki 1925 m. 
imigrantai daugiausia buvo iš Lenkijos, Ukrainos, Ru
munijos ir Lietuvos. 1933 — 1940 m. užplūdo nauja imi- 
grantų banga: tai buvo nacių persekiojami žydai Po an
trojo pasaulinio karo per penkerius metus Palestina su
silaukė apie 700,000 naujų imigrantų!

Pravartu pažymėti, jog iki 1948 metų daugumą gy
ventojų (net 85 nuošimčius) Palestinoje sudarė arabai. 
Žydams vis labiau įsigalint ir įsitvirtinant, arabai buvo 
priversti palikti savo gyvenamąsias vietas. Tokiu būdu 
Palestinos arabų tremtinių skaičius vis didėjo ir didėjo. 
Šiandien jų priskaitoma beveik milijonas. Gyvena jie pa
lapinėse, tiesiog pasibaisėtinose sąlygose. Jų išlaikymui 
Jungtinės Tautos skiria lėšas: per metus apie trisdešimt 
dolerių asmeniui...

Tai tokie yra faktai. Turint juos galvoje, labiau iš
ryškėja ir visa Palestinos partizanų tragedija, kuri yra 
glaudžiai susijusi su tremtiniais. Partizanai yra pasek
mė to, kad iki šiol nepasirūpinta išspręsti tremtinių klau
simo, nepasirūpinta jiems surasti vietos, kur jie žmo
niškai galėtų gyventi.

Ekstremistų, tokių kaip dr. Habash, vadovaujami 
partizanai —’teroristai teigia, jog nėra_kitos išeities, kaip 
tik žydus likviduoti, išvyti iš Palestinos, kurią jie “oku
pavo”. kur jie per jėgą įsigalėjo ir iš kur išvijo arabus. 
Esą, kol tie “okupantai” nebus pašalinti, tol Vidurio Ry
tuose nebus ramybės.

Kad Palestinos arabai savo laiku yra nukentėję nuo 
žydų, to negalima nuginčyti. Tačiau kaip daug jie nu
kentėjo ir kaip didelė materialinė skriauda jiems padary
ta, tai nėra labai lengva pasakyti. Per tuos dvidešimt 
su viršum metų, kai įsikūrė Izraelio valstybė, arabai ir 
visur kitur, palyginti, padarė labai nedidelę pažangą. 
Ekonomiškai jie tebėra labai atsilikę, jų gyvenimas te
bėra primityviškas. Net pačiame Egipte gyvenimo lygis 
yra nepaprastai žemas. Visai tad galima prileisti, jog ir 
Palestinoje gyvenimas būtų, labai mažai pasikeitęs, jei 
jį būtų tebevaldę arabai. O kad gyvenimas ten suklestėjo, 
tiesiog pasakiškai pasikeitė, tai nuopelnas žydų, kurie 
savo žinojimu, savo patyrimu, savo sugebėjimais bei su
telktais milijonų milijonais dolerių pajėgė tyrus pavers
ti derlingiausiais ūkiais, išvystyti pramonę, įsteigti visą 
eilę naujų miestų.

. Visa tai yra žydų milžiniško darbo, žinojimo ir jų ka
pitalo vaisius'. Atimti iš jų visą tai būtų didžiausias jų 
apiplėšimas, nepalyginti didesnis, negu tas, kuris pra
eityje buvo padarytas arabų atžvilgiu. <

nių, kaip naujas fi-nės Tarybos 
narys, B-nės ir iš viso lietuviš
kojo gyvenimo reikalais. Trum
pai — turėsiu pasikalbėjimą su 
Amerikos Vakarų Lietuvių Ben
druomenės atstovu naujai išrink
toje Taryboje, kuri kažkodėl iki 
šiol nesiryžta šaukti pirmojo 
savo posėdžio, kuriame turėtų 
būt paryškinta naujosios Tary
bos veiklos kryptis.

Veikėjai vieši Lietuvoje

Pagaliau jau ir mūsų kolo
nijos veikėjai sukruto... vykti 
viešnagėn į okupuotą Lietuvą. 
Pradžioje ten vyko kokios nors 
tetulės ar dėdės, visuomeninia
me gyvenime beveik nežinomi 
žmonės ir gal kaip tik dėl to — 
kai kieno būdavo “apšaukiami” 
bendradarbiavimo šalininkais... 
Bet dabar, tik žiūrėkite: lankėsi 
okupuotoje Lietuvoje ir šiomis 
dienomis grįžo mūsų kolonijoje 
labai žinomi veikėjai — Bend
ruomenės jaunimo auklėtoja ir 
mokytoja, apylinkės valdybų il
gametė pareigūnė Ona Razutie- 
nė su dukra Danguole; solistė 
Florence Korsak (žinoma čia 
kaip nuoširdi talkininkė per daug 
metų įvairioms lietuviškoms or
ganizacijoms — lietuviškąją pa
rapiją įskaitytinai), kurios bu
te buvo surengtas balius oku
puotos Lietuvos solistui V. Dau
norui — jo koncerto proga. Fl. 
Korsak (Korsakaitė) Vilniuje 
esą davusi koncertą, apie kurį, 
deja, iki šiol neturime apčiuo
piamų davinių dėl jo pasiseki
mo. Pagaliau, jau antrą kartą, 
okupuotoje Lietuvoje viešėjęs 
grįžo aktorius — režisierius — 
žurnalistas Juozas Kaributas, 
pirmosios savo viešnagės oku
puotoje Lietuvoje proga davęs 
pasikalbėjimą “Gimtajam Kraš
tui”, kuri vėliau persispausdino 
ir “Tiesa”.

Turėdamas galvoje tai, kad J. 
Kaributas per palyginamai trum
pą laiką okupuotoje Lietuvoje 
lankėsi du kartu ir paskutinį 
išbuvo ten ilgiau negu normaliai 
turistams lęista — jį paprašiau 
pasikalbėjimo “Naujienoms”, 
nes manau, kad pastabumas ir 
orientacija būtų labai naudinga 
informacija lietuviškai visuome
nei apie padėtį okupuotoje Lie- 
tuvųje.-* 5 '■■■?!

Informacija ir “informacija”... 
Apie Bendruomenės veikėjos, 
mokytojos ir jaunimo auklėto
jos Onos Razutienės (kurios nuo
pelnai toje srityje yra neginčy
tini) su dukra lankymąsi oku
puotoje Lietuvoje čia jau buvo 
žinoma (kad ten lankysis) joms 
tik išvykus. Bet daug vėliau 
pasirodęs “Lietuviai Amerikos 
Vakaruose” (A Skiriaus leidžia
mas ir redaguojamas) Nr. 9 pa
skelbė tik tiek: “...Ona Razutie- 
nė su dukra Danguole Razutyte

liepos 20 d. išvyko Europon atos
togų”. Bet Los Angeles Šv. Ka
zimiero parapijos “Lietuvių ži
niose” (Nr. 18) “juoda ant bal
to” paskelbta, kad Ona Razutie- 
nė su dukra Danguole lankėsi 
Lietuvoje (nors ir nepasakyta, 
kad okupuotoje...).

Daktarai gydys Balfą...
...bet abejoju ar jiems pagy

dyti pavyks — jei mes patys prie 
to nepridėsime. Kas yra Bal- 
fas — nei vienam lietuviui aiš
kinti nereikia. Mūsų, Los An
geles skyriaus, Balfo valdyba, 
buvusi veikli nuo pat įsikūrimo 
dienų — dabar ėmėsi naujų už- 
uomojų sukelti pinigo, kad sėk
mingai galėtų tęsti veiklą. Užuo- 
mojai gana nauji ir neįprasti pro
vincijos lietuvių kolonijos gy
venime, būtent: lapkričio 14 d. 
Balfo rengiamo šalpos vakaro 
programos išpildymui yra pa
kviestas (ir sutikimą davęs) 
Orange county ir Long Beach 
daktarų simfoninis orkestras, 
susidedąs iš virš 50 daktarų — 
turinčių dr. mokslinį laipsnį. Ne
įprasta, nauja, negirdėta mūsų 
visuomeniškame gyvenime... Bet 
asmeniškai — šituo užuomoju 
Balfo valdybą aš sveikinu, nes 
reikia ieškoti naujų kelių, naujų 
priemonių, paįvairinant nuobo
džius, per metų metus pepasi- 
keitusius mūsų parengimus. Pa
informuotas apie šį Balfo paren
gimą, supratau, kad daktarų or
kestras yra pareikalavęs atly
ginti tik tiesiogines išlaidas, 
kiek jos yra surištos su orkes
tro repeticijomis. Už patį kon
certą — orkestras neima jokio 
atlyginimo,, nes Balfo veiklą 
skaito labdaros darbu.

Toks simfoninio orkestro da
lyvavimas mūsų lietuviškame pa
rengime, juo svarbiau — Bal
fo, čia yra naujas ir dėlto tu
rėtų būti remiamas visai visų lie
tuvių, ar kas gali ar negali ta
me parengimo dalyvauti. Juo la
biau, kad ir mūsų vietines dai
nos meno geriausias jėgas ma
tysime naujoje “balso šviesoje”, 
nes iki šiol negirdėjome jų bal
sų — kaip skamba su tokiu or
kestru... Kad tie balsai skam
bės geriau negu bet kada — tuo- 
mi aš neabejoju.

Kas lieka daryti mums, sto
vintiems toliau nuo bet kokios 
veiklos (visai vistiek dėl kokių 
priežasčių) lietuviams — tai tik 
tokį parengimą remti: pirmoje 
eilėje jame dalyvauti, o kas to 
padaryti negali — tiems yra ki
ta išeitis, net labai paprasta. Bū
tent: pasiųskime, to koncerto 
proga, Balfo valdybai savo au
ką (mažą ar didelę visai ne
svarbu — mano požiūriu, siųs- 
kime kad ir mažas aukas bet 
visi, kas bus daugiau — negu 
didelės aukos bet vos tik ke

lių...). Kitas daug paprastes
nis kelias Balfą paremti yra ši
toks: pavyzdžiui, aš negaliu į 
parengimą, eiti (priežasčių yra 
daug: mano paties atžvilgiu — 
tą dieną dirbu, kiti turės kito
kių šeimos, asmeninių, net vi
suomeninių veiklos priežasčių, 
kad negali parengime dalyvauti) 
tai Balfui pasiunčiu tik tiek — 
kiek kainuoja įžangos bilietas 
(doleris ar du — kol kas ne
žinau). žiūrėkite — sėdėdamas 
namie,- “vačydamas” televizorių 
(skolinys iŠ okupuotos Lietuvos 
terminologijos). Tu, visakuo per
tekęs Los Angeles lietuvi, su do
leriu ar dviem — prisidėti prie 
Balfo ligos pagydymo, ko jokie 
daktarai nepadarys... Tik mes, 
visai visi lietuviai, galime dali
nai sumažinti Balfo ligas, kurios 
nekontroliuojamai, nei Balfo nei 
mūsų, vis dar bujoję nė tik to
limame Sibire, Lenkijoje, bet ir 
mūsų gimtajame krašte — Lie
tuvoje. Balfas tuo rūpinasi, 
Balfas yra ta organizacija — 
kuri gydo lietuvį skurde nuo Si
biro iki Lietuvos ir Tavo, Los 
Angeles lietuvi, pareiga, jei ne
gali lapkričio 14 d. parengime 
dalyvauti — Balfui pasiųsti bent 
vieną dolerį ar du... Jei mes vi
si tai padarysime — bus pada
ryta labai daug ir pasisekimas 
bus buvęs didelis, nežiūrint kiek 
žmonių pačiame koncerte bus 
dalyvavę. Todėl neužmirškite
— lapkričio 14 d. Daktarai gy
dys Balfą — mes gydykime dak
tarus, kad pasveiktų Balfas gy
dantis skurdą nelaimingoje tė
vynėje, Sibire ir visur ten — 
kur skursta ir tikrai serga lie
tuvis.

Dar kartą kelkite, 
kelkite, kelkite... .

Į mano pastabas, “Naujieno
se” apie “mirusias” organizaci
jas — atsiliepė kažkoks slapu
kas, mašinėle rašytu laišku, .kad 
esą aš neobjektyvus, nes tų “mi
rusių” skaičiuje nepastebėjau
— ar nepaminėjau organizaci
jos, kurioje aš pats dalyvauju. 
Turiu prisipažinti, kad ir anks
čiau mano išvardintų “mirusių” 
organizacijų sąraše — aš net 
dvejose esu (?) vicepirminin
ku: Mažosios Lietuvos Bičiu
lių Draugija ir' Lietuvių žurna
listų S-gos skyrius, o dabar, to 
slapuko paragintas, įterpiu ir 
Lietuvių Demokratų Klubą — 
(pirm. V. Burokas), kuriame aš 
taip pat esu vicepirmininkas. 
Bet... tie visi sambūriai turi le
galiai išrinktus pirmininkus, ku
rie, deįa... net per kelis metus 
nesiteikė sušaukti ne tik narių 
susirinkimo, bet ir vos iš trijų 
ar penkių asmenų susidedančios 
(susirinkimo rinktos) valdybos 
posėdžio... Pati juokingiausia

(Nukelta į 5 psL)

M. ŠNARIENĖ

Babelis del “Grandinėles”
Kai tik mūsų išeivijos visuomenėje iš

kyla koks svarbesnis klausimas, ypač jei 
jis susijęs su mūsiškės kūrybos ar viešųjų 
pramogų lietuviškumu, — dabar beveik vi
suomet susidaro padėtis, panaši Į aną są
myšį Babelio bokštą statant, kai pagal pa
davimą Dievas esą sumaišęs statytojams 
kalbą, ir jie niekaip negalėję vieni kitų su
prasti.

Taip atsitiko “Danos” operą garsinant 
ir vertinant, toks pat Babelis išryškėjo ir 
ginčo dėl Grandinėlės atveju. Ir tada ir 
dabar prirašyta ir prisakyta visko, išvaikš 
tinėta užuolankomis ir išlandžiota visokiais 
pašaliais, gudriai vengiant liesti dalyko 
esmę — pagrindinę priežastį, dėl kurios 
kilo ginčas. Užuot aiškinusis ir nagrinėjus 
pačią temą, paprastai atsigręžiama ir įsi- 
ręžiama prieš tuos neva nenaudėlius, ku
rie, pastebėję įtartiną nuokrypą, ją rodo 
viešumai.

Niekaip negali suprasti, kodėl mes, 
pabėgėliai, savų reikalų (“problemų”) ne
galime savo tarpe nagrinėti, aiškintis ir 
spręsti atvirai, šaltai, rimtai ir nuoširdžiai, 
nesigricbiant demagogijos, nuvalkiotų šū
kių, neužpilant kad ir madingomis, bet ma
žai ką te reiškiančiomis, svetimomis sąvo
komis. Tas pastaraisiais keliais metais 
pagarsėjęs “dialogas*’ tėra tik propagan
dos burbulas, o ne geresnio savitarpio su
sipratimo priemonė.

Kai klivelandiškė Grandinėlė tapo įtar

ta savo šokių programon įsivedusi svetimy
bių, pirmiausia atrodo turėjo būti atsakyti 
šie klausimai: ar tame sambūryje tikrai 
yra aiškiai pastebimų slavybių, kodėl jos 
ten pateko; jei sąmoningai įtrauktos, tai 
kodėl, ir ar negalima šiuo metu be jų išsi
versti. Ar savo tautos (liaudies meno) pa
likime pritrūkome išteklių dabarties kūry
bingumui papildyti ir paryškinti? Ar be tų 
“naujovių” sambūrio šokėjai ir apskritai 
jaunimas atsisako toliau šokti, ar jie šitų 
pakaitų reikalauja?

Bet kur tau! Kai tik laikraščiuose pasi
rodė pirmutinės užuominos apie Grandi
nėlės abejotino lietuviškumo naujoves, 
tuoj ir papliupo tautinių apraiškų gry nu
mu besirūpinančiųjų adresu kaltinimai, 
labai panašūs į “Gimtojo Krašto” propa
gandinius “meilės” — “nemeilės” matavi
mus. Atseit, Grandinėlės kritikai nemylį 
mūsų jaunimo, jį šmeižią, tuomi atgrasin
dami jį nuo lietuviškos veiklos. Nereikia 
nei sakyti, kad šitoks priekaištas dabar 
pats madingiausias.

Štai vienas tokių beatodairiškų pakalti- 
nimų:

“Grandinėlėje susibūrė per 50 liet, jau
nimo, kuris vertas pagarbos ir paramos, o 
nė neužtarnautos kritikos ir šmeižto. Vie
ša, nepagrįsta akcija prieš Grandinėlę gali 
iš lietuviškos veiklos išstumti didelį skaičių 
jaunimo”... Nepavydėkime Grandinėlei 
pasisekimo” (Naujienos, 1970 m. Nr. 98).;;

Minimo sambūrio reikalu esu skaičiusi 
kone visus “pasisakymus”, bet niekur nei 
iš tolo neužtikau bet kokio kaltinimo ar 
šmeižiamo pobūdžio užuominos, taikomos 

Grandinėlėje šokančiam jaunimui. O ta 
“N-nų” rašėjo iškišama “nepagrįsta akci
ja” visada lietė tik pačius sambūrio šokius, 
jų pobūdį, drabužius ar muziką. Šie visi 
dalykai priklauso sambūrio vadovybės, 
ne jaunimo, nuosprendžiui.

Dabar, Grandinėlei sugrįžus iš P. Ame
rikos, jau nei nekalbama apie jos šokių ar 
drabužių išvaizdą. O vis pabrėžiama sam
būrio lietuviškoji misija ir politinė jos 
reikšmė. Guodžianiasi, kad visas triukš
mas ir ginčas esąs buvęs tik “konservato
rių’’ įprastinis keliamae erzelis. Bet dabar 
ir jie esą jaučiąsi pralaimėję. Esą “kartą 
į eketę uodegą įkišus”, dabar jie neva ne
drįsta nei Grandinėlės pasisekimu džiaug
tis.

MIGLŲ SKLEIDĖJAI .

Pasižiūrėkime, ką rašo vienas tokių dū
mų skleidėjų . S. P., straipsnyje “Graudi 
nėlė plačiuose vandenyse” (Draugas, 1970 
m. Nr. 166): “Lietuviškame savo gyvenime 
turime sunkiai suvokiamų apraiškų: kai 
patys visaip menkinamės, kultūrinius mū
sų lobius, žiūrėk, pastebi, iškelia ir įver; 
tina kitataučiai”.

Tikrai labai sunkiai suprantami reiški
niai, ypač tie, kuriuos čia dabar rašė jas 
užuot paaiškinęs dar labiau viską painioja 
ir skaitytoją klampina į miglas, aptemdy- 
damas padėtį. V

Pirmiausia, kas tie mūsų kultūriniai 
lobiai? Bene bus tautiniai šokiai, dainos, 
drabužiai ir kitoks liaudies menas. Tai kas 
dabar, rašėjo nuomone, tuos lobius men
kina: ar tie, kurie Grandinėlėje jų tikru

mu (autentiškumu) suabejojo, ar anie 
rėksmingieji, kurie sambūrio pasirodymus 
pasinešė laikyti tik spalvinga minios pra
moga,- kurie panūdę svetimų kitokybių? 
Katrie iš tikrųjų bus tie “lobių niekinto
jai”?

Bet S. P. brenda dar giliau į miglas, nes 
savo nelogiška mąstysena gretina ir lygina 
esmiškai visai priešingus dalykus. Jis pav. 
rašė: “Taip buvo ir su Čiurlionio ansamb
liu 1968 m. PLB III-jo seimo metu. Kai 
kas svaiginosi moderniąja mūsų muzika ir 
priekaištavo ansambliui, kad jis tik “atsi
likęs” kaimiškos kultūros atstovas. Tačiau 
šiuos mūsų kritikus tuojau pat nuginklavo 
“N. Y. Times”, pabrėžęs, kad lietuvių mu
zikos širdis glūdi jų liaudies dainose”. Mo
derniąją mūsų muziką minėtas laikraštis 
esą net kritiškai vertinęs. Dabar esą tas 
pats darosi ir su Grandinėle. Kai ji “išsi
mušė iš vidutiniškumo kūrybos kryptimi”, 
tai mūsų konservatoriams joje viskas kliū- 
vą, kad ji pasidavusi svetimoms įtakoms, 
tad negalinti atstovauti lietuvių kultūros.

Ar čia nebus tik tie patys ,kurie, pasak 
rašėjo, anksčiau “svaiginosi” moderniąja 
mūsų muzika, o dabar jie svaiginasi Gran
dinėlės “išsimušimu iš vidutiniškumo”. 
Tad N. Y. Times bus nuginklavęs ne tiek 
kritikus, kiek patį Draugo rašėją, nes kon
servatyvieji kritikai kartu su minėtu nau- 
jorkiniu (laikraščiu žino, kad lietuvių šir
dis ir dvasia glūdi jų dainose, šokiuose ir 
drabužiuose. Tų kritikų teigimas sutaria su 
svetimtaučių nuomone. Juk ne konserva
toriai bodisi mūsų tautinių sambūrių “su
stingimu” ir įprastine vienodybe (rutina), 

ne jie ir tada prikišo čiurlioniečiams “atsi- 
likusį kainuetiškumą”. Jau pats žodžių 
pasirinkimas parodo, kad čia ne konserva
torių šneka, šiuo atveju visai ne tas pats, 
kaip teigia rašėjas: tada naujovininkai 
prikišo čiurlioniečiams “atsilikimą”, o 
dabar konservatoriai kreipia mūsų dėmesį 
į abejotinos vertės naujovių mūsų tauti
niuose šokiuose graibstymąsį.

‘ čia kaip tik išryškėja paties Draugo ra
šėjo labai neaiški padėtis: iš vienos pusės 
jis pritaria kaimiškam Čiurlionio sambū
riui, taigi sutinka su konservatoriais, o iš 
kitos — advokatauja Grandinėlei, kuri ver
žiasi iš kaimietiškumo. Kitaip sakant, S. P. 
gudriai šneka tųjų pusėje, kur pajunta 
madingąją, kad ir paviršutiniškos nuomo
nės reiškėjų, daugumą.

Konservatyviuosius kritikus, kaip sako 
S. P., ir dabar turėję nutildyti svetimtau
čiai, tik šiuo kartu jau ne N. Y. Times, bet 
pati Sov. S^ga, nes rusų ambasada Kolum
bijoj, girdi, ėmė ir užprotestavo Grandi
nėlės ton šalin įsileidimą, šis rusų žygis 
mūsų konservatoriams esą išmušęs iš ran
kų pagrindinį jų ginklą. Jeigu Grandinėlė 
pasirodė rusams pavojinga antisovietinė 
propaganda, tai kaip, girdi, ji galinti būti 
pasidavusi sovietinei įtakai.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir, platinkite
Dienraštį
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UK. ANNA BAUUNAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS > 

2858 W. 63rd STREET
Ofiso tolof.: PRospect 8-3229
Rezid. telef.; WAIbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto 
nuo 7 iki 9 vai. vak. Tree, uždarytį 
Ligonius priima tik susitarus.

Rez. tel. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
’GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building). TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8019.

BALFO PIKNIKAS
Kad ir kuolais Ujo — gegužinė 

vistiek įvyko

Balfo Chicagos apskrities 
valdyba sutiko padaryti rude
ninę Balfo gegužinę Darbo Die
nos proga, nes daržo savinin
kas Bučas sutiko tą dieną duo
ti daržą nemokamai, kaip šal
pos organizacijai.

Viskas buvo gražiai paruošta 
ir tik laukta gero oro ir svečių. 
Tačiau įvyko kas tai pasibaisė
tino, kai ryto metą pradėjo

DR. S. BIEŽIS
Telefu PRospect 8-1717 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS _ 
3148 WEST 63rd STREET

VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais 
Treėiad. ir sekmad. ofisas uždarytas

Rez.: 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpublic 7-7868

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PRCTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba ko|oma 
(Arch Supports) ir L t

Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadieruais 9—L 
ORTHOPEDUOS TECHNIKOS LAB.

2850 West 63rd St., Chicego, 111. 60629 
Telefu P Respect 6-5084

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5349 

Rtzid.: 383-2233 
OFISO VALANDOS.

Apdraustas perkrausimas 
iš įvairiu atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
823 W. 34 Place 

Tel.: FRontier 6-1882

antrai, penktadienį nuo 1—5, tree, 
ir šeštad. tiktai susitarus.

D r. Ant. Rudoko kabinetai perėmė 
optometristas

OR. EDMUND t. GARA 
2709 W. 51$t STREET 

TeL: GR 6-2400
ifąl. pagal susitarimą: Pirm, 
i—4, 7—9. antrad.. penkt. lt 

šeštad. 10—2 vai.

Rez. GI 8-0373

DR. W. M. EISIN - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda

ŽEMA KAINA
R. ŠE R Ė N A S

2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063

ketv.

RADIJŲ
2 TUZINAI

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 

LIETUVI, EIK PAS L1ETUVJI

Tree, ir šeštad. uždaryta
Ofiso tek; Portsmouth 7-6000 
Rebid. telef.; GArden 3-7278

TeL ofiso: PR 8-7773; rez.: PR 64732

DR. A. MACIŪNAS
C H I R U R G Au S* 
Priima tik susitarus.

Valandos: pirmad., ketvirtai, 5—8, 
antrai 2—4.

Ofiso teL: HE 4-1818 arba-RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801.-.> -

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmad. ir penktai nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vai.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St. — Tet. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
OFISAS 2454 WEST 71 st ST.

VaL: antrad. nuo 2—5 po pietų, 
ketvirtad. nuo 6—8 vak.

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

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

Ofisas 2750 West 71 st St.
Tel.’925-8296

Valandos: 2—8 vai vak. Penktedienį 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vaL vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

> TeL: PR 8 -1223
OFISO VAL.: pirm., antrai, trečiai, 
ir penkt 2-4 ir 6-8 vai. vak. Šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.■

smarkiai lyti, (ai ir lijo visų die 
ną be jokios pertraukos. Tą 
dieną retai kas drįso užvesti 
mašiną ir vykti į gamtą už 20 
mylių — Willow Springs, III.

Bet 'Balfo gegužinė vistiek 
įvyko, nežiūrint blogiausių gani 
tos sąlygų. Tik spėta atsakyti 
autobusą ir muzikantus, todėl 
gegužinė nedavė jokio nuosto
lio.

Atvykus kelioms dešimtims 
žmonių, veikė virtuvė ir baras. 
Buvo išparduoti visi valgiai ir 
dalis gėrimų. Turėta iki $200 
pajamų ir tiek pat išlaidų. 
Daugumas Balfo organizacijos 
veikėjų patys išpirko maistą. 
Kita dalis buvo parduota savi
kaina ir viskas gerai baigėsi.

DAŽAU NAMUS 
Iš VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda.
RUDIS TeL CL 4-1050

r HOME INSURANCE
Call: Frank Zapoils 
3208% W. 95th St_

GA 4-8654

Mdt* hie ana ęasuaiiv Comoa'v

Pažymėtina, tad Balfo ČV 
pirm. kun. V. Mariinkus daly
vavo Balfo piknike atvykęs iš 
Providence, Mass. Buvo pa
dainuota lietuviškų dainų.

Nuo lietaus apsaugotoje vie
toje darbavosi buv. stambus 
Lietuvoje ūkininkas Juozas 
Vizgirdas, kuris anksčiau gy
veno Sintautų apylinkėje, ša
kių apskrityje, o dabar Auro
ros mieste. Jis prieš porą me
tų išėjo į pensiją ir verčiasi bi
čių auginimu ir medaus surin
kimu bei išplatinimu savo dra
gų ir pažįstamų tarpe. Dabar 
jis turi apie 30 avilių bičių ir 
kasmet surenka po toną me
daus. Prie jo prisidėjo ir nau
jai išleistų knygų autorius sin- 
tautietis, sakydamas, kad me
dus ir knygos labai tinka būti 
vienoje vietoje t y. lietuviškoje 
šeimoje, todėl jis tą dieną iš
platino apie 20 knygų. “Nuo 
krivūlės iki raketos” ir “Lie
tuva caro ir kaizerio naguose.”

Sakoma, kad drąsiems ir 
Dievas padeda. Taip atsitiko 
šį kartą Balfo veikėjams. Ri
zikavo uždirbti šalpai pinigų, 
bet išėjo lygiomis. Kitos gegu
žinės šiemet jau nėra laiko su
rengti, nes Balfo rudens vajus 
jau už vartų. A. Ginlneris

jau ligotas laitas meto nesigir
di (pirm. L. Valiukas). Paskui 
“lietuviškoje parapijoje teisių 

nenustojusiems lietuviams at
gauti lietuviškas teises” (pirmi
ninkas — ?). Yra ir daugiau to
kių “pavargusių” ar “nuskriaus
tų” — bet apie juos gal tiks pri
siminti kita proga.

Sveikintina

j.

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kįL A. M.

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

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.

Telu HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

Skubiai sutvarkome visus kelionės 
reikalus ir neimame brangiau, negu 
nustatyta tikėto kaina. Paruošiame 
tikėtus skridimui į visus Amerikos 
miestus arba bet "kurią sietą pasau
lyje.

Dabar jau laikas paduoti prašymus 
ilgesniam vizitui Lietuvoje.

Jeigu kas nori 1971 m. iškviesti 
savo gimines iš Lietuvos, tai jau da
bar turi pradėti. Atvažiuokite arba 
kreipkitės laišku, telefonu ar tele
grafu šiuo adresu:

Kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

FOREST FIRES HURT 
OUR FOREST FRIENDS

DR. V. P. TUMASONIS
v CHIRURGAS 

2454 WEST 71«t STREET
Ofiso folof.: HEmlock 4-2123
Rozid. tolof.; Gibson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telefonu HE 4-2123 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

Our wildlife has do defense 
against the careless use of fire. 

So please follow Smokey’s ABCs: 
Always bold matches till cold. 
Be sure to drown all campfires,

them again. Crush ill 
smokes dead out.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS PASTABOS IŠ TOLO

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

Chicago, UI. 60632. Tel. YA 7-5980

JUOZAS (JOE) JURAMS
Nebrangiai ir greitai taiso Volkswage* 
nūs, Volvus, Mercedes, Porschus ir 
kitas užs. ir vietinės gamybos maši
nas. Elektroninis tikrinimas, patyrę 

mechanikai, vilkikas.
RICHMOND AUTO SERVICE

2934 West 63rd SL
TeL GR 6-3134 arba GR 6-3353

*
APDRAUDŲ AGENTŪRA:

namų, automobi
lių, gyvybės, svei
katos ir biznio.

Patogios išsimokė 
limo sąlygos.

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

15»Oa!.3KlEE8SS!im

uAIKROOŽiAi IR BRANGENYBE 
rxroavimas u riuymsa 

STREET 
Tau: REpoblIc 7-lf4l

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

(Atkelta iš 4-to psl.) 

padėtis yra lietuviu žurnalistų 
S-gos skyriuje, kur, “visuoti
nam” susirinkimui išrinkus nau
ją valdybą — jos pirmininkas 
Stasys Paltus per daugiau kaip 
dviejų metų laikotarpi nesitei
kė sušaukti ne tik susirinkimo 
— bet net valdybos posėdžio. Iš
rinkti tame susirinkime į valdy
bą ir pareigomis pasiskirstė: St. 
Paltus —pirmininku, K. Vidžiū- 
nienė — sekr. ir VI. Bakūnas — 
iždininku. Nuo to laiko, kai tas 
labai neskaitlingas “visuotinis” 
susirinkimas įvyko — net taria
mos valdybos nariai nieko ne
girdėjo apie Lietuvių žurnalis
tų S-gos veiklą oficialiai (gal 
būt išskiriant ^pirmininką St. 
Paltų), negavo jokių informaci
jų apie S-gos veiklą ir neturi jo
kių žinių (išskyrus tiek, kiek bu
vo skelbta spaudoj) apie dabar 
rengiamą lietuvių žurnalistų kon
ferenciją Tabor Farmoj... Prak
tiškai — Lietuvių žurnalistų 
S-gos skyrius Los Angeles mies
te yra miręs, kol rinktasis pir
mininkas nesušauks bent valdy
bos posėdį ar Centro Valdyba 
nepaskelbs toki skyrių neegzis
tuojančiu. Gal būt, laukus be
veik tris metus — reikės dar 
kiek palaukti...

Nežiūrint bet kokių primini
mų, aš dar kartą prišaukiu: Tė
vynės Mylėtojų Draugijai, Ma
žosios Lietuvos Bičiulių Draugi
jai, Lietuvių Demokratų klubui 
ir Lietuvių Žurnalistų S-gos sky
riui — kelkite, kelkite, kelki
te...

Susirinkimų ir parengimų

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
GĖLES VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

(PUTRAMENTAS) •
TJnkxmiiTnn arba valandnja
gražiausios gėlės ir vainikai, antka 

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY JL PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Karlam Ava. — 586-1220

UŽSAKYK TIK 
SPECIALAUS RUBLIO 

PAŽYMĖJIMUS

Tie Specialūs Rubliai yra ke
turis kartus vertesni už papras
tus rublius. Su Specialaus Rub
lio Certifikatais Jūsų giminės 
gali gauti viską, ką jie tik nori 
iš Vneshposyltorgo Svetimos Va
liutos Krautuvių už mažą regu
liarios kainos dali, — tikrumo
je už jos ketvirtadali ar net dar 
už mažiau, Kai kurie daiktai 
yra taip pigiai įkainuoti, kad 
juos perkant vieno dolerio ver
tė prilygsta 10 rublių.

Reikalaukite naujo katalogo. 
Jis yra nemokamas. Jūs įsiti
kinsite, kad Specialaus Rublio 
Certifikatai yra geriausia dova
na Jūsų giminėms, pristatoma 
į namus laike 
na

ra.

Yra ir daugiau “mirusių”: re
zoliucijų komitetas — apie kurį

SKAITYK "NAUJIENAS” - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

Please! Only yon can 
prevent forest fires

Su dideliu pasigėrėjimu per
skaičiau Kaipo Uoginio rašinį 
apie seržanto Raimundo Brinkos 
(aktoriaus Brinko sūnaus) grį
žimą iš Vietnamo, kur Raimun
das išbuvo virš metų, laiko, ryž
tingai ir garbingai gynė Ameri
kos vėliavą ir dabar, dekoruotas 
kovos atsižymėjimo ^medaliais
— sveikas grįžo į ramų ir sotų 
gyvenimą, kurą garantuoja pa
saulyje tik vienintelis kraštas
— Amerika, už kurio garbę Rai
mundas kovoję Vietname... Būtų 
tik sveikintina, kad ir daugiau 
tokių vyrų nuotraukų ir apra
šymų tilptų “Naujienose”, nes 
Vietname dar tebėra ir daugiau 
lietuvių, garbingai kovojančių 
už to krašto laisvę.

Tumo-Vaižganto minėjimas
š. m. rugsėjo mėn. 19 d. 7:30 

vai. vak. Los Angeles Tautinių 
Namų salėj e'rengiamas kan. Tu
mo-Vaižganto minėjimas. Pro
gramoje — rašytojo Jurgio 
Gliaudos paskaita ir solistės R- , 
Aukštkalnytės, kuriai akompa
nuos muz. O. Metrikienė, dainos. 
Po minėjimo —kavutė. Rengia 
— Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Los Angeles skyrius.

—’Chicagos Lietuviu Naiiiy, Naši i u- 
kiy ir Pavieniu Klubas rengia smagų 
pikniką šį sekmadienį, rugsėjo 20 d., 
Bruzgulienės sode. Veiks bufetas su 
gėrimais, bus gardžių užkandžių, šo
kiams gros G. Joniko orkestras. Val
dyba ir Komisija kviečia visus narius 
ir svečius ir visą linksmąją publiką 
dalyvauti. M. U r be Ii s, rašt.

CHARLES KARPIS

Gyv. 1955 So. Canal port

Mirė 1970 m. rugsėjo 17 d., 
3:16 vai. popiet, sulaukęs 81 me
tų amžiaus. Gimęs Lietuvoje.

Amerikoje išgyveni 60 metų.
Paliko nuliūdę: duktė Betty 

Williams, 3 anūkai — Robert, 
jo žmona Janice, Shirley ir Mi
chael Williams, pusseserė Domi
cėlė Vanagas, sesers duktė Pau
lina Witunskas ir jų šeimos bei 
kiti giminės, draugai ir pažįs
tami.

Kūnas pašarvotas P. J. Ridiko 
koplyčioje, 3354 So. Halsted St.

Pirmadienį, rugsėjo 21 dieną 
9 vai. lyto bus lydimas iš koply
čios į Dievo Apvaizdos bažnyčią, 
1800 So. Union Avė., o po gedu
lingų pamaldų bus laidojamas 
Lietuvių šv. Kazimiero kapi
nėse.

Visi a. a. Charles Karpis gi
minės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nuliūdę lieka: v

Duktė, giminės.

Laidotuvių Direktorius Povi
las J. Ridikas. Tel. YA 7-1911.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIK
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIG A

Laidotuvių direktoriai

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1M1D
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

i

AMBULANCE 
PATARNAVI- 
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių
Associacijos

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

*

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

STEP. C.. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET \
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

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

S

I

Į

I 
i

savaičių. Kai- 
$2.13 už vieną Specialų Rub- 
Jokių kitokių mokesčių nė- 
Pilna garantija.

UŽSAKYKITE DABAR 
UŽSAKYKITE TIK PER

EXPRESS CORP.
125 East 23rd Street 

New York, N. Y. 10010
Reikalaukite mūsą nemokamo 

katalogo.
SVARBU: mes priimame užsa
kymus automobiliams ir butams

ANELE BIMBA
Jasiūnaitė

Mūsų mylima žmona, pamotė ir sesuo mirė 1970 m. rugpiūčio 
mėn. 16 dieną ir buvo palaidota rugpiūčio mėn. 20 dieną Lietuvių
§v. Kazimiero kapinėse, Chicagoje.

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jai paskutinį patar
navimą ir palydėjo ją į amžino poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame kun. J. Plankiui, kuris atlaikė gedulingas 
pamaldas už jos sielą ir palydėjo velionę į kapines.

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jos sielą. 
Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velionei gėlių bei pareiškė mums 
toje liūdnoje valandoje užuojautą.

Ypatingą padėką reiškiame Bimbos šeimai už nuoširdų rūpes
tingumą liūdesio valandoje.

Dėkojame visiems x laidotuvėse dalyvavusiems,' kuriems atskirai 
neturime galimybės padėkoti. J ' ■

, Dėkojame grabnešiams ir Laidotuvių Direktoriams Dovydui P. 
Gaidas ir Geraldui F. Daimid už malonų patarnavimą.

Visiems, visiems nuoširdus dėkui.

Vyra* Juozas, sesuo Paulina Shlaustas ir iv šeimos'

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

III
I
i

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

I
I

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

SKELBKITeS NAUJIENOSE

S — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.— SATURDAY, SEPTEMBER 19, 1970

X



656-8580
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, žemė — Pardavimui

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

Experienced. Prefer age 
to 45. Small-office.

Cicero location.

Moteris prie jūros. Paveikslas tapytas akvarele dailininkės Lijolės Židonytės

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

DĖL. VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE z

6455 So. Kedzie Ave. — 4 PRospect 8-2233

IŠNUOMOJAMA TAVERNA su 3 kam
barių butu. 3564 So. Halsted Street. 

Tel. 925-2391.

SWITCHBOARD CASHIER
9 A. M. — 6 P. M.

Monday thru Friday.
Own transportation.

JENNINGS CHEWROLET 
729-1000

. 241 WAUKEGAN RD., 
GLENVIEW, ILL.

Universali dailininkė
Lijolė židonytė

i- Lijolė Židonytė yra baigusi 
Yale universitetą ir gavusi ba
kalauro ir magistro laipsnius, 
į Beatostogaudamas Cape Cod 
jurėjau progos aplankyti daili- 
itinkės tėvus ir ta proga pama
lti jos meno studiją. Dailinin
kė yra labai produktyvi. Ji tu
ri sukūrusi daug meno darbų.

A. & L. INSURANCE & REALTY

' INCOME TAX
» 4645 So. ASHLAND AVE.
įĄ LA 3-S775
■w- -

» (Currency Exchange įstaigoj) 
I Pigūs automobiliy draudimai.

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas {vairiu pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai. ;

Ji paveikslus tapo aliejumi, 
tušu ir dažais. Turi nupiešusi 
abstraktų. Dailininkė mėgsta 
ir jai puikiai sekasi piešti na- 
turmortus, o ypač gėles. Pas
kutiniu laiku yra sukūrusi ge
ru akvarelės meno darbu.

Dailininkė L. židonytė savo 
meno darbus buvo išstačiusi 
New Yorke, Bostone, Chica- 
goje ir New Haveno parodose. 
Išstatyti parodose paveikslai tu
rėjo didelį pasisekimą, o ypač 
parodos lankytojai įdomavosi 
ir gėrėjosi jos naturmortais ir 
peisažais. Jos meno darbai at
likti be priekaišto, vykusiai.

Dailininkė gyvena New Ha- 
wene ir dėsto meną Newington 
(Conn.) vidurinėje mokykloje.

Jaunai universaliai dailinin
kei tenka palinkėti geros klo
ties, ištvermės ir daug kūrybi
nių. prošvaisčių.

Dailininkės Lijolės Židony- 
tės darbais tenka taip pat 
džiaugtis, nes jos sukurti pa
veikslai dar labiau praturtins 
lietuvių išeivijos kultūros aruo 
dus. Algirdas Budreckas

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
“NAUJIENOSE”. — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

ČIA AUTOMOBILIAI IŠLYGINAMI IR NUDAŽOMI

Darbas atliekamas sąžiningai, gerai prityrusių specialistų. 
Kainos prieinamos. Darbo valandos nuo 8 vai. ryto iki 5:30 
vaL vakaro, šeštadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12:30 vai. p. p.

.2 Savininkas lietuvis.

ČIKAGOJE, 3518-24 West 63rd ST. TEL. 776-5888

SMULKŪS BIZNIERIAI 
ŠAUKIASI PAGALBOS
JAV Atstovų Rūmų subko- 

inisijos smulkaus biznio prob
lemoms atstovai pradėjo tirti 
biznierių padėtį Chicagos mies
to dalyse, kur jos labiausiai 
yra apsėstos gatvių gaujų tero
ristų.

Aldermanas (3 wardo) 
Ralph Metcalfe liudijo, kad 
miesto smulkiųjų biznierių lau 
kia visiškas išnykimas ir siūlė, 
kad vyriausybė iš savo $72 mi
lijonų sąmatos kovai su orga
nizuotu kriminalu 1970 metais 
dalį skirtų kovai su gatvių te
rorizavimu.

Nors ir didžiosios krautuvės 
yra tų gaujų terorizuojamos, 
pareiškė Metcalfe, tačiau jos 
dar yra pajėgios gaujų prida
romus nuostolius nurašyti, bet 
smulkieji biznieriai to negali. 
Jis nurodė eilę buvusių stambių 
biznio centrų mieste, kurie vi
są laiką apiplėšiami ir negau
dami apdraudos turėjo likvi
duotis ir dabar yra pavirtę dy
kumomis.

Negras biznierius Hali nusis
kundė, kad jo krautuvė 4309 
W. Madison per praeitus 4 mė
nesius buvo dukart apiplėšta ir 
jis nebegali gauti apdraudos. 
Panašiai esą su daugeliu kitų 
biznių miesto vakarinėje daly
je.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 

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

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

maistas, doleriniai Certifikatai.
Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

-
4—■—

HIGH RATES QUARTERLY

SS,000 minimum
2 year certificate

$1,000 minimum
1 year certificate

Passbooks

5’/ž%
Investment 

į; bonus plan 
$1,000 minimum

Savings Insured to $20,000. — Highest reserves.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 ARCHER AVE., CHICAGO, ILL. 60632

-MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

» , ........ ...... ............................................................................

NIEKUR NEBESAUGU 
Paežerėje nužudė 

Vietnamo veteraną
Praeito' ketvirtadienio vaka

re North Avenue paplūdimyje 
du juodžiai užpuolė neseniai iš 
Vietnamo grįžusį karo vetera
ną John Thompsoną, 23, ir Miss 
Kathy Kerrick, 18, kurie iš 
Hammond, Ind. buvo atvažia
vę i Chicagą ir nuėję į Linkol- 
no parką pasivaikščioti. Mer
gina gavusi geležiniu įrankiu 
per galvą besigelbėdama pati 
įšoko į ežerą ir pradėjo šauktis 
pagalbos, o veteraną užpuoli
kai mirtinai sužeidę įmetė į eže 
ra. Mergina buvo išgelbėta ir 
nugabenta į ligoninę.

šeši liudininkai, kurie už
puolimą matė, paliudijo gir
dėję, kaip merginai nušokus 
nuo pakrantės į vandenį juo
džiai sakė, “That’s all right. 
Pinna jį užmuškime, o ją pa
gausime, kai atplaus prie kran
to.”

Policija netrukus parke ir 
paežerėje suėmė keletą įtarti
nų tipų.

gaus šešių pėdų galima gauti 
Gradinsko krautuvėje, 2512 W. 
17th St., Chicago, IU. tel. FR 6 - 
1998.

-į ;

— Ida ir Edu. Valneriai, gyy, 
7238 So. Artesian Ave., buvus * 
mokytoja ir girininkas, rugsė
jo 13 d. savo namuose surengė 
įsikūrimo pobūvį. Buvo su 
kviesta apie 30 svečių vaišėms 
ir namo apžiūrėjimui. Svečių 
tarpe buvo ir viena viešnia iš 
Lietuvos, kuri padainavo daug 
naujų lietuviškų dainų. Buvo 
geros vaišės ir nuotaikos.

— Kristinos ir Justino Tarvi- 
dų iš Frankfurt, III., kurie mi
rė prieš metus laiko, metinės 
praėjo labai iškilmingai, kaip 
bažnyčioje, taip ir kapuose. 
Jau stovi įgražus ir brangus 
paminklas Kapuose kalbėjo 
kun. Abromaitis. Vaišės įvyko 
Šarkos restorane, dalyvavo 
apie 80 žmonių. Jų atminimui 
rūpinasi duktė, žentas ir kiti 
artimieji. . . J ; ‘

— Į žurnalistų konferenciją- 
Sodus, Mich. — Jž Bačiūno far- 
mą, rugsėjo 18 d. žada vykti 
keliolika spaudos bendradar
bių, žurnalistų sąjungos narių. 
Jie vyksta automobiliais penk
tadienį, nes posėdžiai prasidės 
5 vai. po pietum

— National Merit Scholar
ship korporacija paskelbė 14, 
750 studentų sarašą, kuriame 
yra. išvardinti konkurso būdu: 
atrinkti kandidatai tolimes
nėms varžyboms dėl tūkstan
čio asmeninių stipendijų po 
1000 dolerių -ir visapusiškam 
pažangumo bėi’ tobulumo pri
pažinimo. Sąraše yra 729 iš 
Illinois valstijos ir 117 iš Čika
gos bei jos apylinkių aukšt. 
mokyklų studentų, - kurių tar
pe išvardinti: James K. Mat- 
kaitis —Brother? Rice HS, Ignas 
Labanauskas —iMarist HS, Lu
cius E. Talandis — Marian HS 
Chicago Heights, Michael Pen
kava — Deerfield HŠ, Raimon
das Strikas — Evergreen Pk. 
HS, John Karpius — Hinsdale 
HS, RaimondasJanevičius — 
Eastridge HS Kankakee ir John 
Piliponis — Kewanee HS.

— John Bacavis ir Vincas Pa 
vilionis. yra išrinkti Amerikos 
legiono John Swift posto parei
gūnais — vyr. Įvicekomandie- 
rium ir adjutantu. Stella Pavi
lionienė yra išrinkta to posto 
pagelbinio moterų vieneto pir
mininke ir Janette Pavilionytė 
— seržante. Jvėdimas į parei
gas įvyksta šeštadieni Stock 
Yard Inn patalpose.

— Alma Geležiūnienė yra iš
rinkta Marquette? mokyklos Tė
vų ir Mokytojų sąjungos iždi
ninke.

SECRETARY
Legal typing, shorthand. Lite 
dictaphone. Salary commensuT 
rate with experience and ability.

Reply:
DE 2-6454 ANNE.

MATURE WOMAN
NEEDED

To Care for 2 Children plus 
Housekeeping. Live in.

7694073
Sanday all day & week days after 

7:30 P. M.

WANTED BEAUTICIAN 
Excellent salary and working 

conditions. 
Good transportation. 

CALL I 
AU 7-4678 or 656-1017

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reikia

Patyrę plieno, nerūdyjančio plieno ir 
aluminijaus sulydyme. 

Skaityti braižinius ir sustatyti dalis.

TAIP PAT PADĖJĖJAI 
Nuolatinis darbas. 
Geri algos priedai.

650 So. 28th AVĖ.
BELLWOOD, ILLINOIS

KENNEL MANAGER 
For Veterinarian Hospital. 

Wheaton area. 
Salary and apartment. 

Call 665-1500 
from 9 AM to 5 PM.

TEMPERATURE MAN 
For Gas Fired Boilers 

To Work Nights.
Apply„at:

ALBERT A.' 'ANDERSON
1 FLORIST J ' 

4550 N. CUMBERLAND AVE, 
Ask for Mr. WOLGAST

FURNITURE REFINISHERS
Shop. Refinishers for 

fine Furniture.
Must have Coloring exp.
Excellent paid benefits.

JOHN M. SMYTH CO.
Call CE 6-9400
Mr. BUDRICK

BALTIK BAKERY
REIKALINGAS DARBININKAS 

5 dienas savaitėje po 5 valandas. 
Atlyginimas $80. Tel. LA 3-1510.

MISCELLANEOUS
IveirOe Dalykai

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS
• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

mi —1

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga
ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS

404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
. Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

{domi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius j Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių

site Čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

TRUMPAI

— James Janulis, Aviecijos 
akademijos kadetas, žaidžia 
tos akademijos futbolo koman
doje ir sporto sluoksniuose yra 
minimas kaipo geras žaidėjas. 
Jo tėvai gyvena Čikagos piet
vakariuose. Jau būdamas aukšt. 
mokykloje, kadetas Janulis pa
sižymėjo kaip geras mokinys ir 
geras sportininkas.

v -- *

— Andrius Kukaitis, Willow 
Springs, III., yra;išrinktas Ame 
rikos legiono A 
posto adjutantu^ George Dūda 
— kapelionu ir | 
mediku. A. Kiibaitis buvo šio 
posto komandierium. Paulina 
Kubaitis yra posto pagelbinio 
moterų vieneto sekretorė ir Ro 
se Dūda — vėliavnešė.

— Summit

ohn Dūda —

— Al Vaitis su žmona Violeta 
grįžo iš Montręalio ir Bostono, 
kur buvo išvažiavę atostogų.

— Dabar jau nebereikia abe
joti: specialistų tikrintojų ko
misija, patikrinusi septynioli
kos firmų radijus, rado, kad 
geriausias radijas yra Grun- 
ding. Tų Grunding radijų nuo 
mažo nešiojamo ligi praban-

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 69608
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Įvairaus dydžio deimantai, 
aukso apyrankės, sagės ir kito
kios puošmenos, auksiniai ir 
paprasti laikrodžiai dideliame 
pasirinkime A. Tvero krautu
vėje, 2646 W. 69 St-

Kaip geram pirkėjui dera, 
Jisai eina tik pas Tverą.

(Pr.)

BEVEIK NAUJAS 5% kamb. bun- 
galoww Brighton Parke. Įrengtas rū
sys, garažas.

3 BUTŲ MŪRAS Brighton Parke. 
5, 4 ir 3 kambariai. Viename bute yra 
3 miegami.

MŪRO BUNGALOW. 6 kamb., Įreng
tas skiepas, 60-ta ir Francisco.

1% AUKŠTO, 6 ir 5 kamb. moder
nūs butai, modernios virtuvės ir vo
nios. Įrengtas skiepas, prie pat Maria 
Aukšt. mokyklos.

4 PO 4 MŪRINIS. Centralinis šil 
dymas, garažas, geros pajamos. Gera 
vieta, Brighton Parke.

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, INCOME TAX. 

INSURANCE

2737 W. 43rd STREET
CL 4-2390 *

TEN STEBUKLAI, ČIA NAMAI
PUIKUS, DIDELIS 2 po 6 mūras. 

Gazu šildymas, platus sklypas, mūro 
garažas, arti ofiso. > $30,000.

4 BUTU ant kampo mūras. Sausas, 
švarus, iš geru ranku, Marquette Par
ke. $44.000.

2 BUTU. 14‘metų modemus mūras. 
3 auto mūro garažas, Marquette Par
ke. $36.000.

9 KAMB. MŪRAS, gražus 
i
$19.600.

$18,900
Patrauklus 6 kambarių medinis bun
galow ant didžiulio 44 x 159 pėdų skly
po. Karšto vandens šildymo sistema, 

j ekstra prausykla beismante, pilna ,pa- 
į stoge. Kambariai, pilnai padengti ki- 
i limais. Gera 108-tos ir Spaulding apy
linkė. ši nuosavybė bus Jūsų su la
bai mažu imokėjimu. jei tik paskam

binsite stebukladariui.
Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.
254-8500

9 KAMB. MŪRAS, gražus — kaip 
naujas. Geros pajamos, arti mūsų. 
$19,600

VERTINGAS APARTMENTINIS prie 
Jaunimo Centro, švarūs butai, pasto
vūs gyventojai, $11.000 nuomos. Įmo
kėti $15,000. Rimtas pasiūlymas. — 
$44.000. \

BEVERLY WOODS 14 metų gelsvų 
plytų apartamentinis. Patogūs butai, 
yra rūsys, apie $14,000 pajamų. Su
tarki! apžiūrėti.

9 KAMBARIU 12 metu fabrikanto 
reridenciia. 5 miegamieji, 2 vonios, 
mūro garažas, graži vieta. $37,500.

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

PERKAME. PARDUODAME. MAI
NOME Įvairaus, dydžio namus visur. 
Parūpiname paskola, visokeriopą ap- 
drauda, veikia notariatas.

REAL ESTATE AND BUILDERS

Pajamų nuosavybė
Du mediniai namai po 6 kambarius 
su 3 miegamaisiais ant vieno sklypo, su 
išėjimais 1 gatvę. Abu gerame stovy
je, arti mokvklų, bažnyčių, krautuvu’ 

■ ir susisiekimo. Archer — Rockwell 
apylinkėje. Žemi mokesčiai. Bus pri

imtas rimtas pasiūlymas.
Skambinkite savininkui (angliškai).

Tel. 523-4661

PRospect 8-5454

6 METU MŪRO REZIDENCIJA su 3 
mieg. ir 1% vonios. Virš $30.000. 
Kreiptis i savininka. 8318 So. Kedvale 

Avenue. Tel. 767-0207>

FOR SALE
By trustee, to settle estate. 3 bedroom 
ranch home with full basement, and 
attached 2 car garage, in Crescent 
Park in Elmhurst. Priced $44,900. 
immediate occupancy, mortgage av- 

_ ailable.
For appointment call'' 

834-3675

12 METU 1% AUKŠTO mūrinis. 5 
ir 4 kambariai. Platus sklvoas. gra- 
žns rūsys, eernio Marquette Manor 
vietoie. Tik- $35,000. __

5 PO 4 IR 1 RŪSYJE, mūrinis. 
Alumin, langai, šildymas gazu. gara
žas. Marauette Parke. $52 000.

APYNAUJTS 3 BUTU MŪRAS, ši
luma gazu. aliumini jaus langai, platus 
sklypą® Gage Parke. $45.000.

6 KAMBARIU MŪRINIS BUNGA
LOW. šiluma gazu. Aliuminiiaus lan
gai. 2 automobiliu mūro garažas. Mar
quette Parke. $21 000.

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

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

18,900 DOLERIŲ
Pasakiška galimvbė nupirkti 6 kamba
rių modemų mūrini namą su nusiau 

(Įrengtu beismantu ir 1% dydžio ga- 
Greitas ir mandagus patarnavimas, ražu vakarinėje miesto apvlinkėie i 
Prieinamos kainos. Dirbama visos 24 pietus nuo 63-cios gatvės. Savininkas

A. R. S. ŠALDYTUVU IR LEDAUNIŲ 
TAISYMAS

SAVININKAS PARDUODA gerą 6 
kamb. mūro bungalow prie 72-ros ir 
Richmond Ave. Priims rimta nasiū- 

lymą. Teirautis tel. WA 5-5840.

valandos 7 dienas savaitėje. 
Garantuotas darbas. 

SKAMBINKITE 
463-1008

SHAMROCK DECORATING

Don’t waste your money! 
Get sensible prices — 
And get a profesional.

(863-0672

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS gero- 
e Cicero apylinkėje mažos šeimos 

bute. Visi patogumai. Tel. 652-4980 
po 6 vai. vak.

ANTRAME AUKŠTE vyrui renduoja
mas šviesus ir švarus kambarvs.

2949 So. EMERALD AVENUE

BRIDGEPORTE IŠNUOMOJAMAS 
KAMBARYS 

939 WEST 33 ST. 
Tel. 847-2353

WANTED TO RENT 
Ieško butp

padėš finansuoti, todėl yra galima nu
pirkti su labai mažu imokėjimu. Var
dan laimės savo šeimai, pasinaudokite 
lengvomis salvgomis. Skambinkite 

stebukladariui.
Skambinkite MTCHAF^ S dabar. 

Kalbai® i?“f””iškai.
254-8500

SAVININKAS PARDUODA 2 butu no 
6 kamb. mūro narna pu 4 kamb. hutu 
rūsyje, 61-nrns ir Pockwell apylinkėje. 

Tel. HE 4-7603

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontą*

SAVININKAS PARDUODA 2 butu po 
4 kambarius mūra 13 metu senumo 

63-čios ir Pulaski anvlinkėje. 
Tel. 532-7962

OAKLAWN geroje apvlinkėie 10 kam
bariu. 6 miegamu, specialiai statyta 
rezidencija, tinkama 2 giminingoms 
šeimoms. 2^ vonios. 2U auto gara

žas. Pilna kainji S47OO0
BOBLAK REALTOR 

Tel. 636-3030

CICERO — 16-tos ir Cicero Ave. anv- 
linkėie 4 butų namas. 3 do 5 ir vie
nas 4 kamb butai. $6000 pajamų. 

Kaina $35.000.
SVOBODA, 2134 So. 61st Ct.. Cicero 
BI 2-2162. Jei neatsako — LA 1-7038

MARQUETTE PARKE MŪRINIS. 2 
butai po 4 kambarius. Namas kaip 

naujas. Tel. 778-6916.

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning Į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogu rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningą! ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.

Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL 

4444 So. Western Ave„ 
CHICAGO. ILL. 60609 

Tel: VI 7-3447

IEŠKAU NUOMOTI 2 ar 3 kambarių 
butą Bridgeporto apylinkėje. Siūlyti j 

tel. 376-0805.

CICERO PARKHOT.ME — 1923 So. 
49 Ct., atdaras aožiūrėjimui ši sekma
dienį nuo 2 iki 5. 6% kambarių mū
rinis bungalow. 3 miegamieji. Mo
derniška virtuvė ir vonios kambarys. 
Skiepe Įrengtas svečiu kambarys su 
baru. Savininkas apleidžia miestą.

A. ABAJUL ROOFING 
Įkurta prieš 50 mėty 

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

KAMINUS IŠVALOME Ir pataiso 
me. Nudažome namus iš lauko ir at
liekame "tuckpointing” darbus. Esame 
apdrausti, visas darbas garantuotas.

Skambinkit
Savininkas apleidžia miestą. 

Kaina nužeminta. 
Pasinaudokite proga. {kAlnavinuc veltui, krefokltės bet kada


