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iALTAS TAUTOS FONDUI PASKYRĖ 
KETURIS TŪKSTANČIUS DOLERIU

SALVADORE ATSIRADO
KUNIGAS BOURGEOIS

■ Amerikos Lietuviu Taryba, 
remdama VLIKo vykdomus Lie
tuvos laisvinimo darbus, savo' 
posėdyje balandžio 28 d. pasky
rė VLIKo vadovaujamam Tau
tos Fondui 4,000 dolerių.

. Pirm. dr. K. Šidlauskas pain
formavo apie lietuvių reikalams 
naudingą pasitarimą šu senato
rium Dixonu, atvykusiu į Chica- 
gą. Inž. Gr. Lazauskas painfor
mavo, kad jau išspausdinti pa
pildyti i ALTo" įstatai, surinkta 
spaustuvėje TV laida leidinio 
“Lithuania”, surinktas leidinys 
Kongrese pasakytų kalbų apie 
Lietuvos laisvę. Pranešė apie 
nusistatymą išleisti Lietuvos ge
nocido albumą, panaudojant 
a.a. dali. Z. Kolbos surinkta me
džiagą.

Dr. L. Kriaučęlitinas painfo'r- 
mavo apie baigiamuosius dar
bus, organizuojant gegužės 14 d. 
priėmimą Senato rūmuose, hii-

tų, priimtų Helsinkio konferen
cijoje.

ALTo delegacija taip pat iš
ryškino reikalą stiprinti vaka
riečių radijo informacijas, ski
riamas žmonėms už geležinės 
uždangos.

Senatorius Dixon parodė prie
lankumą tuose reikaluose, pažy
mėdamas, kad jis pasiryžęs kiek 
galima padėti susijungti išskir
toms šeimoms, kurių nariai- turi į 
sunkumų atvykti iš už geležinės 
uždangos,

SAN SALVADOR.Daug iį 
nustebint žinia, kad prieš de
šimt dienų iš San Salvadoro vieš
bučio dingės čikaglškis kunigas 
Roy Bourgeois trečiadienį prisi
statė JAV ambasadoje. Policija 
per tą laiką atidžiai klausinėjo 
viešbučio tarnautojus, kurie ga
lėjo turėti nuovoką apie kunigo 
dingimą, bet nieko nepatyrė. 
Kai prieš savaitę buvo rastas la
vonas, pradėjo eiti kalbos, kad 
tai bus kunigo' R. Bourgeois. Ki
ti šaltiniai sakė, kad vyriausy
bės kariai tikriausiai jį nužudė,

! nes jis kelis kartus kritikavo 
Į JAV paramą Salvadoro karinin
kams. -

Bet trečiadienio rytą jis pats
LIETUVA TURI BŪTI

ATŽYMĖTA
. . i t - . • t' i . įžengė i-JAV-ambasada,-gerokaiAmerikos Lietuviu Tarybos f“ ' , , '■-v bet sveikas ir gyvas.

radijo programų 30 metų su
kaktį.

: Aptarus ALT ateities veikimo' 
gaires, -kas darytina tolimesnėj 
Madrido konfėręncijos eigoj .ir 
po jos.“ Nuspręstą Jkgitį mintį, 
kad reikia; kovoti nė yvieji prieš 
terorizmo -apraiškas., 4>ėt irįprieš 
Maskvos įvykdomą’ ter<^ ipKu- 
puotūbse kraštuose. ^.tMstalyta 
stiprinti - ryšius su '^to'mis* pa- 
vergto'mis tautpmįšį'/".- . .. ,

Aptarta poliĮįuięš vienybės sie
kimas tarp lietuviškų grupių, 
svarstytas ALTo organizacijų 
skaičiaus plėtimo reikalas,. pri
imant konkrečius nutarimus dėl 
jaunimo organizacijų: Svarstant 
ALTo finansinius reikalus, iš- 
ryškėjo, kad jie. šįnfet y^a dar 
geresni. \ ‘ ų % \

SENATORIUS REMIA
LIETUVOS REIKALUS

pirminmkas dr. K. Šidlauskas 
specialiu raštu atkreipė Ameri-i ..o .. n -i j c. r Jts per 40-dienu vita, buvęs. Kučan Security Council vadovybes J. y - . _ ./ t. i , • i -j- nigas Bourgeois apgailestavo,demesį kad ju leidžiamame r; °i e i i
unr u* i tV * u, -u-4. * i kad pilietinis - karas -^SalvadoreWashington Report įdėtas ze- ... . . .n .. , . / , { per 18 menesiu, jaišreikalavo

Tu leidiniu redaktorius Philip1 atskris į Clncagą.
S./ Cox atsiuntė paaiškinimą,' —---------- -------
kad ateityje jie stengsis reikia
mai iškelti Lietuvos reikalus.

(ALTo Informacija) . i nuginklavo' opoziciją
------- •.-------''2 I SąjunB^įmolitbiure.

9-WtK^T^HIGADT^IU I N:- . . —
SVEIKIN0 ASTRONAŲ'T^^|įįt-įįesve'ikino. kaip sveikino mięs- 
Chicago, nrV;

penkį. tūlįš^čiai čikagiečių did
miesčio gatįvėsę syeikiBe. astro
nautus Young' ir -Crippen, 4re- 
«• j' • i ''sžl'• •' mnzinisKa zvgi auiKusicins asi-ciadieni afvvkusrtte- r Chicago. - - *
Jiedu atsklido į oįiarc,'buvo ,:rtjnautams’
atvežti į niiėsto centrą^ sulipo į- j . — Niekur aš nebuvau taip šil- 
atvirą aiūp'fhiĮiilį ir be jokios už-! tai pasveikintas, kaip mane pa- 
dangos’’važiaV6. tirštomis mies- * sveikino Chicagoje, — tarė ast- 
to gatvėmis. Kai )ie “Columbia” ronautas Crippen Chicagos bur- 
erdvėlaiviu nusilėido? Kaliforni
joje,' Mojave aerodrome, juos 
pasveikino milžiniška minia, bet ronautai papasakojo kelis skri 
laip šiltai ir taip draugingai jų dimo įspūdžius .

•Dabar visiems-rupi patirti, kur

is Bourgeois apgailestavo,

— Sakoma,. kad Brežnevas, 
siųsdamas Suslovą Į Varšuvą.

Sovietu

TA - v-- . to centre cikagieciai. Is aukstų- Dvidesimt.. „ , . . , .I jų jsamu leido įvairiaspalvius 
'popieriaus kaspinus į gatves ir 
garsiai rodė savo džiaugsmą 
inilžinišką žygį atlikusiems ast- 
ro’nautams.

inistrei Jane Byrne.
Laukusiems sveikintojams ast

Naujai išrinktą Illinois sena
torių Alan J. Dixon (Dem., Ill.) 
balandžio ‘ 24. dieną jo naujoje 
įstaigoje Chicagoj aplankė Ame
rikos Lietuvių Tarybos pirmi
ninkas dr. K. Šidlauskas, dr. J. 
Valaitis ir St. Balzekas, Jr. AL- 
To delegacija paprašė, kad se
natorius Dixon visada tvirtai 
remtų Pabaltijo valstybių inkor
poravimo nepripažinimo politi
ką, kad stebėtų, jog tos JAV 
politikos laikytųsi Kongresas ir 
vyriausybės įstaigos, kad būtų 
ginamos Lietuvos teisės į nepri
klausomybę. Pabrėžė reikalą 
dėti pastangas, kad Sovietų Są
junga laikytųsi žmo'gaus teisių 
ir laisvo apsisprendimo nuosta

KA LENDO RALIS

Gegužės 8: Stanislovas, Dai
nora, Ašarėlė, Gintė, Sedgalis.

Saulė teka 5:39, leidžiasi 7:56.
- Oras, salėtas, šiltesnis, vaka
re, lis. -. r r <

■
>■ B

< A

Senatorius Alan Dixon gana ilgai kalbėjosi su ALTo 
ptriniMinksi-dr. K. Šidlausku įvairiais reikalais..

: UI
411!

Washingtone dabar yra sužydėjusios vyšnios. Parkai 
pilni žmonių, susižavėjusiu gamtos grožiu.

ARTĖJANT B. SANDS LAIDOTUVĖMS : 
Š. AIRIJOJE PRASIDĖJO NERAMUMAI

PIRMOJI AUKA — BELFASTE ^LrCINlN^AS - ;

BELFASTAS. — Trečiadienį kalėjiman už nelegalų ginklų 
įvairiose šiaurės Airijos vielose ; laikymą, vedęs, vieno IRA dali- 
prasidėjo' grėsmingi neramumai 
ryšium su Maize kalėjime mi
rusiu Bobby Sands, išbadavusiu 
66 dienas iki mirties. Tą dieną 
buvo snaiperių nušautas Belfas- ’ 
to policininkas. Antram . polici
ninkui sužalojo veidą sieros 
rūgšties sviedinys. Jis gydomas 
ligoninėje. Londonderry) e de
monstrantai peršovė policininką. 
Krūtinės žaizda yra skausmin
ga, bet gyvybei nepavojinga. 
Crossmaglen mieste, prie Airi
jos sienos, snaiperiai sužeidė du 
britus karius. Visur demonst
rantai mėtė į mašinas Molotovo 1 
kokteilius, < 
liciją — akmenis, plytgalius bei 
kilus daiktus, parankius mėtyti.

Sands laidotuvių metu tvar
kai ir ramybei palaikyti, Brita
nijos armijos vadas šiaurės Ai
rijoje lln. gn. Sir Richard Law- 
son pareikalavo atsiųsti.600 vy
rų Spearhead batalioną, kuris 
yra nuolatiniame parengties sto
vyje ir specialiai apmokytas sku
bios akcijos atvejams. Batalio
nas buvo atsiųstas, nors Britani
jos vladžia ir kariuomenės va
dovybė yra įsitikinę, kad šiau 
rėš Airijoje 11,000 kareivių ir 
19,000 policijos tarnautojų su 
daro pak.inkamą jėgą bet kokio 
je situacijoje.

Trečiadienio vakare B. Sands 
kūnas buvo perkeltas iš tėvų bu
to į St. Luke bažnyčią, esančią 
skersai gatvės. Karstas buvo pa

dengtas žalios, baltos ir oranži
nės spalvų airių vėliava. Jį lydė
jo keturi IR A. garbės sargybiniai, 

paskui karstą ėjo mirusio 
John, motina Rdsaleen ir 
Marcella.

Eobby Sands buvo 27 
^amžiaus, -du kirtus uždarytas čiau išsiaiškinti.

nio vadas. Maize kalėjime ba
dauja dar trys kaliniai. Sako
ma, kad pasiruošę badauti dar 
apie lf)0 IRA kalinių. Jiė rci-

- ląisyės ^s.isiektįj,,su .kitais 
IRA kaliniais;

30'% sumažinti bausmes;
* nevaržomo pasimatymo su 

vizituojančiais ir nevaržomo 
sisiekimo paštu;

- teisės dėvėti nuosavus dra
bužius;

~ teisės atsisakyti dirbti už 
duotą darbą.

šiaurės Airijos įgaliotinis H. 
o į kareivius ir į po- Į Atkins pareiškė, kad rukalavi

inai yra be pagrindo.

BEGINĄS TURĖS PLAČIAU
, PASIALsKINTI

TEL AVIVAS. — Izraelio 
premjeras M. Begin trečiadienį, 
netekęs kantrybės, viešai apkal 
tino Prancūzijos prezidentą Va
lery Giscard ir Vakarų Vokieti
jos kanclerį Helmut Schmidt. 
Beginąs pareiškė: — Prancūzi
jos prezidentas Giscard neturi 
jokių principų. Už Irako ir Li
bijos naftą jis pasirj’žęs parduo
ti jiems bet kukį, net ir pavo
jingiausią ginklą. O Vokietijos 
kancleris* IL Schmidt buvo išti
kimas Hitleriui iki pat karo pa
baigos.

Beginąs hhai nepatenkintas 
kanclerio Schmidt kelione j Sau 
di Arabija ir ten jo padarytais 
pareiškimais. Vis vien Izraelio 
premjeras, einantis tokias aukš

tėvas Į tas pareigas, turėtų susivaldyti 
sesuo ir neprasitarti tokiais nepama 

į luotais pareiškimais. Dabar hus 
metų priverstas už visa tai kiek pla

LIBIJOS DIPLOMATAMS DUOTOS 
PENKIOS DIENOS IŠVAŽIUOTI

LEIS PALIKTI EKONOMINĘ MISIJĄ, JEI LIBIJA 
PRIPAŽINS TOKIA MISIJA TRIPOLYJE

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Reaganas trečadienio 
popietę nutraukė diplomatinius 
ryšius su Libijos vyriausybe ir 
Įsakė 
tams 
dienų

MIRĖ VEŽIKŲ UNIJOS 
PIRMININKAS

LA JOLLA, Cal. — Trečia
dienį mirė vežikų unijos pirmi
ninkas Frank • E. Fitzsimmons. 
Manoma, kad jo mirtis sukels, 
didelį nerimą vežikų unijoje, 
nes šios unijos pirmininko parei- * 

------- t.......... ........... gos yra labai svarbios, unija tu-- 
Libijos užsienio atsto I pinti 2.3 milijono narių.

visiems Libijos diploma- 
ir tarnautojams penkių 
laikotarpyje išvykti iš

1.ibi jos prezidentas Chadafi 
praeitais metais padarė dideles 
pakaitas 1 
vybėse ir įsakė jas pavadinti j Į pirmaujančią vietą Fitzsim- 
“liaudies biurais”. Iki to meto, mina netiesiogiai iškėlė tuOme- 
Libijos atstovybėse dirbo diplo-' 
matai, prisilaikantieji tarptau
tinių dėsnių, bet kai Libijos at
stovybės tapo pakeistos į “liau 
dies biurus”, tada diplomatai 
pradėjo' organizuoti terorizmą, 
reikalingą prezidento Chadafi 
vidaus politikai. “Liaudies biu

tinis vežikų unijos -pirmininkas 
James R. Hoffa, kada 1967 me
tais jį parinko savo pavaduotoju. 
Hoffa tais pačiais metais buvo ‘ 
teismo apkaltintas ir pasiųstas 
į kalėjimą; tada Fitzsimmons, 
buvo išrinktas pirmininku.

Pastaruoju laiku Fitzsimmonsru’Na.tstovai pradėjo- terorizuoti I
i ir kiti unijos pareigūnai turėjo 

• kelis kartus ’išsiaiškinti Teisin
gu nio ir Darbo departamentuo
se dėl netvarkos unijos pensijų 
fonde. Unija buvo išskolinusi 
daug pinigu sukčiams, iš kuriu 
nebuvo jokios vilties tuos pini
gus atgauti. Naujuoju ■ vežikų 
unijos pirmininku numatomas 
Roy L. Williams iš Kansas Gi- 
tv,Mo.

Libijos piliečius, pajėgusius iš 
vykti užsienin- ir gyvenusius 
Italijoj, Graikijoje ir net Didžio
joje Britanijoje. “Liaudies biu
rų*’ atstovai kišosi ir į Libijos J 
piliečių gyvenimą Amerikoje, j 
JAV tuo melu pasitarė su britų į 
^yyxiausybe ir nutarė uždaryl; ! 
Cba'dAfU^Baudies biurus” Ame-f

Trečiadienio popietę Libijos; 
misijos atstovas Ali Ahmed Hou Į 
de^buvp pakviestas j Valstybės j 
depjir.timenta, kur sekretoriaus 
A. Haig' pavaduotojas Walter

JAPON1JA GYNYBAI SKI
RIA MAŽAI PINIGŲ

WASHINGTON. D.C. — Tre
...Stoessel. prąnešė vyriausiam Li-Į čiadienj į Washington^ atvyko 
bij^s diplomatui, kad trečiadienį' Japonijos premjeras Zenko Sų-

diplomatinius 
nes “liau

no lik nesilaiko 
diplomatinių tai- 1 padidino savo gynybos biudžetą, 

syKUij, Dėt ir organizuoja teroro j akivaizdoje Sov. Sąjungos

JAV nutraukia 
santykius su Libija, 
dies biurai” 
tarptautinių

zuki oficialiam vizitui. Ta proga 
aukštas administracijos pareigū
nas pareiškė, kad japonai dabar

veiksmus. Be to, sekretoriaus 
pavsttiiotojas Stoessel davė Li 
bijos atstovui Houderi penkias 
darbo dienas išvykli iš JAV ir 
išsivežti visus tarnautojus ir jų 
šeimas.

JAV perka Libijoje 10G' Ame 
rikai reikalingos naftos. Jeigu 
Libijos vyriausybė leis l'ripoly je 
laikyti ekonominę misiją, kuri 
atsiskaitys už perkamą naftą, 
tai JAV bus dėkingos. Jeigu Li 
biją neleis tokios misijos laikyti 
Tripolyje, tai JAV apsieis ir be 
jos. Diplomatinių santykių nu 
traukimas nutuiėlų reikšti Libi
jos naftos pardavimo nutrauki 
ma JAV.yra pasiruošusios ir to
liau pirkti Libijos naftą.

Libijos atstovas Houdcri, ga 
ves iš Valstybės departamento 
minėtą pranešimą apie diplomą 
iinių santykių nutraukimą, labai 
ipgailestauja, nes Libija visą 

norėjusi draugingų santy- 
Libija turės vyk

dyti Valstybės departamento 
nutarimą, bet pats H nuderi ap
gailestauja, n.s jis asmeniškai 
norįs kuo geriausių santykiu.

šia proga sekretoriaus pava
duotojas Stcfc'Ssel priminė Libi
jos atstovui, kad praeitais me
tais gegužės mėn. gauja ginkluo
tų Libijos vyrų įsiveržė į JAV 
atstovybę Tripolyje, viską sunai
kino, o vėliau sudegino.

Balandžio mėn. pabaigoj* po-

grėsmės, tai nepakanka.
Ketvirtadienį buvo premjero 

iškilmingas sutikimas prie Bal
tųjų Rūmų. Prez. Reaganas gy
rė laisvę mylinčią japonų tautą 
ir gerus jos santykius su ameri
kiečiais. Po iškilmių premjeras 
Suzuki buvo pakviestas į Bal
tuosius Rūmus pirmiesiems po
kalbiams. Manoma, kad Japoni
ja įsipareigos praplėsti laivyno 
ir aviacijos veiklą.

— Pranešama, kad Kolumbi
joje galima pirkti gramą kokai
no už 25 dolerius.

'aiką 
kių «u JAV.

licija stūmė 17 metų meksikietį 
E. A. Tutoja, pasamdytą nužu
dyti Libijos studentą Failai Za- 
galli, b studijuojantį Colorado 
universitete. Studentas Zagalli 
vra priešingas prezidentu Mua- 
inar Chadafi politikai, t-dėl bu* 
vo pasamdytas meksikietis jį 
nužudyti.

Dabartiniu metu Libijoje gy
vena apie amerikiečių,
da ugu n i <) j e d i rha nč i u 
naftos pramonėje, b t 
stovybė negali teikti j 
kalingos diplomatinės 
c i jos.

Libijos atstovas I louden, išei
damas iš Valstybės departa
mento. pakartotinai pažymėjo, 
kad norįs draugingų santykių 
su JAV.

I .ib jos 
JAV at- 
t ms rci-



V metai

nei
Juodas kaip puodas.

PRIE TĖVYNĖS AUKURO

O Iiuka

PHONE 254-4470

1MIGACIJA Į JUNGTINES 
AMERIKOS "VALSTYBES

kartą pri
tik marša- 
jis tuojau

trauką, ] 
tvarkoje 
išnešiota

Regiu motulės sunkią dalią, 
Žilos, prie vartų paliktos. 
Kasdien mintyse ji vaidenas, 
Kaip sunku man gyvenimo keliuos

fesorius 
turi! 0, motina, girdžiu aš tavo maldą, 

Sapnuoju paliktus namus.
Dažnai prabundu akyse su ašara, 
0 širdy daros neramu.

t Tikriausias būdas, kad ma 
i vaikai nesuterštų drabužių 
ra neduoti jų dėvėti.

gas 
grasi.

ANO LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILL. 60632

VmE BREATH CAM BE’ HELD 
FROM 6 TO 8 MAMUTES BV

PoPCED ...

— 4,081,000; i: 
856,000; švedi

nun
yra 

savaites

VYRESNIO AMŽIAUS ŽMONĖS LABAI GERAI 
APTARNAUJAMI FANTUS KLINIKOSE

patarnavimo 
KLV, ir visu

ie, — užsispyrė
Du kart du vra

į\ VflUPARfllSO, 
i NO., tflOY 

AMO 
CxVoRCBO "WE 
SAME MAN

7 ~hmes!

Ir mirus esi man gyva, 
Atrodai, kokią palikau,. 
0 tavo meilė ir širdis tyra, 
Liks nepamiršta, mylima.

ir varge.
Budrecko eilėraščio rinkinio

DAUGIAUSIA ŽMONIŲ I 
JAV IMIGRAVO IŠ ANGLO 

SAKSŲ IR LOTYNŲ 
KRAŠTŲ

Redaguoja PRANAS ŠULAS
Klausimus ir medžiagą slysti: 4436 So. Washtenaw, Chicago, IL 60632

žmoniškai pragyventi.
Jonus Volzanaili

Motina, man saulė tavo veidą mena,
Vargo raukšlės šviečia kaip žvaigždžių keliai, 
Visą šitos žemės klaidų kelią mano 
Tegu švies man tavcČveido spinduliai.

B. Brazdžionis

Mama ir tėviškė — motulės mano, 
Širdy rusena amžinai.
Praradom jas ir esame našlaičiai, 
Plataus pasaulio tremtiniai.

lietuviu 
kelis kartus žirni 
miesto kai kurio.
pensininkai gau. 

medicinos pa

Chicago Tribune, pasirem- 
dainoc U.S. Im. & Nat. Ser
vice duomenimis paseklbė šią 
būdingą statistiką, rodančią, 
kiek žmonių ir iš kokių kraš
tų per 100 metų imigravo:

Iš Kanado;
Norvegijos - 
jos — 1,271,000; Airijos — 4,- 
721,000; Didž. Britanijos — 
4,882,000; Vokietijos — 6,970- 
000;Prancūzijos 6,000748; Aust

Vengi jos — 4,314,000; Ita- 
5,287,000; Graikijos— 

paverg- 
kraštais)—3,369,000; West 

1,689,000; Kubos — 
401,000;

Meksikos

Vengrijoje partiniai laikraš
čiai (kitokių nėra) skundžia
si, kad fabrikuose perdaug dy- 
kinėjama- Vakarietis turistas 
klausia vieno Budapešto dar
bininko, dėlko niekas pas juos 
nestreikuoja:

— Dėlto, kad streiko niekas 
nepastebėtų, — atsakė darbi
ninkas.

—- Dėlko jūsų darbo produk 
cija tokia menka?

— Dėlto, kad viešpataujan
čioji klasė nedirba.

COOK APS. TAR. PIRM. DUNNE SUKRITIKAVO 
GUBERNATORIAUS THOMSON0 PAGALBOS 

APRIBOJIMO PLANĄ

gaunant dividendu 
nereiktų mokesti 
$1,000 mokesčių.

Jie pabrėžė, kad gaunamos 
pensijos—mažos, infliacija nuo 
lat kas metai didėja, todėl 
gaunamų pajamų neužtenka

L HE CCWP KtP AfOT 
RUUA -ą<y 

amo Al .CCXjOCS
TįS SjMC 1© T***

dvėj,pa.
ranką 
ligoni- 
skvriu

maistas visiškai su
sako restorano lan-

Pa d a vėjas

SIEK TIEK DUOMENŲ APIė 
SOC. SEC. PENSININKU
SKAIČIAUS DIDĖJIMĄ
Chicago Tribune kolumnis- 

tas Dan Dorfer paskelbė, kad 
per 10 metų nuo dabar esan
čių Soc. Svc. pensininkų 33 
milijonų, per ateinančius 19 
metų, jų skaičius padidės iki 
39 milijonų (1989 m.).

Fairfield t v rimu a<4. V

analizė randa, kad po 
tų, išeinantieji poilsiu 
uys atsidurs tokion 
finansinei! bfiklėn, jo 
Ivg atsidūrė karštame 
ayje.
„Tyrimų duomenys rodo kad 
8 iš 10 pensininkų pageidavo, 
kad jie persikeltu i mažiau 
kainuojančius pietų ir pietva
karių rajonus

Kaip žin< ma 
kos (brncfilai) 
išdirbto laiki 
’darbe; išmok 
(pavieniui) si” 
vedusių p< rai

Midland ąiiat-
naų# taupyme u ..dink 
paskolų reikalus vi^os mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jonus ui mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti Jums naudingi u 
ate&rrie.

apdraustos 
iki $4Q,00C

2657 W. 69 STREET 
Chicago lt 6062 

TM %y-7400
&& $0. hARkKM AVIU 

Bridgeview IL 404^ 
T#l. 590-9400

sprendimą 
ir jiedu 
na. .

1 HALF-LOp pgę-
ĮOmOn 'M

J IK OT*<^ a S į

ninių >ektoriųj privačios ligo
ninės mažiau priiminės Medi
caid pacientus, kurių didesnį 
skaičių jos persiųs į Cook aps_ 
ligoniuę.

J. Stroger spaudos atsto
vams pasakė, kad toks apribo
jimas gali iššaukti atvikšlinį 
efektą, gi George Dunee prie 
išreiškė baimę* sakydamas,kad 
gubernatoriaus Thomsono ak
cija gali iššaukti neigiamą pri
vačių ligoninių Medicaid pa
cientų aptarnavimą; pastaro
sios ligonius daugiausia siu
siančios . Cook apskrities ligo
ninę, kuri šiuo metų ir taip 
ja uperkrauta.

Koresp. Kyb. Prūnys

Iš PENSININKO PAREIKALAVO DIDELĮ 
REGISTRACIJOS MOKESTĮ

Chicagos pensininkas Sil
vestras S. pasakoja:

— Prieš pusę metų nuėjau į 
Illinois Universiteto Dentiste- 
rijes kliniką, esankią Taylor 
ir Wood galvių kampe. Ten 
iš manęs paėmė už pasikalbė
jimą ir patirimą $1.00 ir išdavė 
raštelį, kad ateičiau vasaros 
sezonui prasidėjus. Bal. 26 d. 
atėjau į klinikos raštinę. Pa
klausiau registratoriaus, kada 
bus mano eilė? Rer. tarnauto
jas patikrinęs sąrašą, pasakė, 
mano eilė būsianti liepos mė
nesio pradžioje ir pridūrė,kad 
iš visų (ir seniorų} reikalau
jamas registracijos mokestis— 
$28.00. Aš nustebęs ,kad reikia 
įmokėti $28, tam registrato
riui pasakiau, kad privačios 
denlisterijos įstaigos už pata-

Jau seniai apleidai ,
Mus, brangioji mama.
Vieniši paliko tėviškės namai, 
Prisiminus Tave, ašaros tik rieda, 
Esame našlaičiai, mylintys vaikai.
Su pavasario švente ir prisikėlimu, 
Prisikels ir mūsų brangi Lietuva, 
Sužydės žibuoklės, obelys, purienos; 
Skaudu, ten mylimos mamos nėra, 
Kasmet gegužy švenčiam Mamos dieną, 
Tai brangi šventė kiekvienos šeimos. 
Gyvas ar mirusias mes jas pagerbtam 
Ir nuoširdžiai prašom jų palaimos.
Nepamirški, mama, paliktų našlaičių, 
Aplankyki mus, kad ir nors sapne. 
Dažnai pasiilgę prisimenam Tave, 
Esi mums paguoda ligoi 

(Iš Algii

— Albertuk, ko verki 
atsitiko? — bandė mokytoja 
suraminti ašarojantį mokinį.

— Karolis ir Pranas nusira
šė mano išspręstą uždavinį,.... 
— tetai atsakė Albertukas.

— Bet dėl to tau nėra ko 
verkti!

ramiai sako:
— Nesvarbu: Greta yra gy- 

dytoas? skersai gatvę — ap- 
tieka; o už kampo—laidotuvių 
įstaiga....

Soc.Sec. išmo-į 
priklauso nuo 

padengtame 
s svyruos nuoi 

(>8.3 i men.: 
nuo Š23O —

Cook Apskrities karybos pir
mininkas George Duime ir ko- 
jiiisionierius John Stroger J r., 
k miteto pirm.? praeitą trečia
dienį kritikavo gubernatoriau.^ 
Thomsono planą apriboti iki 
$400 už dieną atlyginimą 
už ligoninės kaštus Medicaid 
pacielų, kaip dalinį savo -biu 
(iždo pasiūlymų.

Hyat Medical Centro vidė- 
ias Liston Witherill taip pat 
po pareiškimo nuo saves pri
dėjo, kad toks planas gali iš
šaukti neigiama veiksnia į 
Cook apskrities pajamas 
Dune dar pridėjo, kad 
apribojimo planas turės 
giainos įtakos į privačiu

♦ Besiruošiant i pokyli vy 
ras įspėja žmoną:

- - Tavo dešinės kojines <iū 
lė kreiva.

Žmona mentaliai ją ištie 
šia

Chicagos 
tuko užtikti 
uių, kad šio 
se kliniose 
Tia netinkant 
Ta ravimą.

Mūsų skyriaus korespondenj 
tas suliko pensiinką FrankįĮ 
X-sa, kuris papasakojo kaip 
jis gavo greitą medicinos pa
galbą. Leiskim jam pačiam į 
kalbėti.

-—Kai aš parkritau 
sijutau. kad lyžtelėjau 
Patekau į Cook apsk.
nes greitos pagalbos

rimą bei vizitą ima tik $10— 
$15. Registratorius atkirto:

— Illinois U-to dentisterijoj 
yra valdžios nustatyta tvarka; 
o jei kam ji nepatinka — ei
kite pas privatų gydytoją!

Tas pats pensininkas sakė:
— Aš kalbėjausi su tokiais 

pats pacientais* kuriems trau
kė dantis ir ruošė jiems 
įdėti protezus. Jie man tvirti
no, kad šiais infliacijos lai
kais viskas 2 — 3 kartus pa-

* brango, todėl ir privatūs danT 
Į tįstai ima didesnius honora- 
us; pvz., anksčiau už danties 
ištraukimą tekdavo mokėti $5 
—$10, o dabar Chicagoje Už 
tą patį darbą reikią dantistui 
mokėti $20—$25.

Kaimynas .7

Socialinis draudimas ir aprūpinimas
1981 — 19 (182)

IN EAQCV G2EHCS, 
SOLO MILK

RUED. MPOiSOJED ^mD TO
PFW flvo SLX»?P VAUUr

— Ką-ką jis psakė?
— jis atsisuko į mane ir 

pasakė: "Ką tu manai, Pierre* 
kada tas karas baigsis?“

ad yra. Mano 
nivo klaidin 

dabar man

Iš vijo į JAV.ves nuo 1961 
metų iki 1975 metų atvy
ko 5,257,058 asmenys. Iš šio 
skaičiaus ūkininkų buvo apie 
2,1'y. industrijos ir kasyklų 
darbininkų — 10' ( ; transpor
to ir koniciicijos darbininkų— 
8,2< J ; profesionalų ir viešo 

darbininkų 
kilu užsiėmimu

ęntūros
16 me-

asme-
mnkion
* būsią~ 4-

vande-
L-

(Duomcny
įtur. Serv

pauduje. Gydytojas nustatė kairės ran. 
k(>s lūžimą ir pasiuntė į 
skyrių peršvietimui. Gydyto, 
jas patikrinęs nuotrauką, tuo. 
jau pasiuntė į Fantus kliniką 
Ten gydytojas ranką sugipsa
vo ir liepė man pasirišus ran
ka nešioti 9 savaites.

— Kai nuėjau paskirtą die
ną į Fantus kliniką, mane -vė 
peršvielė, padarė XR nuotrau- 

ytojas patikrinęs 
pasakė*kad viskas 
ir nuėmė 9

baimynci.

\ engrijojt 
profesorius, 
du kart du 
liau. prasideju 
drėkini“ 
džiamas 
Įėjimo viršininką 
pranešė:

INluas drauge profoo- 
riau, tamsios pasirodo buvo

Pirmojo pasaulinio karo 
metu sąj ungininkų kariuome
nės vadas prancūzų maršalas 
Foch turėjo savo asmeninį tar
ną Pierre. Kaip artimiausią 
ir maršalui asmenį visi klau
sdavo Pierre, kada baigsis kai

— Juk tu arčiausiai esi, tu | 
viską turi žinoti, — sakydavo 
kareiviai.

Pierre kiekvieną 
žadėdavo, esą, kai 
las jam pasakys* 
jiems praneš.

Sykį Pierre pasirodė ir vienį 
iš jo veido buvo matyti, kad 
žino paslaptį.

— Pagaliau maršalas pasa-

mun. Šias 
rašle siaučiami

Washington* D, C. — Gegu
žės 3 d., prie Baltųjų Rūmų de 
monstrąvo apie 15*000 minią 
žmonių, nešiodami plakatus. 
Ji protestavo prieš prezidento 
Reagano administracijos pro
jektuojamą Socialinės apdrau- 
dos išmokų (benefitų) suma
žinimą ir jų mokesčiais apdė- 
jimą.

Šių demonstracijų rengėjai 
iš anksto prašydami leidimo 
suruošti šiai eisenai, pasižadė
jo, kad dalyviai laikysis tvar
kos ir moraliai išreikš protes
tą. kad Kongresas nepriimtų 
Soc. See. pakeitimų, bloginan
čią pensininkų padėtį. Pen
sininkai Reiškė savo pageidavi

mus, kad nesumažintų jų iš
mokas ir jų pajamų neapdėt- 
tų mokėsiais*kad užmokamas lijos 
bankuose laikomos santaupos* 648,000; Rusijos (su 

s, kad jiemsi tai 
už pirmą j į j Indi j os 

397,000; Japonijos 
Kinijos — 540*000 
— 2,031,000.

• teiraujasi:
O kaip kairė?
’Lvarkoj, ji be siūh

~OG> 
nieoici kie 

Doctors 
OF
IT 8EUEVE0

J

ir 
■ «>CA’rW ivslB

DĖL NUMATYTOS SOCIALINĖS APDRAUDOS 
SUMAŽINIMŲ

sunu las vienas
: u ris ginčijo, kad 
vra m ši, Paga- 

Kmlaro “ato- 
prof ūsorius palei- 
ii paleisdama- ka- 

džiugiai
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MENO ŽINIOS
Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS

WALAIČIO-MAČĖNO PARODA

M. ŠILEIKIS Šventadienis (Angį, piešinys)

Gegužės 15 d. Čiurlionio Ga
lerijoje, Ine., 4038 Archer Avė., 
ruošiama dailės darbų paroda. 
Da;l. Edwardas Walaitis ~ ak- 
varelistas, plačiai žinomas kita
taučiams, bet lietuviams gal

mas, kvietimai ruošiami.
Juozas Mačėnas, buvęs čika- 

giškis, gyvena Michiana, Mich. 
Chicagoje jis lankė Daley meno 
kolegiją ir mokėsi pas privačius 
mokytojus. Jis dirba tiktai alie-

kiek mažiau. Jis daugelį metų į jiniąis dažais, daugiausia peiza- 
dirbo The Chicago Tribune, • žus bei natiurmortus. Išstato 22 
kaip savaitgalinių leidinių re- j darbus. Abu Mačėnas ir Walai- 
daktorius. Dabar išėjęs į pensi- į tis yra Amerikos Lietuvių Dai

lininkų Sąjungos nariai.
Visuomenė kviečiama gausiai; 

atsilankyti į parodos atidarymą
gegužės 15 d. 7 vai. vakaro. Pa- fį 
rodą tęsis iki gegužės 30 d. im- < 
tinai.

ją. Laiks nuo laiko Cliicago Tri 
bune spausdino’ jo paveikslų re 
produkcijas jš kelionių, retų re
zidencinių architektūros pamin
klų, atseit '— Waler Tower, 
miesto Landmarks, Mene insti
tuto fasadą ir t. t. Prieš kiek lai 
ko jo mėgiamiausias motyvas 
buvo žąsys, antys, medžiotojai 
ir pan.

Walaicio darbai spontaniškai 
atlikti, taiklūs įspūdžiai iš pa
ties objekto, neperkrauti nerei
kalingu balastu, dažnai didelio 
formato, paliekant daug neuž
pildyto popieriaus.

Dail. Walaitis gimė Amerikoj. 
Būdamas trijų melų^ tėvų ;buvo 
išvežtas į Lietuvą. Tenai jis bai- 

gimnaziją. Amerikon sugrį- 
būdamas jau 17 metų am- 

išraus, čia mokėsi dailės keliose 
mokyklose. Dabartinė jo būstinė 
J:ra New Buffalo, Mich., bet jis 
pįlačiai keliauja. Praeitą žiemą 
talaitis praleido .Naples, Fiori 
dpje, kur sukūrė'nemažai akva
relių. Daugumą jų išpardavė 
ten pat. Vos spėjęs atvežti save 
darbus į‘-ChŽcagą parodai, vieną- 
kažkas tuoj ir nupirko.

Parodą ruošia susitarę su Juo- 
Mačėnu, galima sakyti, ne

tikėtai. Pasiruošimui mažai lai- 
įp beliko todėl; kad Walaitis 
Ką tik grįžo iš Floridos. Tačiau 
įaro'da bus, ir Čiurlionio Gale
rijos abi salės bus užpildytos su -------------------
Kaupu. Katalogas spausdina-1 sine amnezija.

Menas pagal klimatai i
Meno klimatą keičia politiniai j 

vėjai, norite, ar ne.
Prieš kiek laiko miesto centre 

vyko dailininkės Aleksandros 
Eivaitės solo paroda. Žiūrovą 
stebino ne tiek meno' esmė, kiek < 
drobių didumas. Pora tokių bu-i 
vo po'ZxJ5 .pėdų, djdžio. Ar tai f jncagOS y[eno institutas p 
reikalinga? Siūlosi mintis, ai . IOt|naj parodė kokiu keliu žmo

gaus dvasinė sąmonė kreipiama, 
kai XX amžiaus moderniojo me
no boselis pornografiją išstatė

• parodai. Po tokių ir panašių pa- 
« rudų, s k a i s čioji muziejaus 
j žvaigždė pritemo. Pasiliko Mao 
j Tse-Tungo 20 pėdų portretas ga

linėje galerijoje.
Per penkerius melus muzie

jus negalėjo surasti naujo kura
toriaus. Yra vilties, kad reika
lai pasikeis.

reikalinga? Siūlosi mintis: 4 
sofistikuotas kūrinys turi tiesic- 
crinį ryšį su realiu žmogaus gy
venimu? Ar reikalinga taip 
rai dėti dažus (impasto) 
drobės?

Kas verčia menininkus sekti; 
pagal pučiamus vėjus ir nu
skęsti savęs praradime? Jūs gir
dėjote apie vykdomą terorą vi Į 
same pasaulyje, tikslu “išlais- j 

.vinti” žmones iš “kapitalistinės ■ 
vergijos”. Todėl meną reikia j 
taip reformuoti, kad nebeliktų ] 
jokio meno.

Menas juk žmonijos kultūros 
palikimas, kaip pro'to ir dvasios. į 
simbolis medžiagos formoje, j 
Vakarų Europa jau pastebėjo,1 
kad Amerikos menas serga dva- 

. Kaip pavyzdys

sto- 
an t

ge- 
bus

Aleksandras Didysis 
Chicagoie

Chicagos Meno institute 
Įgūžės 16 d. Morton Wing
j atidaryta lęgendarinio' makedo- 
i niečio Aleksandro Didžiojo lai

kų artefaktų paroda. Naujieji 
archeologų kasinėjimai atskleidė 
naujų davinių apie 2300 m. di-

IR SUGRĮŽTA VĖJAS” '
VL. Bl’KOVSKIS

Bęt štai praslinko beveik dveji t pasiuntė Chruščiovui raštelį: “O 
metai, o mes vis tebegyvenome, kur jūs tuo melu buvote?” 
Kiekvienu atveju ne blogiau, o I Chruščiovas neva perskaitęs raš 

[tai jau savaime buvo švenlva-_ teli, paklausė: “Kas tą parašė?
Į gystė. Gyvenimas nesustojo. Su- 
įaugusieji toliau eidavo j darbą, 
o mes - i mckvkla. Išeidavo

i laikraščiai, dirbo radijas, ir kie- 
I me viskas vyko po senovei — 
tie patys ginčai bei peštynės. 
Staliną prisimindavo kaskart 
rečiau, ir aš negalėjau atsiste-

džiojo karo vado žygius, kuris 
su 50,000 kariuomenės nužygia
vo nuo Sicilijos iki Indijos, nu
galėdamas tą laikų galingąją 
Persiją. Aleksandras sukūrė vie
no milijono mylių imperiją. Se
nasis Babilonas, Mesopotamija 
nestatė jokio pasipriešinimo. Ga
lingoji Persija, kurios kullūra 
turėjo graikų įtakos Dariaus 
laikais, visiškai sugriuvo.

Tačiau Aleksandras mirė jau
nas, savo triumfo pačiame iški
lime. Jo mirties priežastis ne
aiški. Buvo davinių, kad jis mi
rė nuo malarijos; kiti šaltiniai 
sako,-kad buvęs nunuodytas.

1977 metais archeologas Mane
lis Andrc’nikos prie Verginos 
kaimo, 40 pėdų gilumoje, sura
do III šimtmečio pr. Kristų gra- 
bokapiuose labai retų ir brangių 
artefaktų. Ieškojimo llarbai tę
siami toliau. Daug brangenybių 
iš tų grabokapių buv^> išvogta. 
Visi radiniai yra skulptūra, auk
so bei metalo išdarbiai. Tapyba

vidaus demokratiją. Jie vėl kai--’ 
bės liaudies vardu, kuri jų ne-* 
šrinkd. Tie patys niekšai, kurie , 
mums trisdešimt metu melavo; 
apie Staliną, meluos ir toliaig

Atsistokite!” Nė vienas, žinoma, 
neatsistojo. “Tai štai, — tarė 
Chruščiovas, — aš buvau kaip 
t:k ten, kur dabar jūs esate.” 
Daugeliui toks atsakymas pati
ko, daugeli įtikino, o aš nieki
nau abu: ir Chruščiovą, ir raš
telio autorių. Abu žinojo teisy-

bėti: juk mirė dievas, be kurio . bę ir abiem pritrūko drąsos apie 
nkko negali būti...

Tuo pat metu, tarytum sunkūs 1 abiejų galėjo ir nebūti ten, kur 
debesys ėmė slinkti ncnųmąldo- reikėjo drąsos, niekas jų nevertė 
mi gandai apie sušaudymus ir 
kankinimus, apie milijonus žu 
vusių lageriuose. Išlaisvino gy
dytoj us-kenkėjus, sušaudė Beri
ją kaip liaudies priešą, o gan
dai vis tebeplito lyg nebylus 
murmėjimas: ”Pats didžia u sihs' 
liaudies priešas — Stalinas!”

Stebėtinai greitai žmonės luo 
patikėjo; tie patys;, kurie prieš 
dvejus metus 'spaudėsi, duso 
per jo laidotuves, ;kurie buvo 
pasiryžę mirti už jį. Regis, jog 
jie visuomet tatai žinojo, tik ne
norėjo apie tai kalbėti. Paga
liau apie tai buvo paskelbta su
važiavime, ir visi laikraščiai bei 
radijas, knygos ir žurnalai, kino- 
filmai ir vadovėliai, kuriuose be 
atvangos buvo .rašoma, kad jis 
genijus, griebėsi smerkti jo 
‘‘klaidas” bei. ‘‘nukrypimus”. 
Visi, kurie metų metais profe
sionaliai užsiiminėjo jo liaupsi
nimu, dabar tvirtino, jog nieko 
anksčiau nežinojo: arba nežino
jo, arba bijojo pasakyti.

Netikėjau tais, kurie nežino
jo, — pernelyg lengvai jie pri
ėmė naują žinojimą. Ir kaip gi 
galima nepastebėti milijonų 
žmonių buvimo, kaimynų ar 
draugų žuvimo?

Netikėjau ir tais, kurie bijojo. 
Pernelyg aukštas pareigas jie 
gavo už savo baimę. Iš baimės 
galima nutylėti, pabėgti ar pasi
slėpti, pagaliau pritarti tam, ku
rio bijai, bet kas gi vertė kurti 
odes ’bei choralus, brautis į ge
nerolus ar CK narius? Iš baimės 
negaunamos Stalino premijos ii 
nepasistatomos vilos. Pasakoja
ma, kad per suvažiavimą kažkas

tais laikais buvo retas dalykas.
Įėjimas į parodą, rodos, bus 

$3. Pensininkams pusė kainos.
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SULFCDE&E DOG SKiN MEDICATION

iJHsrisi Į

^c.'inloadto 
suficnn^ and

Your dog's constant scratchm* 
‘serious skin piobk*m<. nce<J<- 
expense. C»et \t-tei in;u i.tr h - 
Sl - 3 painless, clear-
frantic scratching lh h».u 
sores, cuts, hot spots and vc/ci 

, special d<»g gei ms that ‘mrr.e « 
I kill. ( Jet si LFoni-.xE. Ain«kfKii 

medication.

Kaina $8.404 puslapių. Persiuntimas $1.

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

SIUNTINIAI Į LIETUVA
J ‘ MARIJA NOREIKIENĖ

5 2608 West 69th St., Chicago, I1L 60629 ♦ Tel. 925-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.
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tai atvirai pasakyti. Tačiau

sėdėti šioje salėje, arti valdžios.
Kaip galėjo atsitikti, kad žmo

nės iki šiandien bijo atsistoti? 
Kaip galėjo vienas žmogus, na, 
tegul dešimt, užgrobti valdžią ir 
visus laikyti baimėje bei nežino
jime? Kada gi visa tai prasi
dėjo? Chruščiovui atrodė, jog jis 
viską išaiškino, atsakė į visus 
klausimus. Girdi, išsiaiškinome, 
paleidome nekaltuosius, pami
nėjome mirusius ir galime gy
venti toliau. Mums, o ypač ma
no kartai, nepažinušiems’ poka
rinio gyvenimo,' nespėjusiems 
persiimti komunistine dogma, 

.viso šio gyvenimo pagrindai pa-' 
sidarė abeiotini.

Mums jau buvo spėję įdiegti, 
kad komunizmas — pažangiau- 

‘sias mokymas, o Stalinas — ši
tų idėjų įsikūnijimas. Ir staiga 
Stalinas pasirodo esąs žudikas,, 
tironas, baisus išgama, ne ką ge
resnis už Hitlerį,. Kas pagaliau 
lets priešakinės idėjos, jei jos 
pagimdė Staliną? Kas gi tada 
partija, jei ji, iškėlusi Staliną, 
nepajėgė jo sulaikyti? Bijojo ar 
nežinojo — argi tai ne vistiek? 
Juk netgi dabar, kai viskas .atsi
dengė, jie bijo atsistoti. Pirmoji 
akivaizdžiausia išvada piršosi 

vienpartinė sistema
Stalinus

Kas gi ja patikės? Juk niekad 
iš esmės nepasikeitė — jei da£ 
bar laikinai nežudo milijonu 
žmonių, tai kur garantija, kad 
to nebus rytoj? Ta pati sistema, 
ir žmonės tie patys. Netgi nei 
vieno nenubaudė, nei vieno ne
teisė.

O kurį :eisti? Visi kalti — ir 
tie, kurie betarpiškai žudė, ir 
tie, kurie įsakinėjo, ir tie, kurie 
pritarė, ir netgi tie, kurie tylėjo. 
Kiekvienas šioje nenatūralioje 
valstybėje vaidino jam skirta 
vaidmenį, už kurį buvo moka
ma, didžiulis kruvinas sj>ek- 
taklis. štai kad ir mano tėvai — 
kuklūs, tylūs, sąžiningi žmonės. 
Tačiau jie žurnalistai, jie kuria 
tą propagandą, kuri taip niek
šiškai mane apgavo, kuri buvo 
pašaukta teisinti žudynes ar jas 
nutylėti. Viena didelė tėvo apy
braiža patiko Stalinui;, ir jo as
menišku potvarkiu tėvas buvo 
priimtas į Rašytojų Sąjungą — 
jis tapo rašytoju. Tatai jyykp vi
siškai neseniai, tarytum vakar. 
Viši džiaugėsi ir sveikino jį. 
Apybraižą transliavo per radiją, 
atspausdino “Pravdoje”, išleido 
atskira .knyga. Būta .čia- ko 
džiaugtis? Jis atliko savo pagal
binį vaidmenį, o’ vyriausias bu
delis jį apdovanojo.- Koks mario 
reikalas, kuo jie pateisino savo 
bendrininkavimą. Gal netgi' tųp,

(Nukelta į penKtą puslapy

ENERGY 
WISE

savaime: 
neišvengiamai gimdys 
ir nesugebėdama j ais nusikra
tyti, visuomet žlugdys, mėgini
mus kurti opoziciją, alternatyvą.

Tuo laiku daug buvo kalbama 
apie demokratiją partijos vidu
je, bet mums ta tai. skambėjo ne
įtikinančiai. O kodėl demokrati
ja turi būti vien/tik partijos vi
duje? Likusieji .— ką, ne žmo
nės? Juk mes partijos neišren- 
kani, — jie patys save renka. 
Išeina, kad tie patys žmonės, ku
rie ir pagimdė, ir palaikė Sta
liną, vėl imasi nustatinėti aukš
čiausią teisingumą pagal savo

Limit um of cžsarashc’'

waning meal, and cut 
axcossi ya use of vats’

be i Bcss

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
S LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ii 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tinių $okių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už §2.

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
Įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina ?8.

• KĄ LAUMES LEMS, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik ?3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesuprat
us ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus teisea. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja 56.

• SATYRINES NOVELES, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimai. 200 pri. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina 12.

Knygos gaunamos Naujienose, 1730 So. Halsted St., Chicago, 
CL 60608. Užsakant paltu, pridėti dolerĮ peraiuntlmo maldoma.

| — Nanjlenoc, Chicago, 8, DI Friday, May 8, 1981
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Albinas Morkus — joks rašytojas
Albinas Morkus, iki 1945 metų visą laiką besivadi

nęs Markevičium, 1921 metais gimė Punske, o 1967 me
tais mirė Vilniuje. Studijavo lietuvių kalbą, literatūrą, 
bet neparašė nė vieno rašto darbo, kurį galėtum litera
tūros kūriniu pavadinti. 0 vis dėlto rusų pavergtoje 
Lietuvoje kiekvieną rusiška proga minimos jo 
sukaktys.

Jeigu jis būtų gyvas, tai šių metų rugpiūčio pabai
goje jis būtų sulaukęs 60 metų. Bet Morkus mirė 1967 
metais Vilniuje, nuo nepagydomos kažkokios odos li
gos Amerikoje kažkokiais-sumetimais jis, gydytis ne- 

norėjo.u Jis stengėsi, grįžti į Lietuvą, leisti geram gy- 
dytoiui ištirti ligą ir imtis priemonių tai ligai gydyti. 
Bet tuometiniai Ščvetų gydytojai buvo bejėgiai. Jie net 
nepajėgė nustatyti, kokia ta odos liga buvo. Ne vienas 
jo odą apžiūrėjo, tepė vaistais, bet ligos pagydyti 
nepajėgė.

Morkaus gimimo ir mirimo sukaktys kelis kartus 
jau buvo minimos todėl, kad gerieji Maskvos drau
gai iš grafomano padarytų rašytoją. Bet jis nebuvo 
rašytojas. Jis neparašė nė vieno gabaliuko, kurį galėtum 
pavadinti literatūra. Jis mokėdavo labai gražiai pakal
bėti apie literatūrą tiems, kurie vidurnaktyje su juo su
lesdavo šachmatų partiją, bet nė vienas, turįs apie lite
ratūrą nuovoką, tuojau matė, kad iš jo noras būti lite
ratu buvo labai didelis, bet pajėgumas ką nors padary
ti buvo labai silpnutis.

Pradžioje jis norėjo tapti literatūros kritiku, ban
dė recenzuoti vieną kitą knygelę, bet nieko iš to neišė
jo. Nepajėgdavo pagauti pagrindinės rašytojo minties, 
todėl ir negalėdavo teigiamai ar neigiamai vertinti 
darbo. Du metu jis dirbo prie “Baltojo miestelio”, bet 
kai parodė dr. Pijui Grigaičiui, prašydamas, kad jo kū
rinį perskaitytų, o vėliau paleistų per Naujienų atkar
pą, tai dr. Grigaitis, perskaitęs Morkaus kūrinio sky
relį, jam aiškindavo, kad ne tikrovė ir ne fantazija. 
“Tikrovė tokia negali būti, o fantazijai — tai labai 
biaurus šmeižtas. Aš Amerikoje 60 metų praleidau, ją 
pažįstu, kad čia — ne Amerika”. Redaktoriaus pasta

bos Morkui labai jį erzindavo, o kai visą “kūrinį” per
skaitė, tai pasakė, kad jo jis negalįs spausdinti at
karpoje.

Galimas daiktas, kad atsisakymas spausdinti Mor
kaus “kūrinį” buvo didžiausias motyvas ne tik pačiam 
Grigaičiui šmeižti, bet ir visai Amerikos Lietuvių Ta
rybai. Morkus įsivaizdavo, kad jis yra ne tik literatū
ros kritikas, bet ir rašytojas, o redaktorius tokio pajė
gumo jam nepripažino ir atsisakė net laikraštyje at-, 
spausdinti “Spausdina visokį nieką, — Morkus aiškino, Į 
“plunksnos” draugams,—o mano veikalo nenori spaus-' 
dinti”. Morkų labiausiai įžeidė dr. Grigaičio padarytos 
pastabos, negu atsisakymas kūrinį spausdinti.

Morkus parašė politinės kovos šmeižtų paskvilį,bet 
okupantas jau antrą ar net trečią to šmeižtų rinkinį, 
pavadintą “Vaduotojai iš arti” vis leidžia ir leidžia i 
“Vaduotojams” dirbti. “Vaduotojams”' jis dirbo kelis 
metus, iš jų mito ir rengėsi, o vėliau jjarašė šmeižtų 
pamfletą, kuriame niekinamas visas ALTo darbas ir 
niekais paverčiama ALTo veikla. Rusams reiškia nie
kinti Amerikos' Lietuvių Tarybą, nuvertinti visus įta
kinguosius ALTo pareigūnus. Daugiausia' kartumų ten
ka dr. P. Grigaičiui, kurio žinioje dirbo Morkus. Oficia
lus jo titulas buvo “sekretoriaus padėjėjas”.

Visi žinome, kad Vilniuje ne tik Rašytojų, bet ir 
Žurnalistų Sąjungos yra okupanto įrankis. Lietuviai 
rašytojai panaudojami propagandos tikslams. Okupan
tui reikalingas ne literatūros kūrinys, bet šmeižto ir
niekinimo darbas. Tokį parašė Albinas Morkus. Tokius 
darbus rašė čekistas “Guzevičius”. Kaip Guzevičius 
taip ir Morkus norėjo būti rašytojais, o “rašytojai” tu
rėjo eiti policininko pareigas ir su purvais sumaišyti 
Lietuvai laisvės siekiančius kovotojus.

Caro Rusijoje į Rašytojų arba žurnalstų ‘Sąjungą 
neprimdavo nė vieno rašytajo ar žurnalisto, dirbusio 
caro policijoj arba atlikdavusio šnipo pareigas. Oku- 
puotoj Lietuvoj Guzevičius, įtakingas Sovietų policijos 
valdininkas, pats brovėsi į Lietuvos gynėjus.... Yra pa
grindo manyti, kad Morkus stojo Sovietų tarnybon, ru
sams antrą kartą įsibrovus į Vilnių. Jis nebūgo į Va
karus, kaip savo laiku tūkstančiai lietuvių bėgo į Va
karus. Morkus, pabuvęs ištisus metus Sovietų okupaci
joje, vėliau buvo permestas į Paryžių, o iš Paryžiaus į 
JAValstybes. L. šimučiui prisistatė, kaip ateitininkų 
veikėjas, šimutis, ALTo pirmininkas, žinodamas, kad 
dr. Grigaičiui, ALTo sekretoriui, buvo reikalinga pa
galba, patarė paimti Morkų ALTo tarnybon, kad turė
tų žmogų būtiniems raštams paruošti, mašinėle per
rašyti

Morkus niekad nedirbo Naujienose. Dienraštis nie
kad nemokėjo Morkui algos. Jis dirbo ALTo raštinėje, 
paruošdavo spaudai dr. P. Grigaičio padiktuotus laiš
kus ir spaudai pranešimus. Netrukus tada Chicagoje 
dar ėjusioje Vilnyje pasirodydavo Narimanto Norago 
parašyti klastoti pranešimai apie įvykius Amerikos lie
tuvių gyvenime. Chicagos lietuviai nustatė, kad Mor
kus buvo tų klastotų pranešimų autorius. Jis vartojo 
Narimanto Norago slapyvardį. Liudininkai matė, kaip 
jis vienoje S. Halsted valgykloje susitikdavo su vilnie
čiais ir jiems tuo metu įteikdavo savo rašinius. Tai ne
buvo joki literatūros kūriniai, bet šnipo darbas.

Jis tuojau buvo atleistas iš ALTo raštinės, 
išvogė kelias Miko Vaidylos jam patikėtas ALTo čekių
šakneles. Jos buvo bevertės.

Morkus nebuvo joks rašytojas. Jokio vertingesnio 
kūrinio jis neparašė. Okupantai nori jį pagarsinti ra

V. KAROSAS

ALTO PASKIRTI NUSAKANT v
,. , (KOMENTARAI)

(Tęsinys)

Visą nesusipratimą sudarė 
anksty vesnioj e kalbos vietoje 
pavartotas žodelis tik. Pamė
ginsime ALTo reikšmę nusakyti 
kitoje sakinio formoje pavarto
ję tą patį žodelį tik. Tik Ame
rikos lietuvių energingų pastan
gų dėka buvo išgautas Ameri
kos valdžios Lietuvos aneksijos 
nepripažinimas; tik ALTo dėka, 
min. P. žadeikio pareiškimu, iš
liko Nepriklausomybės Lietuvos 
atstovybės JAV ir kituose kraš
tuose; tik ALTo didelių pastan
gų dėka lietuviai tremtiniai ne
buvo išduoti į enkavedistų ran
kas ir daugumoje pergabenti į 
šį laisvės kraštą; tik ALTo dėka 
galėjo Amerikoje įsikurti ir 
veikti VLIKas, PLB ir šimtai 
naujųjų ateivių organizacijų; 
tik ALTo dėka buvo pravestos 
reikšmingos rezoliucijos JAV 
Kongrese ir kt.

Išvardintus ir kitus ALTo 
nuopelnus paminėjo dr. K. Šid
lauskas savo kalboje, bet nepa
aiškino, kodėl vien ALTas ga
lėjo pasiekti tokių laimėjimų. 
Atvykusiems naujiems atei
viams senoš lietuviškos išeivijos 
veikėjai aiškino kaip privalėtų 
laikytis šiame krašte, kad su

krovus sau ir Lietuvai politinį 
kapitalą. Visų pirma reikia tapti 
lojaliais JAV piliečiais, neatsi
sakyti bendro darbo su ameri
kiečiais, įrodyti savo demokra? 
tiškumą ir savo sąžiningu dar
bu ,įgyti gerą vardą sau ir savo 
tautiečiams. Tik tokiu keliu ei
nant galės naujieji ateiviai at
likti savo misiją Lietuvai ir 
Amerikos lietuviams. ’ ( ...

Šią mintį kėlė ALTo veikėjai 
ne vien privačiuose pokalbiuose 
su atvykusiais naujais ateiviais, 
bet ir savo suvažiavimuose. 
ALTo suvažiavime 1952 m. vice- 
pirm. A. Olis, kaip vienas žy
miausių Amerikos lietuvių vei
kėjas, naujai atvykusiems at
eiviams sekančiai apibūdino 
ALTo prigimtį ir paskirtį šia
me krašte:

“AmeriKos Lietuvių Taryba 
yra vienintelis organas, kuris 
atstovauja visiems Amerikos 
lietuviams piliečiams. Jis yra 
taip pat vienintelis organas, ku
ris gali paveikti Amerikos val
džią jos nusistatyme Lietuvos 
atžvilgiu. Dėl to visa lietuvių 
visuomenė turi įsisąmoninti, 
kad tik per ALTą galima -šį 
svarbų darbą dirbti, nes Ameri
kos valdžia skaitvsis tik su

Amerikos piliečių pareikštu bal
su” (L. šimutis, Amerikos Lie
tuvių Taryba, psL 150).

A. Olis, kaip teisininkas ir žy
mus politikas respublikonų par
tijoje, pabrėžė žodeliu tik ALTo 
išimtiną relę Lietuvos laisvini
mo darbe, sąmoningai nepami
nėjęs apie kitus laisvinimo 
veiksnius. Egzilinių veiksnių 
įkurdinimas ir jų veikla šiame 
krašte priklausė nuo Amerikos 
lietuvių nusistatymo. Būtų už
tekę ALTui pareikšti J A V'val
džios organams, kad jie nepri
pažįsta Lietuvos egzilinių veiks
nių, nes yra sudaryti daugumoje 
iš antidemokratinių partijų ir 
sąjūdžių, kaip vienu smūgiu bū
tų užbaigtas jų įkurdinimas šia
me krašte.

Nežiūrint ALTo vadovybės 
įspėjimų naujiems ateiviams, iš 
jų tarpo ėmė sklisti kaltinimai 
Amerikai už Teherano, Yaltos 
ir Potsdamo sutartis, kuriomis 
buvo neva sąmoningai “parduo
ta” Lietuva Sovietų vergovei. 
Be šių kaltinimų,, buvo sklei
džiami įvairūs neigiami atsilie- 

J pimai apie Amerikos gyvenimą, 
jos santvarką ir net idealus, kas 
turėjo amerikiečių akyse suda
ryti neigiamą nuomonę apie 
naujus lietuvių ateivius.

Supratęs susidariančią padėtį, 
1V ALTo Kongrese 1953 metais 
A. Olis skaitė pagrindinę pa
skaitą, kurioje kalbėjo apie atsi
radusius, jo žodžiais, “daugiau 
negu abejdtino lojalumo Ame
rikai lietuvius išeivius, kurie že
mina Amerikos lietuvių vardą ir 
griauna Amerikos valdžios sfe
rose palankumą Lietuvos lais
vės atstatymui”. Išvadoje A.

1 Olis pasiūlė sudaryti vien iš pa
lankių Lietuvos -laisvei amerj- 

;kiečių komitetą, kuris veiktų 
Lietuvos naudai valdžios sluoks
niuose.

Prieš įneštą A. Olib sumany
mą gan griežtai pasisakė dr. P. 
Grigaitis ir vysk. V. Brizgys, 
motyvuodami, kad lietuviai ir 
Amerika turi ‘bendrą priešą — 
komunizmą, prieš kurį tenka 

i kovoti bendromis jėgomis, neat- 
Isižyelgiant Į ideologinius skir
tumus.

(Bus daugiau)

— Meksikos prezidento žmo
na, ponia Carmen Romano de 
Lopez Portillo buvo gražiai pri
imta Chicagos burmistrės Jane 

' Byrne. Kartu su prezidento žmo
na į Chicago buvo atvykęs Mek
sikos miesto Filharmonijos or- 

; kestras.

— Anton J. Valiukas Chica- 
goje paskirtas teisėjo pavaduo-

šytoju, nes jo šmeižtas rusams naudingas. Išvijus ru
sus iš Pataltijo, Morkų prisimins kaip Sovietų šnipelį, 
bet ne rašytoją.

toju. Iš viso paskyrė 15 teisi
ninkų teisėjų pavaduotojais.

A. Valiukas buvo geras valsty
bės gynėjas.

JUOZAS KARIBUTAS

SALŲ LABIRINTE
(Tęsinys)

1949 m. birželio mėn. 27 dieną atvyko pirma
sis lietuvių pabėgėlių transportas. Jame, buvo 170 
asmenų, ir jau 1959 metais esą buvę 251 asmuo. 
Dabar niekas tikrai nežino, kiek ir kur yra be
likę. Jie išsibarstę po įvairias saleles, ryšių nepa
laiko. Kiti išvykę, o dar kiti mirė.

Sukūrė nelietuviškas šeimas, pradingo sve
timtaučių masėje ir taip jau nebėra nei orga
nizuotos buvusios bendruomenės, nei minėjimų, 
nei bet kokių parengimų.

Atvyksta p. Cibulskienė ir parsiveža į sve
čius.. Labai gražiai įsikūrusi, puiki rezidencija 
ir dar puikesnė aplinka. Vien medžiai, sodas su 
gausybe rožių bei kitokios žydinčios retos aug
menijos. Keliolika kambarių, bet gyvena viena. 
Vaikai vedę (mišrios šeimos) ir gyvena atski
rai. Su anūkais kalbasi jau angliškai ir jie apie 
Lietuvą nenori žinoti. Vėliau, ji nuveža pas po
nus Grigaliūnus, kurie turi namą su pajamomis 
(nuomininkus) ir gerai verčiasi. Pensininkai. 
Vaikų gyvenimas kaip ir anksčiau paminėtų. 
:y\or.a čia ir buvęs Lietuvos Valstybinio teatro 

be: dradaibis — kolega Petras Šimkus, 
kurio žm< na ; rieš Keletą metų mirė, čia, Los An- 
?elec. Caiif. Iš risų pasakojimų esąs labai išge- 

’antis ” susitvarkęs. Nežiūrint to, aš 

labai norėjau jį pamatyti, nes nuo 1944 metų ne
buvau sutikęs.

Sekmadienis. Su Cibulskiais nuvažiuojame 
i bažnyčią. Čia nėra puošnių bažnyčių, nes nebu
vo ispanų valdoma, kurie taip, išpuošė ir auksu 
išgražino Meksikoje. Pamaldos laikomos taip, 
kaip ir pas mus, tik mane labai nustebino, kad 
čia jau moterys dalina komuniją. Ir tai ne vie- 
nolės, kaip anksčiau teko Liurde matyti, o pa- 

’ prastos bobelės. Na šito, tai dar niekur nebuvau 
, matęs. Nebežinai iki kokio laipsnio tas katalikų 
Tikėjimo apeigas pratins ir menkins. Gaila, bet 
(taip einama. Man atrodo, kad kaip pasninkai, 
i kuriais primityvūs kunigai senovėj žmones kan; 
i kino (o dabar viskas galima), taip ir išpažinties 
’apeigos ir rutina bus panaikinta.
I Iš bažnyčios važiuodami moteriškes išsodi- 
nom ir su Cibulskiu patraukėm akt Šimkaus ap
lankyti. Spėlioju, ar jis dar mane pažins? Aš jo 

j tai jau, pagal jų nupasakojimą, tikrai nepažin
siu. Kelias neilgas. Čia visur nėra tolių. Priva 

ižiuojame tokį namuką, kuris panašus j Vokieti
jos baraką Jis sako, tai čia Šimkus gyvena. Pa
sakoja, kad kai nebuvo prasigėręs, jiems ir kal
bas tam tikromis progomis pasakydavo ir pa
deklamuodavo, bet dabar jau visai lietuvių 
vengiąs. Sakau, nesakyk kas aš, tik pranešk, kad 
turi svečią, kuris jį norėtų matyti. Gerai, jis pri
žada. Kiek pabuvus, girdžiu ateina šnekėdami 
du. Žinoma, jei nežinočiau kas turi ateiti, nie
kaip nebūčiau pažinęs; labai ir labai pasikeitęs. 

š to gražiai atrodančio vyro likęs tik šešėlis. Aš 
iššokau iš automobilio ir sakau:

— Na, Petrai, sveikas. Ar tu mane at
pažinai ?

Jis žiūri kiek nustebęs. Matau, kaip jis su
koncentruoja savo atmintį ir stengiasi, bet iš jo 
atsiminimų tik toks žodis išeina.

— Palauk,... tai kažkas iš jaunesnių akto
rių... Pavardė prasideda iš S raidės.

— Taip. — aš jam sakau, — iš jaunesnių ak
torių, bet pavardė ne iš S, bet iš K raidės.

— Geriau pasisakyk, nes visviena nepri
simenu.

— Neprisimeni Juozo Kaributo, su kuriuo 
viename kambaryje grimuodavomės ?

— O, kad tave perkūnai, — jis sušunka ir ap
sikabina.

Jo akyse matau ašaras, o ir iš sunkiai lai
kausi. Jis pagyvėjo. Prašo į vidų. Einame tokiu 
pailgu koridorium, ligi jo kambarėlio durų, štai 
ir vidus. O Dieve, kas per kambarėlis. Ir taip nu
sigyvenki, tn žmogau, galvoju sėdėdamas. Tik 
porą kėdihj ir geležinė lovytė. Jis ištraukia 
daug nuotraukų ir daugumas iš Lietuvos teatro 
bei Vokietijos gastrolių. Sakoma, kad jau norįs 
pradėti naikinti. Būtų gaila. Reiks patarti, jas 
pasiųsti į Chicagos archyvą. • , , .

Ant kiek nusigyvenęs, ant tiek ambincin- 
gas. Pajutęs, kad mes jau dairomės, pradėjo sa
kyti, kad, girdi, tas ir tas buvo pas jį atvykęs, tai 
nei nesėdo. Jis baisiai užsigavęs. Buvome kokia 

15 minučių ir nuotrauką padaręs, atsisveikinau. 
Atsisveikinau amžinai. Taip' jau ir su visai. .. be 
žodžių, tokia mintis buvo — amžinai....

Kai išvykome, baisiai skaudėjo širdį. Kal
bėjimas čia nieko nepadės; reikia veiksmo. Bet 
praeities nebesugrąžins ... Ak, galvoju, kad 
nors žmonišką kambariuką žmogus turėtų. Vė
liau visaip kalbėjom, bet išeities neradom. Tai 
tau ir užrašyk žmonai namus. .. Atseit dirbęs, 
namus turėjęs ir už juos mokėjęs, bet iš meilės 
žmonai užrašęs... Kai žmona mirė, žmonos sū
nus (kito tėvo) namus tuojau iš jo atėmė. Dabar 
ir gyvenk, kad geras. Kaip atrodo, reikia gyveni
me viską daryti gerai apgalvojus.

O K LANDĄ PALIEKU
Gražus sekmadienio vakaras. Oras tyras, 

švarus. Mes važiuojame į aerodromą. Mano lėk
tuvas iš čia į Nandį išskrenda 10 vai. vakaro. 
Aerodromas keleivių neperpildytas. Amerikie
čių grupė labai škandalinga. Vieni jų skrenda į 
Nandį, kiti į — Los Angeles, nes tas lėktuvas 
mus išlaipinęs Nandį aerodrome, skrenda į Les 
Angelese, Calif. Net mielą tas vardas paminė
ti.

(Bus daugiau)

1 Naujienos, Chicaft'», 111. rnday, May 8, l'.ISl



ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietais 
viršeliais įrištą knygą apie šventąjį Raštą. Pirmi atėjusieji 
į Naujienas galės gauti: 1) “Amžių planą”, 374 psL, vardų 
rddyklės, arba 2) “Kasdieninė dangiškoji mana”, 200 psl., 
kasdieniniai pamokymai, arba 3) “Laikas prisiartino”, 358 
puslapių.

Knygas veltui gaus pirmi atėjusieji. Kas norės daugiau 
šios rūšies knygų, tai prašoma kreiptis į:

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI 
5421 So. Mozart Avenue, 
Chicago, IL 60632

V DAUGIS 
GYDYTOJA* CHIRURGAS 

C<x— *nvntty Wllrlk^ 
U»rflelno« eiir.Korlv, 

S Manh«i*» Rd.. H
VALANDOS: 3—0 d*rho dienotoi» 

Va* ultra šeštadieni 3—3 
<45 2* <T „ris* W2-27T'

TEL. 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street

Valandos pagal susitarimą.

, DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St. TeL 737-5149

Tikriną- akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

. .uEONASSElBUTlS 
inkstų, Pūsles ir 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

valandos: antrai 1—4 popiet, 
Ketvirtai 5—7 vaL vak- 
Ofiso telefonas: 776-2iiS0, 

Rezidencijos telef.: 446-5545

“... IR SUGRĮŽTA VĖJAS”

(Atkelta iš 3-čio puslapio)

kad turėjo mane išmaitinti.
O aš, argi buvau geresris ? i 

Negana to, kad valgiau jų duo
ną — aš dargi buvau pionie- j 
rius, dalyvavau šios baisios ma- ‘ 
šiuos darbe, kuri gamino arba Į 
lavonus, arba budelius. . Argi į 
man nuo to lengviau, kad tada 
tb nesupratau? Negi žmogui 
dėl to lepgviau, jei jis sužinos, 
kad atsitiktinai, to nenorėda
mas, tapo žudynių bendrininku? 
Prisiminiau Josifą, kurio neuž
stojau, ir Ulįanovą, kurį kama
vau dėl jo bendrapavardžto. Taip 
ir eičiau tikriausiai nuo pakopos 

( ant pakopos, iš pie'nerių į kom- 
j jaunuolius, po to į partiją, kaip 
' iš klasės i klase. Už kokiu ketu
riasdešimties metų tikriausiai 
draugiškai pamočiau ranka nuo 
tribūnos liaudies masėms ar pa- 
sirašinėčiau areštų orderius. O 
senatvėje vaikai tartų, man: 
“Kur tu buvai? Kodėl tylėjai? 
Kaip visa tai galėjai leisti?”

Ir jie užspringo mano duonos 
kąsniu.

Iš rusų kalbos vertė 
Violeta Piakauskaitė.

NEPAPRASTAS BALSAS

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

Didelis visuomenininkas, kai- į 
bedamas salėje, įsikarščiavęs j 
drožia:

— Kad mano balsas būtų iš
girstas ne tik viso mūsų mies
to visuomenės, ne tik viso kraš
to, bet ir viso pasaulio...

• Iš salės galo pasigirsta balsas: 
l — Gal, pone, gali truputį gar

siau, čia visai nesigirdi. .

PERKRAUSTYMAI KNOOOUR HEART
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA .
Priimam Master Charge 

ir VISA korteles.
R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

is įvairiy atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
Tai. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOJ 
Visos programos iš WOPA, 

1490 kiL A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vaL popiet. Šeštadieniais ir sekma - 
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto

Vedėja — Aldona Daukui 
Felef.: HEmlock 4-2413

H59 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, IL 60629

“Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZD1IONYTĖ 

Programos vedėja

Kasdien nuo pirmadienio iki penk 
tadienio 8:30 vaL vakaro- 

Visos laidos is WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p p. 
is WTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
Tekt 778-5374

ceary howr 
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whoitf • l5Wk 
•e* t» W 
W a 3-«aery

PATS SKAITYK JR DAR Kl l| 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DlENRASTį "NAUJIENOS’"

Vytauto bažnyčia Kaune

PIETŲ AFRIKOS MINERALAI
(Tęsinys)

Manganas — būtinas plieno 
gamyboj; Be jo plienas trupėtų 
ir skiltų. Tvirtinama, kad be 
mangano iš viso nėra įmanoma 
pagaminti plieno. Jis neturi pa-| 
kaitalo. 50% visų išteklių yraį 
P. Afrikoj ir 50% Sov. Sąjun
goj. JAV tiek maža, kad neap
simoka patiems gamintis. Da-: 
bar P. Afrika aprūpina 78% 
nramoninio pasaulio poreikius. | 
Vienas amerikiečių strateginių ] 
mineralų ekspertas spėja, kadi

Afrikos mangano, moder-* 
Vakarų pasaulis negalėtų I j 
y d ilgiau kaip 6 mėne-

be P. 
nusis

Kovaites. Be šio metalo nega-| 
’ėtu būti vykdomos erdvės tyri
mo programos. Kiek vienam 

, motorui reikia
209 svarų šio metalo. 

TAV kobaPa gauna iš Shaba 
m/evincijos Zaire, kuris aprūpi- 
-n 2/3 viso laisvojo pasaulio. 
Za ras jau du kartu, 1977 ir 
1978 metais, vos nepateko į ko 
žirnis'u rankas, puolant “lais- 

iš Angolos. Laukia-j 
m a trečiojo bandymo. Į

Alumina ir bauksitas. Ameri^ 
ka. kuri v’ena didžiausių alumi- 
nijaus gamintojų, 93'< priklau
so nuo š u dvie’u žaliavų im
porto. Daugiausia įsivežama iš 
G'nė'os ir Jamaicos, bet ir ten 
politinė ateitis, nėra užtikrinta.

Platina. Čia vėl P. Afrika yra 
nrimaujančioj vietoj. Labai bran 
sus metalas, ir gal kas nustebs 
sužinojęs, kad jis naudojamas 

į Mi^n-Gb'lTų dujų užteršimui ma

tonų, kas yra 51C viso pasaulio 
aukso. Sov. Rusija yra antrojoj 
vietoj su maždaug 30/i. Visi ki- 
i gamintojai prilygsta nykštu
kams: JAV tik 2.2%, o Kanada 
'’.8%. Jeigu P. Afrika sustabdy- 
u aukso pardavimą, tai kainos 
ežmoniškai pakiltu, finansinis 
haosas Vakaruose būtų nelš- 
-engiamas.

.Nekalbėsime apie kitus labai 
varbius, kaip uranijų, tungste- 
rą, vanadijų, kolumbijų, titani- ■ 
u ir industrinius deimantus.

Europos Bendrosios Rinkos 
Į valstybės, o taip pat ir Japoni- 
- ;a, priklausomos nuo šių mine- 
I -alų importų dar daugiau, visu 

'00%. Kai vok’ečiu kancleris * < v ' 1 
"chmidtas lankėsi Maskvoj, jis 
oareiškė Brežnevui savo susirū
pinimą P. Afrikos įvykiais.

Po daugelio metų nesirūpini
mo, JAV pradeda, dabar ieškoti 
šių mineralu savo krašte, o, be 
to, sudarinėti importuotų žalia
vų atsargas, tačiau susiduria su 
įvairiom sunkiom problemom. 
Amerika turi milžiniškus kie
kius įvairiausių mineralų, bet 
daugiausia žemos kokybės, bran 
giai kainuotų eksploatuoti. Ame 
rik’ečių žurnalas “ Aviation 
Week and Space Technology” 
1980 m. paskelbė, kad 93 strate
ginių mineralų atsargos yra tik 
ousiau sudarytos, duodančios 18 
mėnesių vesti karui, nežiūrint,

rt.i.Aj>as. F. Afrikos respubli
ka dominuoja pasaulio aukso j 
sceną. Metinė produnkcija 700;

They call it
“The Overnight Wonder* 

for constipation. -
Are you uncomfortable with your laxative? Then meet 

the little white pill they call “The Overnight Wonder’’ Just 
one pill at bedtime safely, surely stimulates your system’s 
own natural rhythm. Overnight. So in the morning, you’re 
back on the bright side. Comfortably! It’s 
a good feeling.

What is “The Overnight Wonder”? 
Ex-Lax* Pills. That’s right— pills from 
Ex-Lax. Look for the white box.

Use only as directed.

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
Tel.: 652-5245

JtAN VANCE ir GEORGE SORINI

AAstėa automobiliams pastatyti

T1UJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINE 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

kad planuose numatyta 3 me- 
’ams. 11

šiandieną P Afrikos respub- 1 
l’ka yra vidury greitų socialinių 1 
pasikeitimų. Valdžia skubina I 
pravesti reformas, tikėdama gra- I 
žiuoju susitvarkyti su nuskriaus g 
taisiais juodukais. Tuo pačiu | 
komunistiniai revoliucionieriai, | 
nusistatę prieš evoliucinį sant- g 
varkos pakeitimą, Sov. Sąjun- j 
gos kurstomi ir ginkluojami, sa
vo veiklą vis stiprina, tikėdami 
g:nklu išstumti baltuosius. Praė- * 
jusi birželio mėn. teroristų su- | Į 
naikintoji anglies į benzino per įį 
rirb iro įmonė, rodo jų nuolati
nį ir didėjantį aktyvumą. Ypač 
atkaklus, Maskvos remiamų, 
nartizanų judėjimas vyksta 
Namibijoj, labai turtingam mi
neralais/krašte, kuris vis dar 
priklauso P. Afrikos respubli
kai, bet jau vedamos derybos 
nepriklausomybei pripažinti. Iš 
^avo aprūpinimo bazių Angolo
je, 4ie vykdo puolamus ir atlie
ka te-ocistinius uždavinius. Kai 
P. Afrikos kariuomenės daliniai 
staiga puolė tas bazes paėmė 250 
tonų sovietinių ginklų. Jungtinių 
Tautu Saugumo Taryba pakėlė 
triukšmą, kaltindama Pretorijos^ 
valdžią “Angolos demokratinės 
respublikos užpuolimu”. . —

> -

Jungtinėse Tautose vis kelia- r— 
mas stipresnių sankcijų prieš P. I 
Afrikos respubliką klausimas. Ži 
noma, to viso iniciatorė yra Mas < 
kva, remiama satelitų ir kitų 
“demokratinių liaudies respubli
kų”. Problema Vakarams sun
ki. ir jie gerai žino, kokia kaina 
tektų užmokėti, jei * Sovietai 
įvykdytų savo užmačias P. Af
rikoje. Rasinė nelygybė, z kurią 
Maskva puikiai išnaudoja savo 
tikslams, Vakarų bendroj laiky
mosi politikoj kelia daug nesu
tarimų.

Amerikiečių senatorius H. į 
Byrd kartą pasakė: “Konfliktas 
P. Afrikoj yra ne tautinio išsi- | 
laisvinimo kova tarp blogio .ir i 
teisingumo jėgų, bet karas dėl — 
mineralu 'šaltinių ir strateginės ~ 
pozicijos”. V. V.

f Iš Eur. Lietuvio)

VYKĘS ATKIRTIS 
*

Vienas skrybėlių fabrikas 
plakatais išgarsino savo nau
jo fasono skrybėles:

— Mūsų skrybėlės yra ge
riausios. Įrodymui galima pri-1 
minti, kad tokias skrybėles 
net Čarlis Čaplinas dėvi!

Kitą rytą visi šio fabriko 
plakatai buvo perklijuoti kon-! 
kurencinės firmos prierašu:

— Dėl to visas pasaulis iš jo i 
juokiasi/4

it s Easy..
S WITH

’Oh Boy, Homemade Ice CreamF
Just listen to the “ooh s” and “aahs" and “oh hurry” when 

the decision is made that the ice cream is ready, and the dasher 
is pulled free of the freezer container 1 Luscious, and deserving 
of a finger dipped in for a quick tasting, homemade ice cream 
evokes only the happiest of feelings. And when that ice cream 
is flavored and blushed with bananas and plump strawberries, so 
much the better. The wonderfully smooth consistency comes 
from the cream of canned milks — evaporated milk, the aU 
important ingredient that’s always ready for an at-home ice 
cream making party.

Strawberry-Banana Ice Cream
5 rggs 1 quart strawbemes,
2 cups sugar cleaned and diced
3 tall cans (5 cups) Pet 3 bananas, mashed

Evaporated Milk (about 1 cup mashed)
1. Beat eggs welt Add sugar and beat until light yellow 

In color.
2. Stir in evaporated milk.
3. Mash together strawberries and bananas. Mix into evap

orated milk mixture.
4. Pour into ice cream freezer container and churn and freeze 

e&aording to manufacturer's direct ions.Makes about 4 quart*.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE.
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000

EUDEIKIS
GAIDAS -- DAIMID

JENUUSL4 IB DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

1605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tri. 927-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENŪĘ
Telefonas 523*0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicagof

Lietuvių

Laidotuvių 

Direktorių 

Afioci*cijc«

-4^4 tx>. iaALol'ti/D a'liiEET

AM8ULANSO 
PATARNAVIMAS

TURiMl 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

l eL lAldi 7-19

BUTKUS - VASAITIS
1446 feo. Avė, Cicero, HL TeL: OLympic 2-1003

i PETRAS BIELIŪNAS
j <348 So. CALIFORNIA AVE. Tel.: LAfayette 3-3572

| " GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel-: YArds 7-1*38 -1131

i ^STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS

(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hill*, I1L 974-4411
---------—--------------------------------------—--------------------------- .

PHILLIPS - LABANAUSKAS
! ’307 So. trrUAMCA AVE. Tel: YArd. 7-3401

Tuesday, May 5. 1981 Friday, May 8, 1981



Pensininkas Marijonas atsiuntė 
Naujienoms 5i) dolerių

Ir parašė $100 vertes laišką, kuri

1981 m. balandžio 28 d. kaip t

Brangios mano Naujienos!
Aš tik jus skaitau, kitu dien 

rašeiu netikiu. Aš siunčiu $56 
padėti Redakcijai, ir atsiskaity
kite už kalendorių, nes, kai skai 
tau laikraštį, tai vis matau, kad ; 
žmonės siunčia po penkine.

Dovanokit, kad negalėjau pra- ' 
eitais metais jums. Redakcijai, 1 
padėti. Mat, kaip sako lietuvis- į 
ka patarlė, fcT skylę buvau jlin- Į 
dės” ■— skolon, nes naujame i 
apartamente gavau naują butą 
ir norėjau naujus baldus įsigyti. 
Tokie ten mano baldai — lova, 
stalas, gramofonas, stereo, nes Į 
labai mėgstu muziką. (Pats esu 
neblogas akordeonistas). Prie tų 
baldų pridėkite dar ir televi
zorių.

Pensijos pinigais negali daug 
ką nupirkti. Reikia ir pataupyti, 
nes dabar pas mus, jeigu nori 
ką nupirkti, jau viskas brangu. 
Mano pensija lai re senatvės ■ 
pehsija, o “Disability Pension". ! 
Moka valdžia todėl, kad esu in
validas. Aš esu vienas iš tų 106, 
kuriuos iš Kauno kalėjimo’išve
žė į Asberg kalėjimą ir turėjau 
dirbti geležies fabrike Ludvigs 
b urge. Vistiek Dievas davė man 
laimę, likau gyvas...

Atsimenu, kad buvau pakrau
tas į sunkvežimi sušaudymui. 
Atvažiavo koks tai nacis su di 
dėlių pilvu ir ištraukė mane už 
kojų, pristatė i kitą eilę ir nu
vežė į Nemuno prieplauką. Tuos 
400 sukišo į laivą ir išvežė i Vo
kietiją, į Asbergo kalėjimą, kur, 
kaip jau minėjau, Ludvigsbur- 
ge- turėjom dirbti geležies fab
rike. ..

Sunku čia laiške aprašyti apie 
mano pergyvenimus, bet noriu 
trumpai priminti, kad teko 1 
daug kentėti per II pas. karą. 
Linkiu daug laimės dirbantiems 
redakcijoje. Tai, su mūsų Šilu
vos Motina Marija, nes šiandien

ištisai spausdiname;

k yra Gegužės 1 d.
Iki pasimatymo Naujienų 
piknike,

— Marija Noreikienė praneša, 
*d maisto siuntiniai į Lepkiją 1 
ra siunč.ami iš Europos san-

—Algirdas Veliuona. ŠALFAS 
S-gCs Rytų apygardos pirminin
kas, pakviestas sporto žaidynių, 
įvykstančių gegužės 15 17 die- 
nom:> Baltimorėje, pirmininku.

— Rašyt. Danutė Bindokienė, 
padedant D. Puodžiūnienei, re
daguoja K. Donelaičio lituanis
tinės mokyklos mokinių laikraš-i 
tčJį ‘ Pirmieji žingsniai”. |

1
— Kr. Donelaič/o lituanistinės t 

mokyklos pradės registraciją I 
1981 82 mokslo metams šį šešta-! 
dierį, gegužės 9 d., nuo 9 vai.

Vaclovo Zakarausku kunigystės 
50 metų sukakties minėjimą. | 
kuris įvyks sekmadienį, gegu- j 
žės mėn. 31 dieną.

šv. M. Marijos Gimimo lietu?' 
vių bažnyčioje, Marquette Par-1 
ke, 10 vai. 30 min. bus iškilmių-J 
gos Mišios. J

Parapijos salėj, 6812 S. Wash
tenaw Ave.^3 vai. popiet įvyks 
kanauninko pagerbimo akade] 
mija ir pietūs. ;

Visus lietuvius kviečiame da
lyvauti. Pakvietimai gaunami 
pas komiteto narius ir Margu 
niuose, tel. 778-1585, 2511 W: 
Lithuanian Plaza Court arba 
telef. 925-1089. Auka $12.

Komitetas

NAMŲ SAVININKŲ ORGA
NIZACIJOS SUSIRINKIMAS

notas, nariai — K. Toliušis ir J. 
Šiaučiulis.

— Lietuvaitės iniciatyva yra 
organizuojami kursai lietu- 
viams-ėnis, raštinės darbui pa
rengti, 
mėn. 11 
Centro
pas instruktorę šiuo’ telefonu 
— 471-0811. ' (Pr.)

— Motinos Dienos minėjimą

— Hamiltono Lietuviu Teat
ras (iAukuras" gegužės 17 die- 

. na vaidins Toronte dar Kanado- 
ryto iki 1 vai. popiet McKay je nematytą Birutės Pūkelevi- 
mokyklos patalpose, 6901 South j 3 veiksmu išdaigą “Ant- 
rarfield Avenue.- rojj Salomėja painiavose”. “Au

kuras” su šiuo veikalu Čikagos 
festivalyje gavo iškiliausio teat- ruošia R.L.B. Marquette Parko 
ro žymenį. Toronto teatro “Ait
varo” kviečiami, šį veikalą vai
dins Toronto Lietuvių Namuose

■ gegužės 17 d. 3 vai. popiet. Reži- 
j sorė Elena Dauguvietytė-Kuda- 
j bienė, aktoriai — Kazimieras

— S/biriniu trėmimu keturias- 
dešimtmečio minėjimą Londone 
birželio 14 d. bendromis jėgo
mis rengia Baltiečių Taryba- 
Numatytos gedulingos pamaldos 
St. Martin-in-the Fields švento-j & 
vėje Trafalgar© aikštėje.

— Naujoji “Lito”
Montrealyje bei komisijos pa 
skirstė pareigomis: v-bos pirm. (įeng
A. KL.čius, vicepirm. R. Išganai- Kudabaitė, Antanas Mingėla, Al
t’s, sekr, — G. Vazalinskąs, fi
nansų reikalams — B. Bulota, 
veiklos plėtimui — P. Adamo-jn‘as 
uis, nariai — R. Rudinskienė ir j 
J. Jurėnas: kredito komisija —J 
pirm. J. Adomonis, nariai — J.l 
Kibirkštis ir V. Piecaitis; revi-j 
zijos komisija — pirm. R- Berr{

valdyba Bungarda, Vida Juozaitvtė, Kes-
tutis Kalvaitis, Marija Kalvai-

Danutė Kudabaitė, Ina

Pradžia š. m. gegužės 
d. 7 vai. vak. Jaunimo 
rūmuose. Registruotis

apylinkės valdyba. , Gegužės 
10 dieną nariai su vėliavomis 
10 vai. 30 min. dalyvauja iškil
mingose, motinos garbei skirto
se Mišiose. Prie altoriaus bus pa
dėtas gyvų gėlių vainikas. Po
nios prašomos dalyvauti tauti
niais rūbais.

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to savejggularly!

sas us for

AT OUR LOW RATES

fonsas Stanevičius, Vladas šlei- 
nys; grimo’rius — Stasys Ilgū-

, scenos priežiūra — Kazi- 
! miero Mikšio, šis veikalas bus 
j kartojamas Hamiltone gegužės 
30 d. daugiakultūriniame dra
mos festivalyje.

— SLA 134-tos Moterų kuo
pos susirinkimas įvyks šeštadie
nį, gegužės 9 d., Chicago Savings 
bendrovės patalpose, 6201 South į 
Western Ave., 12 vai. Visos na-j 
rėš kviečiamos dalyvauti. V-ba

— Juozo Kapačinsko atsimi
nimai Spaudos Baruose, Chica
gos Lietuvių Literatūros Drau
gijos 1979 m. leidinys. Gausiai 
iliustruotas nuotraukomis, 216 
psl., kaina $7, gaunamas Nau
jienose. (Pr.) ,

Mamai, Žami — Pardavime! 
MAL ESTATE FOR SALS

Namai, Žami — P.rd*vlnw4 
REAL ESTAT3 FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS.

DĖL VISŲ LNFORMACDŲ KREIPTIS Į:

PETRAS KAZANAUŠKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Tel. 847-7747

aad 
Coapwadsd 

Quarterly

OUR SAVINGS
CERTIFICATES 

EARN UP TO 8%

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, SUNOS
Pxm Kailnaessju, PhsiJsst Phons t YTcjisk 7-7747

EDVRSj Mon.Tua.Fri.9-4 Thur.9-8 Sat. S»1

SERVING CHICAGO BND SUBŪRĘS SINCE 13G5
■ ■ ■■■ ■ muiL- i n

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausią didžiausia ir turtingiausia lietuviu tratemaBnė or

ganizacija, lietuviams ištikiraat tarnaujanti jau per 92 metus.
SLA — atlieka kultūrinius darbus. £*Tb<d ir kitiems, kurie turn 

darbus dirba.
SLA — išmokėte daugiau kaip AŠTUONIS MHJJONUS doleris 

apdraudų ceriams.
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na

riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienai lietuvi* Ir lietuviu drsugar sraB 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda —- Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir ja gyvenimo pradžiai.

— vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sinr.ą temoka tik $3.00 metama.

SLA — kuopų vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
J savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptu Ir Uedal i SLA Centrą:
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

New York, N. Y. 1OCO1 
Jf7 W. 1XX Et.

T»l. (111) 343 Ui*

1 Marquette Parko Liet. Namų 
Savininkų organizacijos valdyba 
kviečia narius ir norinčius įstoti 
nariais, atvykti gegužės 15 d. 
7.30 vai. vak. į susirinkimą pa
rapijos salėje.

Į Bus kraujo spaudimo tikrini
mas, kurį atliks registruota gai
lestingoji sesuo p. Ankus. Krau
jo spaudimas lik nariams nemo
kamai matuojamas.

Į susirinkimą atvyks naujasis 
8-to distrikto 
dierius. Bus 
mieji reikalai.
— kavutė.

policijos koman-
apsvarstyti eina

Po susirinkimo
J. Skeivys

St. Petersburg, FL

BUTŲ NUOMAVIMAS 
ft NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

EVANSTONE — 3 butų mūrinis, 
20 m. Gražiai užlaikytas. Arti ligo
ninės ir universiteto. $130,000.

MŪRINIS — 2 po 6. Atskirai šildu- 
ni vienetai. Didelis garažas. Mar
inette Parko centre. $75,000.

4 BUTŲ MŪRINIS — 3 po 4 ir 1 - 2. 
50 pėdu sklypas. Brighton Parke. 
>69,000. '

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava.
Tel. 927-3559

ŠIMAITIS REALTY

Notary Public

Insurance, Income Tax

DĖMESIO.
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ.
Tel. 523-8775

■■ —"

ST. PETERSBURG, FLA.
1981 m. gegužės mėn. 27 d

6 valandą popiet Lietuvių klube 
įvyks M. K. Čiurlionio 70 meti; 
nuo jo mirties minėjimas. Pro
grama: dail. Vladas Vaitiekų 

. nas apibūdins M. K. čiurlionic j
asmenį ir jo dailės meną; mu- | 1736 Keeney St., 
zikas Petras Armonas I—
apie M. K. Čiurlionį kaip muzi- . 
ką. Bus pailiustruota čiurlioniei j 
kūriniai ir jo muzika.

Minėjimą ruošia (R.) Lietuvii 
Bendruomenės St. Petersburgc 
apylinkė. Įėjimas — laisva auka 
Po minėjimo — kavutė.

(R.) Liet. B-nė

Valdyba ;

MONUMENTS, 
INC., Marquette Parke, 2621 W. 
71st St., lietuviai savininkai ati
darė naują paminklų bendrove, 
vadovaujamą Leonidos Kazėnie- 
nės, kuri turi ilgų metų patyrimą 
šioje srityje. Tel. 476-2882. (Pr.)

— LIETUVIŲ DAILININKŲ 
darbai yra vertingiausia ir ne
senstanti dovana vestuvių, su-; 
kakčių ir kitomis progomis. 
Gaunami ČIURLIONIO GALE- 

į RIJOJE, Ine., 4038 Archer Avė.,1 
Chicago, Ill. Telefonas — Mid
land Savings bendrovės valau- turite telefonuoti 523-3685 ir 
domis 254-4470, kitu laiku — susitarti. 
434-6155. i

BALTIC

PAGERBS KANAUNINKĄ
V. ZAKARAUSKĄ

l
Visuomenės organizacijų su-‘ 

darytas komitetas rengia kan.

11iiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiniiiiniiiiiiiiii  luiiiiiiiiniii 11111 n i mum m i m i »j

Naujienoms reikalingas

SPAUSTUVĖS DARBININKAS

(Turi mokėti raides rinkti)
NEMOKANČIUS, BET DIRBTI NORINČIUS, 

IŠMOKYSIME.

Geras atlyginimas. Puikios darbo sąlygos.
Telefonuoti darbo valandomis

421-6100

jiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKliiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin?

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atiiminimus.

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą ?8.00

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais $4.00

Minkštais viršeliais, tik______________  $3.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik____ $2.00

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekj arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

I
2951 West 63rd Street

Tel. 436-7878 arba 839-5568

EVANSTON — OPEN HOUSE

Sunday, 1:30 to 4:30 P.M.

__ ________ j 7 room brick ranch, 
kalbė: J 3 large bedrooms, 2V2 baths, living- 

j lining room. 2 woodburning fire
places. Family room. Oak floors. 
Many closets. Attached garage. Full 
oasement, rec. room + many extras. 
598,500.

Call 864-8763 or 328-0535
I

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS

Norėdami susitikti su manimi.

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 Archer Avė. (puse bloko 

į Vakarus nuo California)

LOCKPORT, ILL.

Parduodama geram ūkininkui 
J akrų farma. Laukų vienatvė, 
bet netoli miesto ir mokyklos. 
Bus galimą suskirstyti į sklypus, 

į Nedideli mokesčiai. $6,000 už 
akrą. Parduoda su nuostoliais, 
bet ūkio neskaldys. Telefonuoti 

(312) 323-6957

ADVOKATAS NUNEŠĖ 
MEDICARE MILIJONĄ

CHICAGO, Ill. — Atsakingi 
pareigūnai bijo, kad apsukrus 
advokatas M. Morrisroe Jr. ne
būtų nunešęs visą milijoną do
lerių, priklausančių Medicare 
programai.

Advokatas Morrisroe pasižy
mėjo savo apsukrumu, visada 
teismuose labai gerai gynė Medi
care teises. Bet trečiadienį pa
stebėta, kad advokatas dingo ir 
kartu su juo dingo jo sąskaitoje 
turėta stambi suma — virš mi
lijono dolerių, priklausančių 
Medicare. Pareigūnai turi viltį 
atgauti tuos pinigus, bet dabar 
jie nežino, kur ir paties advo
kato ieškoti.

— Pasakyk, Onute, ką tu da
rai, jei tavo vyrui nepatinka 
pietūs?

— Paduodu jam skybėlę ir 
paltą.

IMPORTANT NEWS FOR
BACKACHE SUFFERERS!

MOMENTUM15 Tablets are 
50% stronger than Doan’s. 
Before you take Doan’s Pills for 

musartar backache, remember this: 
MOMENTUM Tablets are 50% stronger 
than Doan’s That means MOMENTUM 
gives you 50% more pam relrever per 
dose to relieve backache

To reduce pam, soothe inflammation 
sd muscles loosen-you can move more 
freely m minutes’ Theres no stronger 
backache medication you can buy with
out a prescription than MOMENTUM 
Tablets Take onty as directed.

No. 79

F GENERAL REMODELING ’i 
I« Alumin, langai, durys, medžio 
•apmušimai. * Staliaus darbai, ce- 
į mento laiptai, porčiai, stogai 

ir visa kita.
FETINGIS CONSTRUCTION 

7152 So. Kadzie Avenu# 
Tel. 776-8505

ARVYDAS KiELftį 
65^^.;®foian Avenue

— Čikagos airiai ketvirtadie
nį vidurdienio' metu būriavosi 
pamaldoms už badu nusižudžiu
si Bobby Sands. Pamaldos buvo 
St. Mary bažnyčioje, 23 E. Van 
Buren St. Jų kalbėtoja pareiškė, 
kad tai bus grynai religinis da
lykas. Jie melsis už vieningą 
š. Airijos reikalų išsprendimą.

— Katalikų laikraštis The 
Wanderer pranešė, kad Mary- 
knoll vienuolyno leidykla Orbis 
Books dalyvaus knygų parodoje 
ir mugėje Maskvoje.

— Ketvirtadienį aukso uncija 
kainavo $474.

e šypsena kaštuoja mažiau 
negu elektra, ir daugiau šviesos 
duoda. (škotų išmintis)

ENERGY
WISE ;

Organize car pools to 
save gasoline.
Doni be * Bom Loserf

Tuesday, May 5, 1981

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69fh Street 
Tai. REoublIc 7-1941

Siuntiniai i Lietuva 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5930

i I M K U 5

McUry Fvbllc
INCOME TAX SERV1C1 

4259 S. Mipkwood. Tai. 254-745$ 
T«:p pat daromi vertimi, giminiy 
Iškvietimui, pildomi pilietybės pre- |

Y.---- Z t- k;toki blukiu C

F. Zapcfu, 
W. Oh St

Ev^rg. Park, III. 
6CČ42. - 424-*654

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

2458 W. 69th St. 
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vii. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-to« 

arba pagal susitarimą. 
Telefonuoti 778-8000

Advokatai
GINTARAS P. CEPtNAS

Darbo valandom: nuo 9 vaL ryte 
iki 6 vai. vak. Se3tadienj nuo 

9 vai. ryto iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitariina.

T«i 776-5162 arba 776-5181
2649 We»t 63rd Street

Chicago, m. 60621

Friday, May 8, 1981




