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PREMIJOS UŽ STRAIPSNIUS 
APIE LIETUVĄ

Amerikos Lietuvių Taryba; 
skelbia konkursą straipsnių apie i 
Lietuvą amerikiečių ir kitų1 
kraštų leidžiamuose laikraščiuo I 
se ir žurnaluose. Konkursas tę- * 
sis iki 1982 m. sausio 1 dienos. 
Konkurso terminui pasibaigus, 
straipsnių iškarpas ar atspau
dus siųsti į ALTb centrinę įstai
gą, Konkurso komisijai, 2606 W. 
63rd St., Chicago, IL 60629.

■Pirmą vietą (laimėjusiam bus 
išmokėta 500 dolerių premija, 
antrą — 300 dol. ir trečią — 200 
dol. šį konkursą pasiūlė ir pre
mijoms $1,000 paskyrė kun. dr. 
j, Prunskis. Konkurso jury ko
misija bus paskelbta vėliau. 

* * ■* '
P. BUČAS — CHICAGOS LIET.

TARYBOS PIRMININKAS

Nauju Chicągos Lietuvių Ta
rybos pirmininku metinėje kon
ferencijoj ė balandžio ' 26 d. iš
rinktas ALTo centrinės valdy
bos narys Petras^Bučas.

Chicagbs Lietuvių ' Taryba sa
vo konferencijoje Amerikos Lie
tuvių Tarybai Lietuvos laisvini
mo reikalams. įteikė iš surinktų 
aukų 9,000 dolerių. 

Hi ; *■* A .
ALTO IR VEIKO RENGINYS 

SENATO RŪMUOSE

JAV Senato rūmuose gegužės 
1'4 dieną įvyks VEIKo’ AjįTo 
rubšiamas Amerikos; Įkaišo5'lie
tuviškų radijo transiracfjų 30 m. 
sūlėak tįeš 'minėj imas — poliū vis, 
kurį globoja senatorius Charles 
Per'cy. Išsiuntinėti kvietimai 
JAV vyriausybės žmonėms, Kon
greso' nariams, visuomeninių or
ganizacijų atstovams bei ki
tiems,’turintiems ry*šio lu Ame
rikos Balso lietuviška progra
ma. '

Iš Chicagbs į minėjimą ir ki
tais reikalais vyks dr. K. Šid
lauskas, inž. Gr. Lazauskas, dr. 
L. Kriaučeliūnas, kun. dr. J. 
Prunskis. Minėjimo proga sena
toriui Charles Percy bus įteik
tas adresas, pagerbiant jį už 
pagalbą Lietuvos reikaluose.

(ALTo Informacija)

— Motinos Dienos proga 200 
čikago's ponių dalyvaus 10 my
lių “Momathone”. Momathonas 
prasidės sekmadienį 9 vai. ryto 
ties Foster Ave.

— Penktadienį aukso uncija 
kainavo $472. - . < .

KALENDORĖLIS

Gegužės 9: Grigalius, Rasa, 
Linksmutė, Džiugas.

Gegužės 10: Motinos Diena, 
Izidorius, Igauja, Gedvainis.

*• Gegužės lt: Mamertas, Raibu
tė, Gardai lis, žygūnas.

Saulė teka 5:38, leidžiasi 7:57.
Oras vėsus/ debesuotas.

UŽDARO EAST CHICAGO 
NAFTOS RAFINERIJAS

EAST CHICAGO, Ind.—Ener
gijos kooperatyvų bendro'vė pra
nešė, kad praeitą savaitę laiki
nai uždarytos naftos rafinerijos, 
esančios East Chicago', Ind. Ben
drovės kalbėtojas pareiškė, kad 
jei sąlygos nepagerės, tai: rafi- 
nerijos bus galutinai uždarytos 
ir virš. 350 darbininku bei dar
buotojų ; bus: atleisti iš darbo. 
Dabar rafinerijos per dieną iš
valydavo 126,000 statinaičių naf
tos, tik pusę pajėgumo.

Texaco' ir Standard Oil Co. 
taupumo sumetimais uždarė sa- 

rafinerijas Illinois valstijoje.vo

LIETUS APRAMINO
B. SANDS DRAUGUS

BELFAST, šiaurės Airija. — 
Ketvirtadinį vietos kapinėse bu
vo palaidotas Bobby Sands, mi
ręs kalėjime nuo bado streiko. 
Į laidotuves suvažiavo daug 
žmonių, atvyko iš tolimų, mies
telių. Bet šaltas oras ir lietus 
visus apramino.

Policija apskaičiuoja, kad au- 
tomolŽfių y^aęayanas ir^^’do- 
vų eilėsbuvo -^nt 5 my Ii d . iK 
gio. Policija netup^įo jokios 
dos tvarkai ir trafiMįi tvarkyti.

Motiną,;.iS xkiti šeimos nariai
A- -y • Į

prašė atvykusius. . pfiąjlaikyti 
tvarkos ir famiar..palydėta i šei
mos laidojimo vietą,.

Vyriausybė buvo pasiruošjisi 
suvaldyti triukšmadarius ne tik 
šiaurės Airijoje, bet ir kitose 
vietovė.' Policijas ir kariuomenės 
daliniai/, saugojo ūkelius ir val
džios įstaigas, telefono centrines 
ir strategines vietas. Visą ket
virtadienį laidojimo apylinkėje 
buvo ramu. Policija sulaikė ke
lias jaunimo grupes, bet tiktai 
pas vieną rado ginklų. Suimtieji 
turės aiškintis teisme.

BENDROVĖ ŽINOJO 
APIE PROBLEMĄ

WASHINGTON, D.C. — Nu
kentėjusių giminių advokatai 
tvirtina, kad American Airlines 
bendrovės vadovybė žinojo' apie 
vieną atsipalaidavusį lėktuvo 
motorą, bet vis dėlto leido lėk- 

, tuvui kilti. Tik pakilus jis sudu
žo Chicagos O’Hare aerodrome 
1979 m. gegužės 25 d., kai gy
vybės neteko 273 keleiviai ir 
įgulos nariai.

Šitą reikalą iškėlė viešumon 
Washingldno advokatė Juanita 
M. Maudote. Ji mini, kad Ameri
can Airlines parašiusi laišką 
McDonnell Douglas bendrovei, 
stačiusia^ lėktuvą, ir aiškino' 
'apie atsęalaOavusį motorą. Rkt' 
pataisytas buvo atidėtas, “iki 
motoras' bus dar liuosesnis. Kai 
buvotjtr ilgai laukta, tai įvyko 
katasfrijfa.

— Georgetown universiteto 
profesorius JoSe Sorzano paskir
tas JAX-atstovu į Jungi.'Tautų 
Ekoflotnfnę Tf Socialinę tarybų 
— UNESCO. Jis taip pat tarna
vo Taikos korpuso direktoriumi 
Kolumbijoje.

'Sekmadienį visi minėsime Moinos Dieną. 
Paveiksle matome verpiančią lietuvę.

A ATSTOVU RŪMAI PRIĖMĖ
PREZ. REAGANO BIUDŽETĄ

BIUDŽETAS LAIKOMAS EKONOMINĖS PROGRAMOS 
PAGRINDINIU DALYKI/ ’ ? .

prez. Reagano programas. Prieš 
biudžeto priėmimą balsavo neg
rų atstovai ir liberalinis demo
kratų sparnas.

1982 m. biudžete žymiai su
mažintos šios pozicijos:
- $3.1 bilijono maisto korte

lėms;
~ 3.6 bil. panaikinus apmoky

mą CETA darbams;
~ $1.6 bil. mokykloms prieš 

piečių programo'ms;
~ $1.2 bil. mažinant Medicaid 

išlaidas;
~ $700 mil. sumažės, refor

muojant pašalpų mokėjimą.
Gynybai bus išleista $26 bili

jonais daugiau.

WASHINGTON, D.C. — Ket
virtadienį didele balsų daugu
ma demokratų kontroliuojami 
Atstovų Rūmai priėmė prezi
dento Reagano 1982 metų biu
džetą. Už ji balsavo visi 190 res
publikonų ir 63 demokratai. 
688.8 bil. dolerių biudžetas pri 
imtas 253:176 balsais. Jame žy
miai padidintos gynybos išlai
dos, o sumažintos socialinės ir 
miestų programos. Labiausiai 
nukentėjo maisto kortelių, mo
kykloms priešpiečių, švietimo ir 
masinio susisiekimo programos. 
Ji » buvo pastebėta didelių ne
są*, ningumų. Biudžetas yra lai
komas kertiniu akmeniu prez. 
Reagano ekonominio' atstatymo 
programose. Jo priėmimui daug 
darbavosi ne tik partijos nariai, 
bet ir pats prez. Reaganas. Jis 
pareiškė, kadsan^rikiečiai pra
kalbėjo, o WasbTngtonas turi 
dabar klausyti'ir veikti, 

r*'
Biudžeto priėmimas atidaro 

duriĮ j Roth-Kemp įstatymo pro 
jekto priėmimą dėl mokesčių 
sumažinimo per Iris metus. Ta
čiau demokratai ruc'šia savo pa- 
siūlvma. Manoma, kad už šiuos F / * /_! * *”dalykus bus balsuojama šišta- 
d’enį ar sekančios savaitės pra
džioje. Manoma, kad pietinių 
valstijų demokratai balsuos kar
tu su respublikonais.

Patvirtinus prez. Reagano biu
džetą. nustojo reikšmės atstovų 
Grafom ic Lai ta įstatymo pro
jektas sumažinti biudžeto socia- 
Inbeš programas dar 7 bilijonais 
dbferiųC Atstovas; Phil Grafom 
(D., TexaaL ragino*balsuotu už

ŠVEICARIJOS JAUNIMAS
MAIŠTAUJA

CIURICHAS, Šveicarija. — 
Šveicarijos jaunimas, turėdamas 
maisto, pinigų ir darbo, pradėjo 
maištauti prieš nepaprastai 
griežtas vyresniųjų taisykles, 
įstatymus ir nuostatus. Jiems 
įgriso įvairiausi įsakymai, ko 
jie negali daryli.

Vietomis jaunimo protestai 
tokie žiaurūs, kad policija ne
pajėgia jų suvaldyti. Jaunimo 
tarpe atsiranda 
kių, kurie nori 
riais, nors jie 
gramos. Tada
triukšmadariais ir pasižymi na
mų langų daužymu, švaros nesi
laikymu, miesto įstatymų nesi
laikymu, bet visuomenei tas 
nieko nepadeda.

vis daugiau te
tapti revoliucio- 
dar neturi pro- 
jiė virsta lik

Sirijos karo vadovybė atga
beno j Libanu 4,000 naujų karių.

PREMJERAS SUZUKI SUTARĖ 
SU PREZ. RĖAGANU

WASHINGTON, D.C. — .lapo 
nijos premjeras, dvi valandas 
taręsis su prez, Bonald Rea- 
ganu, pareiškė .spaudos a.tsto 
vams, kad jis labai greitai rado 
bendrą kalbą ,su prezidentu. 
Jiedu aptarė* vis eilę dvi valsty
bes liečiančių reikalų, ir nerei
kėjo vesti karštų ginčų klausi
mams išspręsti. ■

Premjeras Zenko Suzuki kiek 
ilgiau apsistojo dėl prez. R ea 

I gano nutarimo atšaukti prezi- 
j denio Carterio nutarimą nepar
duoti Sovietų Sąjungai javų, kol 
rusai neatšauks savo kariu iš 
Afganistano. Prez. Reaganas pa
aiškino, kad šitas  .klausimas yra 
kiek platesnis, negu iš pirmo 
žvilgsnio atrodo.

Premjeras Suzuki ‘sutiko pa
svarstyti prezidento prašymą 
prisidėti prie Amerikos karių 
užsienyje išlaikymo. Atrodo, kad 
JAV leis japonams patruliuoti 
visus vakarų Pacifiko vandenis. 
Dabar tuos vandenis patruliuo
ja JAV karo' laivai.

i ‘“-dVezidvMas Reaganas paruošė 
premjerui Suzuki priėmimą ir 
vėliau pietus Baltuose Rūmuose.

ATSIRADO DINGAS MARY
KNOLL VIENUOLIS

Maryknoll vienuolis kuri.- Jtny' 
Bourgeois, išvykęs iš Čikagos į 
Salvadorą su WBBM televizijos 
grupe ir ten dingęs'be žinios, ĮJ 
trečiadienį atvyko į JAV amba
sadą San Salvadore ir pareiškė, 
kad jis visas TO dienų buvo pas 
biednuomenę provincijoje. Ket
virtadienį jis atskrido į Miami, 
Fla., 6 penktadienį buvo New 
Yorke. Miami mieste jis susitiko 
su MarrykUoll .yiėnuolyno virši
ninku kun.. James Noonan, kuris 
pareiškė, kad pasikalbėjimas 
buvo' tik paviršutiniškas. Vėliau 
kun. Bourgeois paaiškins pla- 
ciau. • ■

Senato Užsienio santykiu ko
miteto pirmininkas sen. Charles 
Percy pakvietė liudyti kunigą 
Bourgeois apie savo veiklą Sal
vadore. Maryknoll vienuoliai 
yra žinomi Markso idėjų skleidi
mu Pietų Amerikoje. Salvadoro 
prezidentas Napolerin Duarte pa
kaltino vienuolį Bourgeois žinių 
tarnybos išnaudojimu savo tiks 
tams. Jis tiki, kad jo veikla ir 
tikslai Salvadore bus ištirti.

Bourgeois yra žinomas JAV 
politikos Salvadore kritikas.'

-r- Aktorė Ann Jillian—Nau
sėdaite dalyvaus Čikagos pasi
žymėjusių policijos tarnautojų 
pagerbime šį antradienį 8 vai. 
vak. Arie Croyvn teatre. Publi
ka kviečiama.

— Premjeras Menachem Be 
gin ketvirtadienį nuvyko j‘nau
jai įsteigtas Izraelio kolonijas 
Jordano žemėje ir pareiškė, kad 
jis, būdamas premjeras, niekad 
nesitrauks iš šių kolonijų. Jis 
veda rinkiminę propagandą ir 
tikisi laimėti.

— Japonijos premjeras Suzu
ki džiaugiasi kelione į Ameriką, 
nes jis, pasitaręs su . prezidentu, 
gali greičiau išspręsti proble
mas. ... ....

jos pareigūnus pačioje Vaskoni- 
joje. bet dažnai juos netikėtai 
užpuola ir kitose Ispanijos vie
tose. šį kartą jie padėjo bombą 
ant pravažiuojančio kariško au-

UŽDĖJO BOMBA ANT MAŠINOS, 
MOTOCIKLU PABĖGO

ISPANIJOS PREMJERAS SUŠAUKĖ SAUGUMO 
TARYBOS POSĖDĮ, SUNKIAI BAUS TERORISTUS

MADRIDAS, Ispanija.— Vas- nijos karius ir civilinės gvardL 
kai teroristai Madrrdo centre 
uždėjo galingą bombą ant kariš
ko automobilio, kuri užmušė 
tris Ispanijos karius ir sunkiai 
sužeidė automobilyje buvusį
įtakingą karį, karaliaus Juan • tomobilio. Automobilis sustojo 
Carlos patarėją. ‘prie raudonos šviesos, teroristai

Netrukus Ispanijos teroristu motociklu privažiavo, paliko 
įgalioti asmenys telefonu prane- į 
šė Madrido Įtakingesniems laik
raščiams, kad prieš Ispanijos 
karo vadus kėsinosi vaškai, ko
vojantieji už Vaskijos nepri
klausomybę. Anksčiau vaškai 
vedė mirtiną kovr prieš Ispani
jos civilinę gvardiją, kuriai bu
vo pavesta sekti Vaskonijos ka
taliku gimpę, siekiančią Vasko
nijos nepriklausomybės.

Karalienė Sofija, informuota 
apie įtakingo kario sužeidimą, 
aplankė sužeistąjį ligoninėje, o« 
vėliau nuvyko pas sužeistojo 
žmcfhą ir jai pareiškė nuoširdžią • 
užuojautą. i

Ispanijos premjeras Galvoj 
Sotelo, patyręs apie vaškų pasi- į 
kėsinimą prieš karius, tuojau r 
sušaukė saugumo tarybos pasi- ’ 
tarimą aptarti priemones pri< š . 
va.^u^-;pąsikėsin toj ūs.

U Likvidavus civilinės gvardi- Į 
Įjos ruošta perversmą prieš Gal ! 
J vo SęJĮelo vyriausybę, vaškų va- kais,

dar du

radiju 
vaškai 
miesto

privažiavo, 
ant stogo bombą ir greitai nu
važiavo. Sprogdama bc'mba sun
kiau sužeidė karaliaus patarėją 
lt. gen. Joaquin de Valenzuela^ 
6.8 m., generolo šoferį ir 
kitus karius.

Ketvirtadienio vakarą 
stotims paskelbus, kad 
ima atsakomvbe už 
centre ' įvykusį pasikėsinimą 
prieš karaliaus patarėją, keliuo
se sostinės kvartaluose pasirodė 
protestuojantis dešiniųjų jauni
mas. Jie reikalavo tuojau pa
keisti dabartinę vyriausybę, ne- 

ipąjėgiančią garantuoji reikalin
go saugumu kariams.

Rumbos sprogimas įvyko visai 
netoli nuo tos vietos, kur praei
tą pirmadieni du teroristai nu- 

! žudė vieną generolą ir vieną po
licininką.

I .Nors vyresnieji karininkai no- 
! retų grąžinti Ispanijai griežtes- 
!ni režimą, kaip buvo Franco kii- 

krašto gyventojų daugu
ma pritaria karaliui Juan Carlos, 

! pasiryžusiam ginti demokratinę 
'santvarką.

svarstysianti klausimą ir kovo- 
metodus pakeisianti, jei vyriau 
sybė neleis civilinei gvardija: 
pe^ekioti ’-vaskų katalikų, šie-, - Drug Enforcement admi- 
kiariČių laisvės visai Vasko’nijai., nistracija praneša, kad per Mia- 
Dalis vaškų gyvea šiaurės Ispa- j mi, Fla., įvežama kokaino is 

Pietų Amerikos už apie 40 bili
jonų dolerių gatvės kaina., šmu
geliui naudojami laivai ir lėk
tuvai.

nijoje, o kita dalis yra vakarinė 
je pietų Prancūzijoje. Vaškai 
nesiekia laisvės Prancūzijos te
ritorijoje, bet jos siekia Ispani 

ĄjĮįjęĮ/Didelė vaškų dauguma pa 
tenkinta gautomis autonomijos 
teisėmis, bet nedidelė grupė • pramonė pagamins 162,860 ma- 
vaskų katalikų tuo nepatenkin- šinų, 1.5'; daugiau, negu pernai 
ta ir siekia visiško atsiskyrimo šiuo laikotarpiu.
nuo Ispanijos. Jie yra įsitikinę. | --------------------
kad dabartinis laikotarpis yra — Texas International Oro 
patogus nepriklausomybei gauti, linija pasiūlė susijungti su Con- 
tc'dėl ir veda žiaurią kovą. Į tinsntal Oro linija. Pasiūlymą 

Vaškai teroristai puola Ispa- svarsto akcininkai.

šią savaitę automobili'J

Ispanijos karalius Juan ('arlos ir karalienė pasiryžo 
ginti demokratinę santvarkų Ispanijoje ir pagrindine3, 

kiekvieno piliečio teises.
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Rašo Povilas P. Dargis, SLA prezidentas
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PAGERBKIME SAVO 
MOTINAS

Gegužės antrasis sekmadienis 
Amerikoje paskelbtas MOTĮ-

‘k j* i rres ir per v nie- 
re bsime tavo motinėlės

K'ūp sena žmonija, taip sena j 
meilė ir pagarba motinai. Lietu- į 
vių senovės tautosakoje taip pat | 
galima aptikti aiškių žymių, ku-f 
rios spręsti apie mūsų tautos ( 
pagarbos ir meilės jausmus mo-! 
t.noms. Tuo ypač pasižymi mū-. 
su liaudies dainos. Jomis jaut-j

* . j” 1
riai apdainuojama motinų aziau 
gsmai ir vargai, santykiai su vai- [ 
kais, parodoma meilė ir pagan' 
ba mielai motinėlei, gyvybės- 
nėščiai ir vaikų rūpestingai au
gintojai ir globėjai.

Motinos Dienos šventės pras-i 
mė yra meilės ir pagerbimo pa- ? 
rodymas gimdytojai, bet 
jausmai motinoms turi buri 
tovūs -ir patvarūs. Motina 
likti niekad nepamirštama, 
•kiu nusiteikimu ir jausmais 
nėkime motinas.

•SLA didžiojoje šeimoje turi-' 
me daug motinų. Vienų jau esą- , 
me netekę ir atsimindami jas. 
MOTINOS DIENOJE LENKIA-i 
ME PRIEŠ JAS SAVO GAL-1 visus pačius svarbiausius lietu- 
VAS- Ypač tenka vertinti tas 
motinas, kurios patriotiniais su
metimais pasistengė įjungti sa
vo vaikus ir anūkus į didžiau
sią AMERIKOJE lietuvių šeimą 
— SUSIVIENIJIMĄ.

Jus prašome — padėkit TAU
TINEI FUNDACIJAI atlikti jos 
svarbiausius uždavinius, stokit 
į Taut. Fund, rėmėjų eiles, nuo
latos ją remkite savo įnašais ir 
aukomis. Kiekvienas SLA na
rys f r kiekvienas patriotas lietu
vis gali būti Taut. Fundacijos 
rėmėju.

Kiekvienas lietuvis ar organi
zacija (pavyzdžiui, SLA kuopa) Į 
gali būt Tautinės Fundacijos) 
GARBĖS RĖMĖJA, jeigu pa
nikos nemažiau vieno šimto do
lerių.

Tautine Fundacija pnima tes
tamentu užrašytus piniginius ir 
kitokio turi palikimus. Lietu
vis. testamentu palikęs Taut. 
Fundacijai savo turtą turi teisę 
nurodyti, kuriam tikslui ir ko- 
k;u būdu gali būti sunauduotas 
jo palikimas-

Tautinei Fundacijai inašai ir 
aukos gali būti išimti iš Federa
linio Taksų apdedamų sumų.

TAUTINĖ FUNDACIJA pri
sideda prie lietuvybės išlaikymo 
šioje šalyje ir remia kovas dėl 
LIETUVOS laisvės.

BRANGŪS LIETUVIAI, kai 
us aukojat TAUTINEI FUNDA 

CIJAI, tai iš karto paremiant

į Upytės klubo veikla
Upytės Draugiško klubo eili

nis susirinkimas įvyko šių metų 
gegužės mėn. 1 d. Anelės salėje. 
Dalyvavo gausus narių skaičius.

j Susirinkimų atidarius, pirmi- 
I ninkė Anne Wiecheeki pasvei- į 
I kino visas motinas jų pagerbi-
nio dienos proga su geriausiais 
linkėjimais.

Į klubą įstojo nauja narė Ber
nice Bagdonas.

Raštininkė Antoinette Ralys 
perskaitė praeito susirinkimo' 
protokolą, kuris priimtas, kaip 
ir valdybos narių pranešimai.

Klubo Bunco Party įvyko ba
landžio 22 d. Dariaus ir Girėno 

J salėje. Antoinette Kalys prane- 
I' šė, kad parengimas gerai pasi
sekė, nes buvo gauta gražaus 

Į pelno; padėkojo už dovanas, o 
visiems darbininkams už gerą ir ’ 
gražų patarnavimą pasakė di
delį ačiū. •

Buvo' pranešta, kad sirgo An-. 
na Condux, Bernice Krasowski, 
Antoinette Sabalauskas ir Anna 
Saudargas.

Po susirinkimo, gimtadienio 
j proga, buvo pasveikinta kasi-

RESTAŲRANTS A TAKE OUT 
Valgyklos ir išsinešimai

PRIME SQUARE RESTAURANi ,
New in Mt. Greenw^..
Open 7 Days 5:30 Aid

The Sea Food Place
Specials - All Day - 7 Days

3200 W. 111th St. 779 860C

THERESA’S DELICATESSEN
Complete Line Deli Products 
Open 9 AM — 6 PM, Daily 

Open Sunday
4355 S. Ashland Ave. 

254-6747

SOUTHGATE COFFEE SHOP 
& RESTAURANT 

Serving Breakfast All Day 
Daily Lunch Specials 

Homemade Soups & Chili .
18665 Dixie Hwy. 798-3180

ARCHER FISH MARKET

f

WE SPECIALIZE IN FRESH
FISH AT ALL TIMES.

4160 S. Archer 523-3529 
it

vių reikalus.
VISU laukiame ir visus kvie

čiame.

g ROMO KALANTOS SUSI-

S.L.A. TAUTINĖ FUNDACIJA

SLA Tautinei Fundacijai 
pradžia padaryta 1946 metais, 
tad ji tautinių fondų tarpe yra 
viena pirmųjų. Tautinės Fun-I 
dacijos uždaviniai labai platūs: 
ii remia ir rems lietuviu tauti-1 ■ - • v . i
nius. kultūrinius, meninius ir! 
mokslinius darbus, globos lietu-! 
vių .jaunimo kūry’bmes pastan- ■ 
gas. Tautinė Fundacija remia ir j 
rems įvairių pažiūrų patriot!- į 
nius darbus.

Tautinės Fundacijos reikalus 
tvarko Globėjai, kuriuos skiria 
SLA prezidentas ir tvirtina SLA 
Seimas. T. F. Globėjai dirba be 
atlyginimo, savo darbą laiky
dami garbės tarnyba lietuvių 
visuomenei.

DEGINIMO 9 METU sukakties 
minėjimą ruošia Reg. L. B-nės 
Marquette Parko apylinkės val
dyba.

Gegužės mėn. 17 dieną, 10 
vai. ryto, prieš pamaldas, prie 
parapijos bažnyčios, 
liamos vėliavos. Su 
einame i pamaldas, 
riaus bus padėtas.

jjšįu garbei, gyvu gėlių vainikas. 
Ponios prašomos dalyvauti tau
tiniais rūbais.

Po pamaldų, 11 vai. 45 min.. 
parapijos salėję, neseniai iš 
okup- Lietuvos atvykęs lietuvis 
skaitys paskaitą apie Romą Ka
lantą. Po paskaitos trumpa me
ninė programa. Solistė p. Aldo
na Pankienė padainuos keletą 
šiai šventei pritaikytų dainų. R. 
R. Krutu lyte paskaitys eilėraš
čius, o Ramūnė Tričytė praves 
minėjimą.

bus pake- 
vėliavomis 
Prie alto- 
susideginu-

LIETUVIŲ FONDO NARIU 
SUVAŽIAVIMAS

Š. m. gegužės 2 d. Jaunimo 
centro patalpose įvyko Lietuvių 
Fondo nariu 18-tas suvažiavi- C
mas. Ji atidarė dr. A. Razma, 
pasveikinęs suvažiavusius na
rius, pasidžiaugė, kad LF pra
dėjo telkti tretįjį milijoną.

Invokaciją-maldą sukalbėjo 
kun. J- Borevičius. Į prezidiumą 
pakviesti: Jonas Vaznelis, Povi
las Kilius ir Marija Rėmienė. 
Sekretoriatam Jonas J. Rač
kauskas, Daina Kojelytė ir Sau- 
l’us Kuprys. Pakaitomis pirmi
ninkavo aukščiau paminėti.nillKdVU dlllXbLidU Ualli me v-i .

Mirusieji LF nariai pagerbti] 
minutės atsistojimu. Praeitų me-j 
tų suvažiavimo protokolą pers-i 
kaitė Daina Kojelytė. Priimtas. į 
S ve. kino L. Bendruomenės var-j 
du inž. V. Kamantas ir raštu L. 
Bendruomenės kultūros Valdy
ba.

kurie visi su didžiausiu 
energija, darbais bei au- 
padarė greitesnį LF au- 
LF t-ba turėjo 5 posė- 

kur visada dalyvavo be- 
visi t-bos, ir kontr. k-jos į

ti tretįjį milijoną, pranešė: “LF 
darbai vystomi taip sklandžiai 
dėl LF vadovybės sumanumo ir 
darbštumo, aukotojų dosnumo, 
spaudos ir radijo pritarimo”.

LF t-bą sudaro 18 rinktų LF. 
narių, 
noru, 
komis 
girną, 
džius, 
veik
nariai. Taip pat ištikimai teisi
niai patarnavo adv. P. Žumba- 
kis ir jo atstovai adv. S. Kuprys 
ir adv. Rima Skorubskaitė. Po
sėdžiuose, kurie užsitęsdavo 
3-4 vai., buvo nuodugniai dis
kutuojami ir tvirtinami LF v- 
bos. investacijos k-jos, pelno 
skirstymo k-jos darbai, nutari
mai ir planai. LF t-ba seka, kad 
būtų laikomasi LF įstatų ir vyk

ieško žemės investicijoms, šis j ninkė Mary Radzukenas ir su- 
uždavinys nėra lengvas. LF-giedota ^Ilgiausių Metų”. Celeb- 
nori nupirkti žemę tokiom są-jrantė prisidėjo su skaniu tortu, 
lygom, kad nupirkimas žemės 
nesumažintų per daug LF paj.
Tokios sąlygos sunkiai sutaiko- pinosi, gėrė ir dėkojo už tokį 
mos su pardavėjų norais. LFi puikų pobūvį. Popietis praėjo 
inv. k-ja tikisi, kad greitu laiku j linksmoje nuotaikoje ir buvo 
šis projektas bus įvykdytas. Že- gražiai atžymėta Motinos diena 
mė yra reikalinga išgelbėti LF ir gimtadieniai, 
kapitalą nuo infliacijos”.. ■

• | š.m. spalio 2 d.
Pelno Skirstymo Komisijos] 

pirmininkas dr. K, Ambrozaitis. 
papasakojo, kad Pelno Skirsty
mo komisijai tenka sunkiausios 
pareigos. Prašančių labai daugi 
ir visų patenkinti nėra Įmano-] 
ma. Bendrai .praeitais metais 
paskirstyta $112.766.27. “Visi LF 
PSK nutarimai L>F t-bos buvo 
patikrinti -ir rhsta, kad neprasi- 
lėnkia su LF Įstatais ir IRS rei-Į 
kalavimais”. Toliau dėl Pelno* 
Skirstymo veiklos šitaip pasisa
kė”.

ėsi Bemice Gintautas dar prisidėjo 
su dviem tortais. Visi nariai vai-

Sekantis susirinkimas įvyks
A. Kalys

PATS SKAITYK IR DAR KI 
ILS PARAGINK SKAITYli 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOJ

RESORTS AND VACATIONING 
Kurortai ir Afostogy Vietos

Vertinant LF pastangas remti 
lietuvių' išeivijos kultūrinius

f THAMES FAMIL. RESTAURANT

Open 7 Days — □ aM - 9 PM 
Breakfast Specials. The most 
famous waffles in the SW.

Lunch and Dinner 
10% Senior Citizen Discount 

8501 Cork (88th Ave.) 496-9238
Justice, Illinois

SKIPS MORGAN LIQUORS 
5996 S. Archer Avenue 

7325-2345 or 735-2346
Complete Selection of Beers, 

Wines and Liquors 
At Lowest Prices.

MID-STATES BEEF CO.
Sides - Quarters 

Special Cuts for Your. V5
Cookouts & Freezer :

U.S.D.A. Choice ,-& 'Prime
5050 S. Kolin 582-2676

AUTHENTIC MANDARIN 
& SZECHWAN CUISINE 

Hours (Closed Monday): 
Tues., Wed., Thursday 

11:30 to 10 p.m.;
Fri. & Sat. 11:30 to 11 p.m.; 

Sun. 11:30 to 10 p.m. 
Bank Americard 

Master Charge Accepted

Tel. 929-3969 
3$05 N. Clark.

Underwood Resort
Modern 1, 2, 3 bdrm, fully fum. ; 
hskp. cottages. All cottages come ! 
with kit., bthrm., linens, boat, & 
T.V. hook-up. Loc. on Lake Shore 
w/ Sana beach and shallow swdm- i 
ming. Laundry facilities, with 
ireezer storage. Playgrounds, mo

tor rentals. 8175 wk/up. 
10% disc. May.

Rt 2Z birchwood, W1 54817 
. (715) 354-3550

!

*

LF Tarybos vardu kalbėjo jos. domi LF narių suvažiavimo nu-j darbus, kyla visa eilė klausimų 
pirmininkas dr. A. Razma, pasi-Į tarimai. Ą

1980 buvo “stebuklingi metai” j 
ir už tai priklauso didelė pade-, 
ka visiems LF darbuotojams ir 
aukotojams.

Valdybos pirmininkas dr G- 
Balukas. pranešė, kad 1980 m. 
iš 4860 narių gauta įnašų $375,- 
883.40, pajamų būta $172,844.- 
51, palūkanų $269,363.63. Šios

džiaugęs, kad LF pradėjo telk-J

BRANGI S LIETUVIAI:

i

Kviečiame visus lietuvius gau 
šiai dalyvauti. Valdyba
- ---------\---------------Į

(UCEN6I-.D BY VNESHPOSYLTOKG)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA:

10019 — Tel.: 581-6590, 581-7729 
paskyrimo vietą pasiekia trumpiausio lai
mintai a įmokami mūsų įstaigose, gavėjas

JEI JŪS NORITE SIŲSTISIUNTINĮ - DOVANI I LIETUVĄ IR USSR DALIS 
NAUDOKITĖS patarnavimu PLAČIAI 

ŽINOMOS FIRMOS

Į ir rūpesčių. Ar mes remiame' 
į išliekančias vertyves ir dedam 

indėlį į bendrą tautos lobiu 
aruodą, ar remiame laikinus kul 
tūrinius pasireiškimus? Ar li
tuanistinis švietimas yra svar
biausias mūsų pastangų tikslas, 
ar kreiptinas dėmesys į šiuo me
tu pajėgiausią kūrybiškai vidu
rinę ir vyresnę kartą, kuri dar

1776 Broadway, New York, N.Y.
Siuntiniai, siunčiami |h*t mūsų firmą, 

ku. Siuntinių pristatymas garahtudtas. Visi 
MEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos

Atidalyta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 v 
madicniais — nuo 9 valandos ryto iki I valandos popiet

rasižemiausiomis kainomis pasirinkimui 
avalynei ir kilų daiktų.
iandos vakaro. sešladi<‘iūais ir sek-

i
1

MUSŲ SKYRIAI:

17 St.
Street .
Street .

%

WATERFRONT SITES AVAIL
ABLE — Beaut, wooded 1g. priv. 
campsite lots, only 45-min. W. of 
Chgo. Lk. & river access for fish
ing, swimming, boating, Compl. 

hook-ups. From $420/yr.

553-6323 — Mr. Hopkins

BOATING & FISHING
Buriavimas ir žuvavimas

FISH — LAKE MICHIGAN 
On The All Modem 32 Ft. 

SALMON MASTER H 
All Tackle & Equipment 

Downtown Launch Parking Avail. 
For Details: 675-5576

Į*
I.

f
■

Miami Beach. Fla. 33139 — 1201 
Allentown, Pa, *— 126 Tilghman 
Baltimore 31, Md. —. 1828 Fleet 
Brooklyn, N.Y. 11218 — 485 McDonald Avenue
Buffalo 12, N.Y. — 701 Fillmore Avenue 
Chicago 22, 111. 1241 No. Ashland Avenue
Chkogo, III. 60629 — 2608 West 69 Street 
Chicago, 111. 60629 — 1855 West 47 Street 
Cleveland, Ohio 44134 — 5689 State Rd.
Detroit 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue 
Herkimer, N.Y. — Me Kennan Rd.
Hamtramck, Mich. — 11339 Jos. Cam pa u Avenue 
Chester, Pa. 19013 — 2819 W. 3 St. .
Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue 
New York 3,

(
I

N.Y. — 78 Second Avenue
New York 3. N.Y. — 324 E. 9th St. ... ........
Philadelphia. P«. ) J123 <— 1013 N. Marshall St.
Phoenix, Arh. 8Š027 — 22047 N. Black Canyon Hwy
Rahway. N.J. — 47 Milton Avenue
Silver Springs, Md. — 1002 KennaSėc.Ave.
Scuth River. N.J. — 41 Whitehead Avenue
$yr»<-vr«f. NY 13204 — 515 Marcelio, Strew*

673 8210 
435 US 4 
342-4140 
633 COW 
8SS-07C0 
4?6 ?818 
925-2787 
376-4755 
845 6078 
365-6780 
866-3'39 
365 6740 
447-2^1 
385 6550 
674-1540 
475 7430 

(2lS) WA 5-8878 
(602 ) 942-iho 

381 8803 
(301) 589 4444 

257-6320 
475-9746

(305)

(216)

(315)

(215)

i

i

i

sumos yra pirmosios LF istori- gali ką nors sukurti, nes jau iš
joję. .. Dar pastebėjo, kad LF ‘ 
yra surengę> komp. J. Kačins
ko kamerinės ir vokalinės mu
zikos koncertas. Koncertas įra
šytas į kasetekurios yra LF. 
Arrchyve Toliau pastebėjo 
“Nors LF iniciatorių gretos re
tėja, keičiasi ir mūsų veidai, bet 
reikia pabrėžti, kad energija ir 
oasišventimas LF reikalams ne- K <
sumažėjo, gal net paaugo. LF. 
papildytas jaunesnės ir vyres
nės kartos finansų specialistais, 
visuomenininkais ir kultūrinin
kais, tvirtai žengia trečiojo mili
jono linkme’'. 

•
Investavimo Komisijos pirmi 

ninkas P Sodeika pranešė:” 
1980 LF rekordinės pa j. $172,- 
800. Paj. G nuo dirbančio kapi' 
talo buvo

9.64 G — antras aukščiausias 
nuoš. nuo LF įsikūrimo. Inves- 
tacijos portfolio J^afansas per 
1980 padidėjo .$278,000.00 arba 
17L. Investavimo^ pajamos tuo 
pačiu laiku pakilo 30% virš 
1979 m. pajamų -Šiais metais 
pirkti bonai yra trumpalaikio 
termino bonai. LF investavimo 
portfolio yra įvairiai investuo
tas: ne tik į skirtingas investa
vimo priemones, bet taip pat į 
skirtingus investavimo laiko ter-1 
minus. Toks investavimo* tvari 
kymas leidžia LF inv. k-jaf ge
riau prisitaikyti prie įvairių vi* 
sada besikeičiančių ekonominių 
situacijų ir gauti aukščiausias 
tuo laiku pasiekiamas pajamas.

Jau virs metu 1 *F inv. k-ja

1 Livijoj vargu ar išsiauginsime 
tokių subrendusių lietuviškoje 
dvasioje kūrėjų? Vėl tas kas
metinis klausimas: ar kreipt dė
mesį į mažus prašymėlius, ku
rių gauname šimtais, ar tiktai 
remti didelius kultūrinius pro
jektus ir pamiršti mažuosius- 
Pagaliau, kur tie didieji projek 
tai? Kur kultūros namai, kur 
būtų sutelktos tautos geriausios 
jėgos archyvai ir institutai? LF 
vengia pats rodyti iniciatyvos, 
bet stengiasi remti visuomenės 
bei organizacijų ar asmenų ini
ciatyvą. Nors keletu atvejų LF 
irgi parodė iniaciatyvos, kaip 
Lietuvių istorijos ruošime, me
no dalykuose ir t. t. Ką daryti 
su studentų ir stipendijomis? 
Tai vis klausimai, su kuriais no
rime dalintis su jumis ir laukia
me pasisakymų..

Kol kas ir 1981 metams PSK 
priėmė panašias gaires skirsty
mui. Malonu dirbti su komisijos 
nariais, nors darbo jau yra daug, 
išvardinti narius.

(Bus daugiau)

MEILĖ

— Jonai, tu sakai, kad 
ne labai myli. Ar mirtum 
manęs?
\ — Ne, Onute. Mailė yra 
riiari! L* -

ma
de!

ne-

• Maloniais atsiminimais rei
kia pasirūpinti žymiai anksčiau.

(P. Ilorbigcr)

AUTO REPAIR
Masinę remontai

IDEAL AUTO PARTS
AUTO ELECTRICAL 

SERVICE
STARTERS & ALTERNATORS

4639 S. California 523-5277

BILL'S CHARTER SERVICE 
From Bumham Harbor - Chicago 

The 32-Ft. Fishing Boat 
JUDY IN DISGUISE 

All Equipment Supplied 
CALL CAPTAIN BILL 
225-6325 or 922-1176

C3

J. C. AUTO ELECTRIC
Specializing in Car Care Service 
Everything Electrical. Starters.

Alternators Replaced or Exchanged
14200 Indiana 849-0512

SALMON SEEKER CHARTERS
The Fish Are Snapping! 

LET'S GO GET ’EM! 
Prepare yourself for a successful 
& enjoyable day. All fishing equip

ment furnished.
Good Luck & Good Fishing! 

r Cap't. Eddie 735-4035 r

TOP DOLLAR PAID 
FOR JUNK CARS 

BILL’S TOWING SERVICE 
389-9446

BIONIC AUTO PARTS
& SALES, INC.

All types of used parts available.
We buy junk cars 71 and up.

1501 N. Kilpatrick 489-6020

L & C AUTO BODY
& FENDER

Free Estimates
Towing ,

3061 W. Armitage
8 am — 7 pm. Open Sat.

235-2086 or 235-2087
V

CHARTER FISHING
ON LAKE MICHIGAN 

OF A 36’ BOAT 
FOR SALMON 

Call Now For Reservations 
830-8864

LAKE MICHIGAN 
CHARTER

GEMINI H leaves from Marina 
City Marina. 26’ twin engine, 

4 people maximum.
Call Bill — 266-7460

1

ATTENTIONS”
CAlte WANTED 

?15 and Up 
JERRY’S AUTO VALLEY 

257-6401 257-2486

Helps Shrink 
Swelling Of > ' 
Hemorrhoidal 
Tissues / 

caused by inflammation
Doctors have found a medica
tion that in many cases gives 
prompt, temporary relief for 
nours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissues then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflar* Ylat ion. 
The name: Preparati^ i No 
prescription is needed Prepa
ration H Omtment/and sup
positories. Use ordy as directed.

- Naujienos, Chicago urday-Mor.ilay, ,\K 9-11, 1981



A. PLEŠKYS

ALTOS KONFERENCIJA
Chicagos ALTos skyriaus me- > 

tinė konferencija įvyko 1981 m. 
balandžio 2G d., Chicagoje? Lie
tuvių Tautiniuose Namuose. Vi
sos konferencijos eigos nekar
tosiu, ji jau buvo gana išsamiai i 
aprašyta “Naujienose”, čia tik^ 
patieksiu kai kurių mūsų žy
mesniųjų visuomenės veikėjų 
kalbas, kurios ankstybesniamę 
reportaže nebuvo atpasakotos. 
GEN. KONSULĖS P. J. DAUŽ-

VARDIENES SUTRUMPINTA 
■ . KALBA:

nariai, viešnios ix svečiai, šią ■ 
gražią sekmadienio popietę, man j 
tenka maloni privilegija perduo
ti šiai Chicagos Lietuvių Tary 
bos metinei konferencijai AL
Tos Centro Valdybos sveikini
mus ir linkėjimus. Man neten
ka aiškinti, kad Amerikos Lie
tuvių Tarybos pagrindinis sky
rius yra Chicagos Lietuvių Ta
ryba. Jum taip pat tenka privi
legija, kad jūs visą laiką per vi
sus 40 mėtų esate čia turėję ir 
ALTos centrą nuo pat jo įsistei 
gimo. Praeitais metais jums pir
mininkavo lietuviškos veiklos 
veteranė p-lė. M.kužiūtė, todėl 
aš manau, kad nebuvo daug bė
dos suruošti tokį puikų Vasa
rio 16 minėjimą sulaukusį dau-!l 
giau žmonių negu kitais anks-! 
tesniais metais. Jūs turite Chi-j 
cagoje, šalia savo Chicagos Ta
rybos ir visą eilę kitų centru, 
kaip jau minėjau ALTos cent-j 
rą, VLIKo Tarybą, Pasaulio Lie j 
tuvių Bendruomenės valdybą, Į 
Reorganizuotos — reformuotos I 
JAV Lietuvių Bendruomenės; 
centrą ir BALFo centrą. Man 
malonu konstatuoti, kad nežiū
rint čia tiek daug tų centrų, at
lieka užtenkamas skaičius žmo-j 
nių, taip pat ir Chicagos Tary-| 
bos veiklai, kaip dabar matome Į 
iš šios dienos konferencijos skai-i 

pilnas! čiaus. ALTos valdybos narius,

: — Kaip sakiau, daug darbų 
atlikta praeitais metais. Visuo
met buvo turėta mintyje svar
biausias ALTos ir Chicagos Ta
rybos tiksiąs, būtent: kovoti ir 
veikti Lietuvos išlaisvinimo rei
kalu. Kovoti, kad Lietuva at
gautų savo turėtą nepriklauso
mybę, kovoti už lietuvių tautos 
pavergimo panaikinimą ir iškė
limą tų skaudžių faktų Amerikos 
visuomenės akyse, kad surastu
me daugiau naujų prietelių, 
naujų talkininkų mūsų kovoje, 
kuri niekad nesibaigs, kol Lie
tuva bus pavergta, kol ji bus 
engiama svetimųjų priešų. Tafp 
pat noriu padėkoti Chicagos Ta
rybai ir tuo pačiu ALTai už la
bai glaudų -kooperavimą su Lie
tuvos Generaliniu Konsulatu. 
Visuose žygiuose buvo 
kooperavimas, pilnas reikalo su-. kuriems mums tenka sėdėti ta- 
^ratimas, pasitarimas, pasidali- • me ALTos centre, mus džiugina 

tas faktas, kad mes nenorime

Ct V1111CK5, J-ClAdlU DU- j Jts

Pratimas, pasitarimas, pasidali-1 r 
girnas minčių, pasidalinimas vei- 
įlos ir tam panašiai. Santykiai j pasidaryti generolais be karei- 
buvo kuo geriausi ir tikiuosi/ 
kad ir ateityje santykiai bus ge
ri. Taigi dėkoju, ir šiai konferen
cijai, o Chicagos Tarybos veik
lai linkiu tolimesnės sėkmės.

J ALTOS PIRM. dr. K. 
T ŠIDLAUSKO KALBA:

— Gerbiamoji Chicagos Tary
bos pirmininkė, gerbiamoji Lie
tuvos Generalinė Konsule, mie
li Chicagos - Lietuviu Tarybos

GET INSTANT CASH
;• WE BUY: • GOLD 

. • SILVER COINS • DIAMONDS

Call 344-8284

iX-tfiuvos Žemės ūkio akademija

Bendruomenės apylinkių susi- tų laisvo apsisprendimo princi- 
rmkimlis tesueina kelios dešini-1 pas, teritorijų neliečiamumo 

pr.neipas, kuris buvo sulaužy
tas Sovietų S-gai užgrobiant 
Lietuvą ir kitas Pabaltijo vals
tybes- Taip pat žmogaus teisių 
principas, iš kurio išeina tau
tų teisės. Negali būti kalbos 
apie kokios nors žmogaus teises 
tautoje, kuri yra užgrobta sve
timos tautos.

Nežiūrint, kad toje konferen
cijoje neliek daug lietuvių da
lyvavo, apie koks tuzinas, ar

svarbiausios ten buvę ar tebėra su keliais daugiau, mes vistiėk, 
ALTos centrui.

Kaip jau žinote, praėjusiais 
metais svarbiausias dalykas AL
Tos centrui buvo pasirengimas 
Madrido konferencijai. Jūs jau 
esate girdėję, kad toje konferen 
ei jo j e, JAV delegacijos buvo 
iškelta Baltijos valstybių lais
vės klausimas ir užgrobimo fak 
tas tokiais stipriais žodžiais, 

I kaip kad iki šiol jokioje tarp- i Į 
-| tautinėje konferencijoje nebuvo 

padaryta.
Mes nenorime menkinti pono

tys žmonių, iš kurių negalima 
sudaryti net apylinkės valdy
bos. Mums yra svarbu, kad šita 
organizacija, kuri turėtų palai
kyti lietuvybę ir puoselėti kul
tūros kėlimą išeivijoje, pradeda 
tuos savo plačius . pagrindus, 
per-nelyg jau susiaurintus.

ALTos skyrių žmonėms svar
bu žinoti, suprantama, kai ių; 
tarpe atsiranda ALTos valdy
bos narių, kokios ten problemos

vių. šito mes nenorėtume linkė
ti nei Lietuvių Bendruomenės] 
generolams, kad jie pasiliktų beį 
eiliniu. Lietuviu Bendruomenėj 
buvo organizuojama, kaip nese-* 
niai pasakė jos garbės pirminin- j 
kas ponas Stasys Barzdukas, kad j česonlo nuopelnu'Madrido Ton 
ji apjungtu lietuvius plačiau-, ferencijojej kuriįe jis> kaip ži. 
siais parrindais. . J Siote/yra buvęs vienas iš tu pub-

Gaila, Kad iš tų plačiųjų, pa
grindų kilo Į>aikos visuotinumo 
idėjos, kad Bendruomenė yra 
viskas, o visi kiti veiksniai, vi
sos kitos organizacijos yra. nie
kas. Kai mes žvelgiame į Lie
tuviu Bendruomenės veikla, mus 
nedžiugina tokie faktai, kad di-J bių užgrobimo pasmerkimą, 
deiosiose lietuvių kolonijose įikaiptiktaipasinaudojotaisHel- 
- -------------- ---------- ----- -  „ sinkio Aktų principais, kuriuos

~ ALTa yra kėlusi ir už'akcenta-
tfs *38*4 VUS1 53X70 memorandume įteik

tame Valstybės Departamentui 
(plojimas) tai būtent: visų tau-mums pavyko sulaikyti. Dabar

lie members, bet vistik man- čia 
malonu konstatuoti, kad tas 
Valstybės Departamente parei
gūnas Women Zimmerman, ku
ris buvo vienas pagrindinių 
Amerikos delegacijos narių, pa
darydamas tą Pabaltijo valsty-

atrodo, kad atlikome įvairių de
legacijų kontaktavimą, aiškini
mą ir to pasėkoje ir buvo iškel
tas tas reikalas ne tik JAV dele
gacijos, bet taip pat ir kitų de
legacijų.

Šiuo metu, aš norėčiau vieną 
dalyką paminėti, kuris ALTos 
centrui užima laiką, tai būtent: 
Amerikos Balso lietuvių tarny
bos 30 metų veiklos paminėji
mas. Mes ruošiame priėmimą 
Kapitelio Rūmuose gegužės 14 
d., kuris pirmoje eilėje yra ski
riamas amerikiečiams, tai bū
tent: kongreso nariams, Valsty- 
'bės Departamento ir kitų depar
tamentų nariams, taip pat kartu 
latvių ir estų vadovams ir jų 
programų vedėjams Amerikos

Kaip žinote, tas Amerikos Bal
sas, ypač tos tarnybos Muenche- 
ne, buvo papuolė į bėdą. Jas bu
vo, norimą perkelti, pabaltiečių 
tarnybas, iš Muencheno į New 
Yorką. Lietuviai,. latviai ir es
tai, per Bendrąjį Pabaltiečių 
Komitetą tam perkėlimui pasi
priešinome ir tą perkėlimą

atėjus naujai respublikonų ad
ministracijai, buvo kreiptas 
dėmesys į tą, kaip kongresma- 
nas Derwinski vadina, tarpau- 
tinį radio karą. Yra gi nepapras
tai liūdni rezultatai, jeigu ru
sai tų svetimų kalbų programų 
transliacijų trukdymui, kurios 
yra transliuojamos į aną gele 
žinės uždangos pusę, išleidžia 
keturis kartus daugiau pinigų, 
negu Amerika išleidžia toms vi
soms programoms paruošti ir 
transliuoti. Į šitą dalyką, dabar 
naujosios administracijos yra 
atkreiptas ypatingai svarbus dė
mesys, norint tas programas sus 
tiprinti. Net atsakomingiausi 
šio krašto pareigūnai sako, kad 
mes turime reikalo su melais. 
Ta visa sovietinė sistema yra 
pagrįsta tik melais. Nepapras
tai . yra svarbu, kad žmonės bū
tų apšviečiami, kad būtų teisin
gi faktai ir teisingos nuomonės 
jiems perduodamos. Todėl mes 
šitą minėjimą ruošiame ir gi ta 
prasme, kad tos programos bū
tų sustiprintos, kad būtų ta ge
ležinė uždanga dar labiau pra
laužta, kad tomis .radio trans
liacijomis mūsų brolių ir sesių 
pavergtoje Lietuvoje, tas lais- 

. vės troškimo jausmas būtų sus-1 
tiprintas. Ačiū- (Gausus ploji
mas).
NAUJIENŲ REDAKTORIUS 

M. GUDELIS
Savo sveikinimo kalbos pabai

goje šitaip pasakė:
— Ilgus dešimtmečius,, nuo 

pat karo pradžios ir po karo, tai 
vieninteliai, kurie prieš Ameri
kos Lietuvių Tarybą vedė.-kovą, 
buvo rusai. Jiems padėjo keli 
komunistėliai, kurie buvo Chi-

eageje ir New Yorke, bęt ir tie anketų pildymo klausimą dar 
jau baigia savo veikimą, jų ga
lima sakyti jau nėra. Bet mes 
savo tarpe pradedame peštis rr 
už tai reikia daryti viską, šalin
ti tuos bereikal.ngus ginčus, tęs 
ti tą darbą, rūpintis svarbiau
siais dalykais tada mes laimė
sime. Reikia neužmiršti dar vie
ną trumpą dalyką. Pasveikinęs, 
norių priminti, kad ir dabar po 
Chicagą slankioja lietuvių su
rašinėtojai. Jie nori surašyti vi
sus lietuvius, nori sužinoti, kur 
jie gyvena, kokias gimines tu
ri. Jiems rūpi patirti kiek jie 
bankuose turi pinigų, kokiuose 
bankuose tuos pinigus laiko ir 
svarbiausia, jie jau pradėjo kal
tinti “Naujienas”, kad jos tą 
susirašinėjimą sugalvojo. Rei
kia prieš tai kovoti. “Naujienos” 
pirmos iškėlė tą reikalą viešu
mon. Man atrodo, kad šiandien 
turėtume mes tuo rūpintis ir jo
kio surašinėjimo, kuris naudin
gas tiktai rusams, nedaryti. Lin
kiu kur dirbti naudingą Lie- . 
tuvai darbą, bus vienybė ir mes 
daug padarysime. Ir aš esu ne
paprastai dėkingas Mikužiūtei, 
kad ji, prisiminus prieš 20 me
tu su viršum dirbta darba Chi- c v v
cagos Lietuvių Taryboj, parodė 
visiems, kad Tarybos idėjos yra 
gyvos ir, kad dar ir dabar gali
ma ir reikia dirbti tą naudingą 
darbą (ilgas plojimas). J 

< Iškilus klausimui dėl to vaikš 
čiojimo po namus ir anketų pil
dymo, ir, p-lei Mikužiūtei papra
šius, ALTo pirm. dr. K. Šidlaus
kas iš savo pusės šitaip paaiški- 
~ o: .

— Deja, aš ne ką galiu pasa
kyti. Į mus niekas nesikreipė.' 
Man pačiam neteko matyti tos 
anketos. Kaip žinote, ten tą biz
nį pradėjo JAV Lietuvių Ben
druomenės Socialinių Reikalų 
Komisija, kuriai pirmininkauja 
dr. A. Butkus ir iš Clevelando. 
Kadangi su mumis nebuvo tar
tasi, į mus nebuvo kreiptasi ir 
mums neteko-gauti tos anketos, 
tai man būtų sunku ką nors tuo 
reikalu pasakyti. Čia yra savis- 
to't <us Bendruomenės biznis. 
Kaip žinote, jie nenori tartis ne 
tik su ALTu ir VLIKu, bet ir 
su nieku kitu. Dar jie ten sako, 
kad jie palaiko mūsų diploma
tinę tarnybą, bet kai jie bando 
pasakyti mūsų rninisteriui, ką 
jis turi skirti į konsulus ar į dip 
lomatus, tai žinoma, ten turbut 
su diplomatine tarnyba jų ry
šiai irgi iširs (plojimas).

Iš' publikos p. J. Žemaitis, šį

pap.ldė šiais žodžiais:
— Man šitas klausimas jau 

seniau yra kiek žinomas dėl tos 
anketos. Ir aš esu ją išnagrinė
jęs gana atidžiai kiekvieną klau 
simą. Aš joje radau visokių/' 
kvailybių. Be rimtų dalykų, tenf 
yra namažai ir neaiškių dalykų- 
Pirmiausia jau pradedant, ang- ’ 
lų kalba ir lietuvių kalba — jau 
ne tas pat įžanginis. Toliau, jau 
visokių tęn klausimų, kurie ab
soliučiai nesiriša su žmogum,! 
Kur jis gyvena kaip asmuo, kaip! 
lietuvis, — žinoti jo privatinių 
ąsmeninį gyvenimą, kaip jisž 
draugauja su savo anūkais, kaip? 
jis myli savo tėvus? Kai aš ši-I 
tą išskaičiau, tai ten tokia migl
ia, kad kas nors turėtų išaišs 
kinti. Aš siūlyčiau visai tai ko-i 
misijai, kad jie prie tų 118 klau
simų dar pridėtų du klausimu* - 
kad būtų pilnesnis ir gražesnis 
skaičius 120, ir būtent: 119 ka
da manai mirti ir 120 kam esi 
numatęs palikti savo turtus? .

Ne visi kvailiai
žmona: — Ar visi vyrai yra 

kvailiai?
Vyras: — Ne, brangioji^ lik 

tie, kurie apsiveda.

Skęstantis: — Gelbėkit mane, 
skėstu! Plaukti visai nemoku-!

Balsas nuo kranto: — Aš ir
gi, po pabelių, nemoku. Bet.ajiie .' 
tai nerėkiu visa gerkle.

JOHN GIBAITIS
- z

Advokatų įstaiga
6247 S. Kedzie Avė.

(312) 776-8700

J'

Call Mike After 6
848-6341

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS
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5 SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Cosmos Parcels Express Corp.

jj MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

į 2501 W. 69th SL, Chicago, DL 60629 * Tel. 925-2737

medication.
Re art and ^,’ow label daemons * COMSE Ine | į ' i j

SULFODE^E DOG SKIN MEDICATION

t n lead to 
sutlei mg and 
d

Yi) u r dog's co n s t a n t sc r ą t c b i n g c 
serious skin problems needless 
expense. Get Veterinarian-teste 
SVi.HJDENF.- a painless. d< ar lie 
frantic scratching. srf.H >i»i a 
sores, cuts, hot >iK»ts anti e< z< m.

D. KUHLMAN, B.S., Reglitroobu vulstininlo

TeL 476-2206

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St., Chicago, HL

4 RCFESTTNGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nno

Persiuntimas $1.

1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

404 puslapių. Kaina $8

SIUNTINIAI I LIETUVA į
f’ MARIJA NOREIKIENĖ /

2608 West 69th St., Chicago, Hl. 60629 ♦ Tel. 925-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių. /f

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ į

Dažo namus iš lauko
.. ir iš vidaus, .. 

Darbas garantuotas. .

4612 S. Paulina St. ;;
(Town of Lske) r?

Skambinti YA 7-9107

• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo t
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, 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 Ir ’ 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno * 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3. *

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau- •
tinrų šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų » 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan- * 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimii J 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2. \

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy- 7
tas Juozo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne sausai; 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite- J 
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 2 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina 16. T

• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, 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, nesuprai- 
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teisei. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja J6.

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zoočenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 pri. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina J2.

Eaygo* gaunamos Naujienose, 1730 So. Halsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo maldoms
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LIETUVĖ MOTINA
Lietuvių tautos reikalai taip jau susiklostė, kad lie

tuviai pirmon eilėn gerbia vyrus, o moteris prisimena 
žymiai vėliau. Gerbiame drąsos ir sumanumo parodžiu
sius kunigaikščius, bet labai retai, prisimename apie mo
tinas, kurios tuos drąsuolius išaugino ir išauklėjo.

Žinome tautas, kurios gerbė senovėje, gerbia ir dabar 
gabesnes, drąsesnes ir ryžto rodančias moteris, bet lietu
viai tuo nepasižymėjo. Vyrai moteris nustelbdavo valsty
bės valdyme, karo lauke, medžioklėse ir sunkesniame 
darbe. Taip buvo ne tik lietuvių papročiuose, bet pana
šiai moteris traktavo ir senos tautos, užsilikę šventraš
čiai. Pasakojama, kad ir Lietuvoj buvo moterų, valdžiu
sių prezidentus ir karo vądu&, bet ta moteriškoji galia 
oficialiai vis . dėlto-nebuvo "’pripažinta. Žinome, kad Lie
tuvą valdė vyrai. Taip buvo senaisiais laikais, taip yra 
ir šiandien. Moterys turi didelės Įtakos į valdovus, bet 
vestose politinėse ir kariškose kovose sprendimus dary
davo lyrai.

Mums atrodo, kad dėl šios nelygybės didžiausioji 
kaltė krinta mūsų istorikams, praeities tyrinėtojams. 
Jie nenorėdavo ir nesiryždavo nustatyti tikslių faktų. 
Jie imdavo vyrų paliktus argumentus, bet neturėjo ener
gijos, laiko ir ryžto nustatyti tikrus faktus. Jeigu praei
ties faktų nustatinėto jai būtų juos tiksliau nustatę, tai 
matytume, kad ir lietuviškame gyvenime moters Įtaka 
į visuomenini gyvenimą buvo žymiai didesnė, negu šian
dien yra priimta oficiali tikrovė. Dalinai čia kaltos ir 
pačios moterys, kad jos neparodo pakankamos energijos 
tikrovei išrvškinti.

šiandien visi pripažįsta, kad lietuvių kalba yra pati 
seniausioji gyva kalba. Yra ir kitų senų kalbų, bet jos 
ne tokios senos, kaip mūsų vartojama lietuviškoji. Kodėl 
lietuvių kalba yra seniausioji? Todėl, kad josios kalbos 
formos — nuosakos ir linksniai — yra senesnės, negu 
sanskrito kalbos. Užsilikusi seniausioji sanskrito grama
tika su pavyzdžiais buvo surašyta Į 16 puslapių, tuo tarpu 
lietuviškos gramatikos joks mokslininkas negalėjo sura
šyti Į toki nedideli puslapių skaičių. Lietuviai turėjo dau
giau nuosakų ir daugiau linksnių.

Sanskrito gramatikos dėsniai buvo surašyti pirmame

mūsų gadynės šimtmetyje. Lietuviai neturėjo kalbos Ži
novų, kurie būtų užrašę žodžių kaitaliojimo formas ir 
skirtingas prasmes, bet kai nuosakos buvo surašytos ir 
gyvais pavyzdžiais paremtos, tai kalbininkai konstatavo, 
kad lietuvių kalba yra senesnė už sanskrito, nes jos for
mos leidžia vienu žodžiu daugiau ir aiškiau pasakyti, ne
gu pajėgia pasakyti moderniškesnės kalbos. Joms reikia 
žymiai daugiau žodžių, negu reikia lietuviams.

Kas lietuvių kalbą iš nepamenamos senovės, neužra
šydamas, nespausdindamas, nekaldamas plytelėse, išlaikė 
gyvą mažiausiai penkis tūkstančius metu? Tai padarė 
lietuvė motina. Vyrai vykdavo Į užsieni, eidavo Į karus, 
o lietuviškos moterys augindavo vaikus, stengėsi prie
augliui perduoti lietuvių kalbą. Stengdavosi ją taip per
duotų kad vaikai kalbėtų taisyklingai, kad vartotų tikrąjį 
laiką, teisingą linksnį ir tinkamą prielinksnį. Lietuvei 
motinai nereikėjo eiti Į mokyklas ir mokytis gramatikos 
dėsnių. Ji kalbėjo lietuviškai, kalbos pramokusi iš savo 
motinos ir tėvo. Ji taip kalbėjo, kad klausytojas suprastų, 
kad nenuklystų, kad jam būtų aišku.

Nuo senų laikų vyrai vedė karus. Dažniau jiems teko| 
vesti kovas su kaimynais, pasiryžusiais pagrobti lietuvių j 
apdirbtas žemes, atimti užaugintus galvijus, o motina, Į 
likusi namie su vaikais, turėdavo ne tik duona pasirū
pinti, bet visus, visą šeimą gražiai ir tiksliai lietuviškai 
išmokyti.

Europos avantiūristai anglai, vokiečiai, prancūzai ir 
italai veržėsi Lietuvon prūsų naikinti. Daugelį prūsų iš
žudė, jų žemę atėmė, vyrus išžudė, bet liko lietuvė mo-
teris prie savo žemės, prie savo šeimos, prie savo senos
lietuvių kalbos, kurią išlaikė iki šių dienų. Slavai išnai
kino galindus ir jotvingius, bet lietuvė moteris pasili
ko prie upių ir ežerų, prie mažų vaikų, kad duotų jiems 
savo kalbą ir papročiui.

Jei nedidelė lietuvių tauta pajėgė iki šios dienos iš
laikyti pačią seniausią kalbą, tai privalome būti dėkingi 
lietuvei motinai, kuri, jokių mokyklų nelankiusi, jokių 
gimnazijų nebaigusi, pajėgė gyvu lietuvišku žodžiu tą 
kalbą, perduodant iš kartos Į kartą, perleisti iš nepame
namos senovės iki mūsų dienų. Mes didžiuojamės esą 
lietuviais, bet privalome visi nulenkti galvas lietuvei mo
tinai, mokėjusiai Įveikti visus sunkumus, ligas, akli ir 
vargus. Tą didįjį darbą atliko ne kariai, iie rašytojai, ne 
aukštus mokslus baigusieji, bet paprasta lietuvė motina, 
sugebėjusi gyvu žodžiu perduoti vaikams ir vaikaičiams 
gryną, gražią, suprantamą ir labai tikslią lietuvių kalbą.

Lietuviai ir šiandien veda milžinišką kovą savo kal
bai išlaikyti, žemei ir pagrindinėms teisėms apginti. Bet 
ir šį kartą pati didžiausioji našta tenka motinai. Vyrus 
gaudė ir vežė mirtin vokiečiai-naciai; juos gaudė, žudė 
ir Sibiran vežė rusai, o tai lietuvei motinai ant pečių 
užkrauta sunkiausia našta ir didžiausias darbas. Ji sten
giasi vaikams Įkvėpti savo kalbą ir pasauliui pasakyti 
apie lietuvių tautai primestą genocidą.

Lietuvės motinos prievartaujamos, vežamos Į šiaurę 
prievartos darbams. Iš desperacijos griebiasi pačių sun
iukusių darbų, imasi drąsių žingsnių. Jos teka už kita
taučių, kad galėtų išvažiuoti iš primestos prievartos ir 
lietuvių surusinimo. Užsienyje jos neužmiršta kalbos, 
pasakoja apie lietuvių tautai daromą didelę žalą ir pri
mena apie lietuvių vedamą žūtbūtinę kovą.

Lenkime galvas prieš lietuvę motiną, pajėgusią at
likti didžiausią darbą — išgelbėjimą mūsų kalbos.

Tieskime ranką toms lietuvėms motinoms, kurios, 
gyvendamos dar sunkesnėse sąlygose, tęsia tą pačią kovą 
už tautos laisvę ir lietuvių gerbūvi.

M. ŠILEIKIS Vvaukeganas

VTlKAROSAS-- ~~

ALTO PASKIRTI NUSAKANT

liūdnouiis pasekmėmis. Dar 
liūdesnių pasekmių būtų sulau
kusi Lietuva, jei naciai būtų 
pripažinę Laikinąją Vyriausybę 
ir priėmę jos pasiūlymą sumobi
lizuoti 200,000 karių, kad stotų 

j j bendrą kovą prieš komunizmą 
ir prieš jo tariamus sąjunginin
kus “vakarų plutokratus”.

Kaip tuomet būtų reagavę 
Amerikos lietuviai? Ar būtų at
sisakę pakelti ginklą prieš savo 
tėvynę ir brolius lietuvius? Gal 
atsirastų vienas kitas, bet abso
liuti dauguma būtų stojusi j ka
rą prieš bendrą Amerikos ir de
mokratijos priešą. Bent vokie
čių ir italų kilmės amerikiečiai 
kietai kariavo' prieš save tėvy
nes, patekusias į nacizmo ir fa
šizmo vergovę.

Po pralaimėto karo Lietuva 
jau be jokių sąlygų būtų palikta 
Sovietų malonei, o kiekvieną 
pabėgusį į Vakarus lietuvį iš
gaudytų Amerikos kariniai or
ganai ir išduotų be pasigailėji-

(KOMENTARAI)

(Tęsinys)

Vienok, esminė A. Olio kalbos 
dalis liko kritikos nepaliesta. 
Jei Amerikos lietuviai nebūtų 
sudarę gero vardo, kaip sąžinin
gi ir ištikimi šio krašto pilie
čiai, kovoję petys i petį su visa 
Amerikos tauta prieš demokra
tijos priešus ir įrodė savo ištiki
mybę Amerikos idealams, AL- 
Tas nębūtųvsuradęs kelio į Bal
tuosius Rūmus ar Valstybės de
partamentą iš pat pirmųjų die
nų. O be ALTd laimėjimų ne
būtų Amerikoje buvę nei naujų 
ateivių, nei VLIKo, nei Diplo
matinės Tarnybos, nei Bendruo
menės, nei iš viso Lietuvos lais
vinimo veiksnių.

Reikia gerai įsikalti sau į gal
vą, kad Amerika ką iki šiol darė 
ar daro lietuvių tautai, tai daro 
ne atsižvelgdama į Lietuvą, kuri 
po perversmo buvo perėjusi į 
demokratijos priešų stovyklą, 
bet atsižvelgdama į Amerikos 
lietuvių nuopelnus Amerikai, jų 
ištikimybe demokratijos idea
lams ir į jų pasiryžimą atstatyti 
demokratinę Lietuvą. Kas sąmo
ningai ar nesąmoningai griau
na ALTą, tas griauna pačius 
fundamentus, ant kurių buvo 
pastatyta ir tebestovi visa Lie
tuvos laisvinimo politika.

•Netgi jaunos kartos atstovas 
”kun. J. šarauskas, pagarsėjęs 

savo kontroversijomis ir nesą
monėmis, bet kaip buvęs Vals 
tybės departamento tarnautojas 
ir artimai pažinęs amerikiečių

nusistatymą, teisingai suprato 
lietuviškos išeivijos paskirtį. Jis 
savo kalboje, pasakytoje Vasa
rio 16-osios proga Toronto lie
tuviams, iškėlė mintį, kad no
rint paveikti lietuviams į Ame
rikos nusistatymą Lietuvos at
žvilgiu, reikia pirma įsijungti 
politiniai ir idėjiniai į jos gyve
nimą. Anot jo taiklaus pasaky
mo, “reikia iš lietuvio tapti 
Amerikos lietuviu”, tuo'mi pa
tvirtino senosios lietuvių išeivi
jos patyrimą ir A. Olio išdėsty
tus veikimo principus Antraja
me ALTo Kongrese.

Draugo vedamojo autorius da
ro priekaištą dr. K. Šidlauskui, 
kad jis stato lojalumą Ameri
kai aukščiau už Lietuvos nepri
klausomybės atstatvma. Šia dai
ną jau seniai traukia frontinin
kai ir su jais drauge dainuoja 
visa Lietuvių Bendruomenė, 
tuomi pademonstruodami savo 
neva tikrąjį lietuvišką patrio
tizmą. Verta panagrinėti šį klau
simą, nes šiuo argumentu yra 
kaltinamas ALTas, neva tapęs 
klusniu Valstybės deepartamen- 
to politikos įrankiu.

Lietuvos laimei, prez. A. Sme
tona nepasidavė nacių pagun
doms ir K. Škirpos įtaigoji- 
inams, drauge su vokiečiais 
pulti Lenkiją ir atsiimti Vil
niaus kraštą. Čia nekvestijonuo- 
jaina lietuvių tautos teisė į Vil
nių, bet bendras žygis su Hitle
riu padarytų Lietuvą Vakarų 
demokratijų priešu su labai

mo enkavedistams. Vargu ar 
Amerikos lietuviai būtų išdrįsę 
pakelti protesto balsą, nebent 
galėtų ginti tuos lietuvius, ku
rie kovojo' prieš nacius ar jų lie
tuviškus talkininkus.

Draugo vedamojo autorius 
bent turėtų žiniti, kad Ameri- 

;kos pilietybės priėmimas nepa
sitenkina vien lojalumo pareiš
kimu šiam kraštui, bet patvirti
namas laisva valia duota prie
saika, kuria atsižadama nuo bu
vusios pilietybės ir įsipareigoji
mo tėvynės valdžiai. Priimant 
Amerikos pilietybę, prisiekiama 
ištikimybę JAV Konstitucijai ir 
pasižadama ją ginti nuo išorės 
ir vidaus priešų. Tiesa, Jciėkvie
nas Amerikos pilietis gali kiek
vienu momentų atsisakyti nuo 
pilietybės, bet už jos sulaužy
mą, ypač karo metu, yra numa
tytos griežtos bausmės. Primin- 
tina šioje vietoje, kad ir Lietu
vos karys duodavo priesaiką 
ginti savo kraštą iki paskutinio
jo krašto lašo, bet nepasitenki
no vien lojalumo pareiškimu.

Del nevykusio Draugo .veda
majame lojalumo termino aiš
kinimo susidarė nesusipratimas, 
kurį išaiškinę, galime pastatyti 
aiškų klausimą: Ar ALTo Sta
tute surašyti principai yra pase
nę ir juos reikia pakeisti Lietu
vių Crartos nuostatais, kuriuose 
iš viso nekalbama nei apie de
mokratinės Lietuvos atstatymą, 
nei apie demokratinių idėjų puo
selėjimą lietuvių tarpe, nei apie 
laisvo žmogaus teises ir parei
gas, nei apie toleranciją ar pliu
ralizmą. Chartoje tekalbama 
vien apie lietuvybės išlaikymą 
ir nepriklausomybės atstatymą.

(Bus daugiau)

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

JUOZAS KARIBUTAS

SALŲ LABIRINTE
(Tęsinys)

. Kaip gerai, nes ten yra mano namai. Tegul 
dabar ir niekas namuose manęs nelaikia, bet jie 
yra mano viso gyvenimo pastangų ir sunkaus 
darbo vaisius. Jie yra man mieli ir jei visur ge
rai, bet namuose — geriausia.

Džiaugiuosi ,kad, ligi namuose atsirasiu, te
liko tik keturios dinos. Ir aš vėl tvarkysiuosi apie 
savo gūžtą.

Gerai, kad skrydį perdalinau. Štai dabar i 
Nandį gal keturias valandas, iš Nandi i Havajus 
netoli sesių valandų, o iš Havajų jau tik keturios 
ir pusė valandos. Kitaip lėktuve išsėdėti 18 va
landų būtų labai didelis nuovargis. Pirmą kartą 
Į tas salų grandines skridimas kiek baimino. Kad 
ir visą pasaulį apvažiavus, bet čia kiek skirtinga, 
nes to vandenyno begalės; jame visokių - audrų 
ir ciklonų. ..

Air New Zealand lėktuvas. Juo pasitikiu. 
Geras ir aptarnavimas. Neprisipildo, nes brangu
mas atbaido keleivius. Sėdžiu vienas ant trijų sė
dynių. Kai filmas eina, aš miegu. Tai jau liuk-

Lainie. ’i karią lėktuvas nekratė. Visai žmo
niškai. ir lys nt pašliūžų braukiame visą laiką. 
Už lai ir m:e?oi buvo gerai. O tos valandos pa- 
f!a'unio>: č’a : valgį pristato, čia gėrimas, ir 

(nepamatai kaip tos valandos sutirpsta. Kapitono 
j balsas jau sako, kad skrydis baigtas ir leidžia
mės i Nandi aerodromą.

Nusileido laimingai. Išlendam per tą triūbą 
ir sueinam Į aerodromo patalpas. Ak, Tu, Dievuli 
brangus, atrodo, kad Įeitum Į gerai Įkaitintą pirtį. 
Mažinam rūbus, kurie griešną kūną dengia, vis 
po vieną dalį nuo savęs nutraukdami. Trauki 

! švarką, trauki kaklaraištį ir vis prakaito upės 
bėga per kūną. 0 vėsintuvo jokio. Pasakota, kad 
neseniai, vos prieš porą dienų, nusiaubė labai stip
rus ciklonas. Toks, kad jau 28 metai tokio nebuvo, 

i Neveikia telefonai, neveikia vėsintuvai ir kitokių 
: nuostolių labai daug padaryta.

Šiaip taip sulaukėm lagaminų. Tvėriau iv sku
bu važiuoti per kontroles, kad tik pabėgčiau iš tos 
“pirties”. Kai visi formalumai baigti, imu taksj 
ir važiuoju Į viešbutį. Trijų valandų laiko skir

tumas; čia atsiradom jau 3 valandą ryto.
Macombo viešbutis lauke. Taigi, per tamsius 

i laukus iki viešbučio. Rezervacija? Ne, Čia ji ne
reikalinga, nes viešbučiai tušti. O man jį nurodė 

‘ponai Skirmantai, kuriuos net ir Naujojoje Ze
landijoje atsitiktinai sutikau.

Malonus siurprizas, kadangi jau 4-ta valanda. 
ryto, tai už šią naktį, pagal krašto įstatymus, 
mokesčio jau nebeima. Taip man pranešė prie 
registracijos stalo.

Kaip malonu po kelionės virsti Į lovą ir pa
silsėti. Ir kai ryto paukščių riksmas pribudino, kai 
vėsintuvo mechaniškas veikimas be žodžiu pasa

kė kur aš esu, buvo jau po devynių ryto. Nenoro
mis krapštausi iš lovos ir leidžiuosi pusryčių. Čia 
pusryčiai neįskaitomi Į viešbučio kainą ir jie tik
rai brangūs. Čia ir doleris dar labiau negu Aust
ralijoje nuvertintas. Vienas doleris — 77 centai. 
Vadinasi, už šimtinę gauni 77 dolerius.

Po pušyčių tuojau įsiūlo imti “turą” į kitą 
salą. Kaina tik 20 dolerių, įskaitant ir pietus. Ge
rai, galvoju, vis vien tame lauko viešbutyje ne
bus ko veikti.

DIENA Į BEACHCOMBER SALĄ
Kai 10 vai. ryto susėdam į autobusą, kuris 

važiuos į uostą, ir prasidės vandens kelionė į salą, 
pradžiugino oras. Toks gražus ir neperka ratas. 
Autobusas be langų ir durų; vėjai švilpia visur. 
Rltaip nutrokštum. nes vėsintuvų neturi. Važiuo
jame iš viešbučio į viešbutį iki surenka visus ke
leivius. Pravažiuojamos vietos — skurdžios. Na
mukai be langų, suremti iš visokių pagalių, žmo
nės pusnuogiai. Visur laukuose bandos gyvulių. 
Gražiausiai atrodo, tai oškos su savo mažais oš- 

‘kiukais. Panašiai, kaip kadaise bobutės pasakoje. 
Niekur nematyti vaisių ar daržovių laukų; visur, 
kur užmatai, cukrinės nendrės. Tolumoje kalnai. 
Jie tokie žali ir patraukliai gražūs Per juos plau
kia debesys ir viršūnes paslepia.

Kai jau pasiekiam uostą, kur laivų daugybė, 
mus sodina į salos vardu laivą porai valandų ke
lionei. Vyrai ir moterys su sijonais. Jie spalvoti 
ir nelabai švarūs. Gal ir gerai, nes ir vyrams po 

sijonais vėjai lando ir daug vėsiau. Keleiviai Įvai
rių tautybių. Tenka susipažinti su anglu, kuris 
jau penkeri metai kaip atsiųstas čia dirbti. Su 
nuostaba veide teiraujuosiu, kaip jis čia gali iš
būti. O jis pareiškia, kad net labai patenkintas. 
Visokių yra, visokių reikia — pagalvojau.

Visur, kad ir tolumoje, krantai labai gražūs. 
Kai kur dar ir padorus namukas pasimato. Gal- ’ b * i į
voju: vos tik pasieksiu salą, tai pliaže vartysiuos 
visą dieną. Iš tolo jau matosi toks gražus baltas 
smėlis. Nesupratau tada, kodėl tame smėlyje nie
ko nesimato; niekas nesivarto su bikiniu.

Lipam į mažus laivelius ir veža į krantinę. 
Šokam basomis kojomis į vandenį, kuris beveik 
karštas. Ir tik dabar supratau kodėl niekas plia
že nesivarto. Taip karšta, kad tik po stogu gali 
kentėti. Už tai čia pastatyta didelė daržinė, kuri 
neturi nei durų, nei langų; po šiaudiniu stogu 
baras, muzika ir tautiniai šokiai, kurių žiūri visi 
turistai. Be to didelio daržininkiško namo, dar 
yra ir darbininkų palapinės. Jos iš bambukų ir 
stogas iš palmių šakų. Gražiai atrodo, kaip ka
daise laukinių afrikiečių palapinės.

(Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 
SKAITYTI DIENRAŠTĮ "NAUJIENOS“

4 — Naujienos, Chicago. IH . S ’l. M«-nday, May 9-11, l’jfcl



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

h? f’4 in v HARGIS 
GYDYTOJA* iB CHIRURGAS 

Community ždinlkes 
Medicinos direktorius

VM S. Mankete R< Wostcbeeter. IL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir

T»l. 542-2727 *rfc* 542-27W

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. 71 st St. Tel. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

Or. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrai 1—4 popiet

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Rezidencijos telefu 448-5545

— Lietuvaites iniciatyva yra 
organizuojami kur s a i lietu- i 
viains-ėms, raštinės darbui pa- 

i rengtu Pradžia š. m. gegužės 
mėn. 11 d. 7 vai. vak. Jaunimo 
Centro rūmuose. Registruotis 
pas instruktorę šiuo' telefonu 
— 471-0811. ' (Pr.)

— M'tinos Dienos minėjimą 
ruošia R.L.B. Marquette Parko : 
apylinkės valdyba. Gegužės | 
10 dieną nariai su vėliavomis j 
10 vai. 30 min. dalyvauja iškil | 
m.ngose, motinos garbei skirto-1 
se Mišiose. Prie altoriaus bus pa- i 

: datas gyvų gėlių vainikas. Po-1 
nios prašomos dalyvauti tau ii- ■ 

Į niais rūbais. Valdyba

— VERTINGIAUSIA DO V A j 
— Dėkui Zigmui 1. Gūrai iš NA — lietuvio dailininko meno 

West Palm Eeach, Fla-, buvu- kūrinys. ČIURLIONIO GALE- 
šiam universiteto sekretoriui, už RIJA, Ine., 4038 Archer Avė., i 
ankstybą prenumeratos pratęs!-: Chicago, Ill. Telefonas — Mid-i 
mą ir už $20 auką. Taip pat dė-land Savings darbo valandomi 
kui už vertingą bendradarbiavi- 254-4470, kitu laiku 434-6155.

PAGERBS KANAUNINKĄ 
V. ZAKARAUSKĄ

Visuomenės organizacijų su
darytas komitetas rengia kan. 
Vaclovo Zakarausko kunigystės 
50 metų sukakties minėjimą, 
kuris įvyks sekmadienį, gegu
žės mėn. 31 dieną.

šv. M. Marijos Gimimo lietu
vių bažnyčioje, Marquette Par- 
ce, 10 vai. 30 min. bus iškilmin
gos Mišios.

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 Margi
niuose, tel. 778-4585, 2511 W. 
Lithuanian Plaza Court arba 
telef. 925-1089. Auka $12.

Komitetas

kui už vertingą bendradarbiavi
mą.

— J. Stonkus iš Hamiltono 
kartu su met.ne prenumerata ir 
gerais linkėjimais atsiuntė $10 
auką. Dėkui.

—Feliksas Kairys, North Chi
cago, Ill., prie metinės prenu
meratos pridėjo $10 auką Nau
jienų paramai bei kalendoriui. 
Dėkui.

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

Union Pier
Į field, Ill.,

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
Priimam Master Charge 

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

MOVING
Apdraustas perk rausly mas 

iš įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel 226-1344

Mažeika E? Evans
Laidotuvių Direktoriai

S845 SOUTH WESTERN AVE.
TeL 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000

SOFIJA FACEMėlUTĖ Šventadienis

Balzeko muziejaus-artimiausi darbai j EUDEIKI
GAIDAS -DAIMID

ENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Muziejaus vadovybė nori pa
informuoti Chicagos ir apylin
kės lietuvius, besidominčius 
kultūriniais reikalais, jog šį mė
nesį muziejaus patalpose, 4012 
Archer Avė., Ch;cagoje, įvyks 
tokie žymesni kultūriniai pasi
reiškimai:

1. 1981 m. gegužės 17 d. nuo 
5 iki 7 vai. vakare bus įdomi 
oaskaita: “Tremtinių (exiles) 
tema Vladimir Nabokov novelė
se'’. Paskaitą skaitys žinoma 
lietuvaitė poetė MARIJA STAN 
KŪNIENE-SAULAITYTĖ, dės
tytoja Blinojaus Universitete 
Chicago.

Apie rašytojo Novakovo kū
ryba yra kontroversiniu nuomo
nių. Yra daug galvojančių, kad 
gal nei viena< šių dienų nove- 
listas nėra taip giliai įsijautęs 
ir negali taip kondensuotai at
vaizduoti šių laikų modernios 
kultūros apraiškų, kurios mus 
visus padaro savanoriškais trem 
tiniais, kaip kad Novakov’as sa
vo prozos veikaluose. Paskaitos 
metu būs galima susipažinti taip 
gi ir populiariausiais jo veika
lais. Po paskaitos vyks pokal
biai bei neformalios diskusijos 
kartu su prelegente temos ribo
se, o gal ir plačiau bus užgrieb
ta- Po to kavutė

2. šių metų gegužės 21 d., 
ketvirtadienį, taip pat muzie
jaus patalpose, yra pradedama 
labai svarbūs 6 savaičių Kera
mikos meno mokymosi kursai, 
kurie vyks k ekvienos savaitės 
ketvirtadieniai nuo 7 valandos 
iki 9 vai. vakarais ir tęsis iki 
berželio 25 d. Y

Kursų vedėja p. Marija Gai
žuti en ė, kuri jau yra plačiai ži- I 
noma keramikos meno puoselė-* 
fėja, ir prityrusi dėstytoja. U

Bus mokoma praktiškai skir
tingais metodais iš specialaus 
molio gaminti rankiniu būdu 
įvairius indus, vazas, figūras bei 
kitus keramikos meno dirbinius. 
Taipogi išmoks kursų lankyto
jai glazūruoti savo keramikos 
naminius, juos spalviniai pade- i 
Poruoti ir pilnai išdeginti specia-r 
lioje krosnyje kursų metu. To- \ ~ 
4ėl baigusieji šiuos kursus as- ~ 
menys bus profesionaliniai pa
puošti projektuoti ir pilnai te
chniškai atlikti gana sudėtingus 
keramikos darbus.

šie kursai yra taikomi prade
dantiems mokytis keramikos me 
no, tačiau mielai bus priimami 
ir toje srityje pažengusieji, jei
gu jie norės daugiau pasitobu- 
Vnti naudojant savo kūrybos 
projektus.

Reikiamą keramikai gaminti 
medžiagą (specialų molį) ir prie 
m ones kursantai gaus vietoje 
kursų metu.

Šie kursai dalinai finansuoja
mi (subsidija) iš Chicago Coun
cil on Fine Arts.

Rezervacijas į kursus ir kitas 
šsamesnes informacijas teikia 
RITA, Tel. 523-5523.

Pasinaudokime proga, kurią 
teikia jau plačiai žinomas Bal- 
T’eko L;etuv:’u Kultūros Muzie
jus. Korespondentas

PETKUS
TĖVAS m SŪNUS 

lVLARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 7Įst Street
f Jb S 1410 So. 50th Ave^, Cicero
* Telef. 476-2345

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I A TRATĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Beverly Shores ir Union Pier, 
dvi dideles lietuvių kolonijos, 
gražiai tarpusavyje bendrauja ir 
sugyvena. Beverly Shores lietu
viams rengiant didesnes tauti
nes šventes bei minėjimus, 
Union Pier lietuviai visados juos 
remia ir gausiai atsilanko.

Gegužės 31 d. 4 vai. po pietų 
Pinos Gražinos ir Jono Stankū
nų restorane, BALFo Beverly 
Shores skyrius rengia Pavasario 
šventę — pietus, kuriuose pa
prastai dalyvauja per 100 žmo
nių. šiais metais rengiamų šven
tę savo atsilankymu pagerbs 
žymus svečias — prof. dr. Ar
vydas Vanagūnas, plačiai pagar
sėjęs vidaus ligų specialistas. 
Po vaišių, jis sutiko padaryti 
pranešimą apie naujausius me
dicinos išradimus bei atsiekimus 
ir taip pat atsakys į iškeltus 
klausimus. Norintieji gali pa
teikti klausimus iš anksto 
raštu. Balfininkas

— Stasys Bakutis, St. Peters
burg, Fla., vasaros metui atvy- 
remia Naujienų leidimą. Dėkui 
už ankstybą prenumeratos pra- j 
tęsimą, gerus Linkėjimus ir už 
$10 auka.

— L. Krajauskas iš St. Peters
burg, Fla., vasario metui atvy
ko į New Buffalo, Mich. Dėkui 
už penkinę, atsiųstą adreso kei
timo proga-

— Dėkui mieliems skaityto
jams už aukas. Po $5 aukojo: 
St. Matulis iš Brighton Parko. 
Aleksas Andriūnas iš Šiaurės Či
kagos, muz. Vincas Mamaitis iš 
Sunny Hills, Fla., ponia Ona 
Lazauskas iš Munster. Ind.. 
Oreginas Rovinskas iš Brook-

Charleš Ambrose iš
Montrealio ir S. C. Bagdon iš 
Simcose, Ont. Taip pat dėkui 
Kostui Sirviniui iš Klevelando 
už $2 auką, atsiųstą specialiu 
laišku kalendoriui.

i — Dariaus-Girėno lituanisti- Į 
1 nės -mokyklos Motinos dienos 

minėjimas įvyks šiandien, ge
gužės 9 d., 10 vai. ryto' Jaunimo 
centro didžiojoje salėje. Moki
niai mokyklon renkasi 9 vai. ry
to. Visi dėvi tautiniais drabu
žiais. Po minėjimo mokiniai 
grįš į klases tęsti pamokų, o tė
vai kviečiami būtinai dalyvauti 
svarbiame metiniame susirinki
me- Visi tėveliai, o ypač mamy
tės ir močiutės yra kviečiamos 
minėjime dalyvauti.

—Lietuvių Pensininkų Sąjun
gos valdyba kviečia savo narius 
ir norinčius įstoti nariais, į me
tinį susirinkimą š. m. gegužės
mėn. 12 d. 2 vai. popiet šauliu ....

9H-W i‘> j ox n ‘ I xPikK!TE JAV TAUPYMO BONUI namuose, 211/ W. 13rd St. Bus x 
svarstomi pensininkams rūpini - - 
reikalai ir kl. Bus ir meninė pro
grama, loterija. Atvykstant į su
sirinkimą, pagal išgales, prašo
ma atnešti ir fantų dovanoms.

Po susirinkimo bus kavutė ir 
užkanda. Vicepirm. J. Skeivys

— SLA 134-tos Moterų kuo- I 
pos susirinkimas įvyks šeštadie- ' 
nį, gegužės 9 d., Chicago Savings I 
bendrovės patalpose, (5201 South ' 
Western Ave., 12 vai. Visos na
rės kviečiamos dalyvauti. V-ba
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RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos iš WOPA, 

1490 kih 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 vaL ryto.

Vedėja — Aldona Daukvs 
Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

“Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Programos vedėja

REMK1TE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

’•XAVJIENOSE”

A Houseful Of Uses
Home maintenance is a constant concern. Rusty metal, 

sticky hinges and locks, and squeaky chairs all need attention. 
Prepare a checklist such as the one shown below and make 
regular preventative maintenance checks of all critical areas. 
To make your jobs easier, use versatile WD-40, a penetrant, 
lubricant, rust preventative, water displacer and cleaner.

Kasdien nuo pirmadienio iki penk 
tadienio 8:30 vai. vakaro-

Visos laidos iŠ WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

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

2646 W. 71st Street

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 

Tel.: 652-5245
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SOR1NI
PATS SKAITYK IR DAR Kl

TUS PARAGINK SKAITYTI | 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

Aikštės automobiliams pastatyti

<*j©eM'7xx->

OU^iNG

AMBULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIMI 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

P. J. RIDIKAS
4354 bo. HAUSTED STREET

Chjci<o<
Lietuviu

Laidotuvių

Direktorių

I'eL lArdj 7-13U

I

BUTKUS - VASAITIS
1446 S>o. 50th Ave., Cicero, HL TeL: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDAIINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138 -1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubKc 7-1213
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo. Hill*, HL 974-4411

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVE. TeL: I Ard* 7-3401
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MISCELLANEOUS 
įvairus dalykai

EMERALD CEMENT
STEPS • FOUNDATION 
DRIVES • BASEMENT 
AND GARAGE FLOORS 

BRICKWORKS
FREE ESTIMATES

636-0S94

STEVE S1ANO
Blacktop Paving & Seal Coatin 

Residential & Commercial 
Free Estimates 

532-5409

Free! Free! Free!
WE CLEAN OUT 

ATTICS, APARTMENTS, 
HOUSES.

SAME DAY SERVICE
WE SPECIALIZE IN EVICTIONS

262-7676

---——----------- -—
B.B. & B. SECURITY

LOCKSMITH & COMMERCIAL 
ALARM SYSTEMS

819 S. Oak Lark Ave., Oak Park

383-5656

NEAT & TRIM LAWN MAINTE
NANCE. Residential & Commercial 
Mowing, Fertilizing, Weed Con
trol, Hedge Trimming, Thatch 

& Leaf Removal. 
NO JOB TOO SMALL 

Call For Free Estimate 
925-8532

BRIGHTEN YOUR HOME į 
& OFFICE FOR SPRING

PAINTING AND PLASTERING į
REASONABLE RATES

875-8469

—
D. M. S. O.

Sold as a Solvent
8 Oz. S15.00

Call:
S63-5606 or 656-3467

DELTA WAY
MOV1NG/STORAGE CO.

Packing, shipping & crating.
24 Hr. phone service.

Call 933-9347

—1 1 i i
PRIVATE POSTAL MAU 

BOXES FOR RENT 
IN YOUR AREA.

REGISTER NOW
426-4315

AMER1-JAM LANDSCAPING
AND CLEAN-UPS.

TREE REMOVAL AND 
JUNK REMOVAL.

Call 869-3310

L & R LANDSCAPING 
Weekly lawn care Roto- 
tilling Yard clean up.

Free Estimate 
739-3745 or 887-8278 
Senior Cit. Discount

LAWN MOWERS 
REPAIRED

Reas. Rates Sen. Citz. Disc.
631-0785 5015 N. Natoma

ASK FOR RICK

■ 1.^^- ...

R.A.D. LANDSCAPING 
& LAWN MAINTENANCE

Power raking, fertilizing and 
weed control - Rototilling, 

evergreens and sodding. 
Commercial - Industrial

Residential 
7674360

e Žavėjimasis grožiu ir troš
kimas turėti žavėjimosi objektą 
— tai dar nėra meilė. .1. Fučikas

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas 
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės J Lietuviu Įstaigą:

American Travel Service Bureau 
9727 S. Western Ave., Chicago, BL 60643

Telef. 312 238-9787
• Netnotnsu patarnavimas užsakant lėktuvu, treuklnlu, InJ-wq kelio

nių (cruise*), vieJbuftų a automobilių nuomavimo rezervachas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones j Lietuvą ir kitus levitus; 
Sudarome Bkvietimus giminių apsilankymui Amerikoj* ir teikiame lafor 
mactjaa visais keiionnj reikalais.

• Taupykite sln-adami Chartered lėktuvais, tik elma r*rervuca vietas 
S anksto — priei 45-60 dienu.

GETTING MARRIED?
Create me Wedding of Your Choice 
Weddings are nun-denom national, 

kept in confidence.
For further information:

Rev. James Corrigan, D.D. Ph.D.
Counselor for 

Universal Life Church, Inc.
387-0173

Dealers Wanted 
for Flea Market 

Call 530-5374

| INDOOR ELEA MARKET
63rd &. Kimbark Center

1301 E. 63rd St., Chicago, Ill. 6063
Open Every Saturday 8 am-8 prr
Adm. 50c, Children & Seniors $2c

Free for Children under 12 
BARGAINS GALORE

Seller space avail, by appointment 
advance. For information call: 
488-8179 —Ask for Bill

Food Available on Site

in

520072 N. CLARK
(Foster & Clark) 
HOSANNA

We Pay Highest Prices!
GOLD - SILVER - DIAMONDS 

COINS - WATCHES 
561-0505

REFRIGERATION REPAIR
FOR THE BUDGET CONSCIOUS. 

Guaranteed Work - Same Day 
Service and a Great Price.

Call:
AIRES REFRIGERATION 

327-3995

ELECTRICAL REPAIR
Outlets - Circuit Breakers 

Rewire - Fuses 
265-18S9

LAKE SHORE DRAINAGE
Catch — Basins 

Cleaned. Rodded & Repaired
Bathtubs & Sinks
Call 889-8873

1012 N. Dearborn

1 DO WINDOWS
SQUEAKY CLEAN — IN/OUT 

REASONABLY PRICED 
HIGH QUALITY WORK 

975-0317
Some Times Machine Answered, 

All Calls Returned.
Bonded/lnsured. References

MINI-BLINDS and
WINDOWS CLEANED

1 DAY SERVICE ON BLINDS. 
PICK-UP — DELIVERY 

REAS. KATES. FREE EST.
885-0604 Evenings

A. & D. NELLI TRUCKING
Black Dirt; Stone & Sand
& Garage Removal & Fill.

Lew Prices.
Call After 5:00

Phone: 637-9134

Glass Block Panels
CALL FOR FREE ESTIMATE

779-6600
711 \V. 103rd Street

Į CHICAGO CUSTOM ALUMINUM 
No Jeb Too Small 

SEAMLESS ALUMINUM GUTTERS 
SOFFIT, FASCIA, SIDING

Gutters Cleaned
With This Ad 821.95

CALL 286-0412

CARPET 
FURNITURE CLEANING

AT ITS BEST 
PHIL AND PETE'S 

RUG CLEANING SERVICE 
318-3770

~ Maskuoti Airijos Respub
likos Armijos kariai iššovė kelis 
šovinius prie Bobby Samis kapo. 
Britu policija ncjžengė j kapi
nes. Ji tik dabojo tvarką.

CONSTRUCTION & REMODELING 
 Statyba ir jemontai

BUILDING REPAIRS
Low prices on any types of repairs 
Carpentry, elec., plumb., roof, etc 

Free Estimates.
236-6770; 995-8197

BARBERA DECORATING
PAINTING

INTERIOR & EXTERIOR
WALLPAPER

20 Years Experience
Sam Barbera 453-0432

--- •

REFINISHING, 
STAINING & VARNISHING, 

STRIPING
OLD FURNITURE REPAIR

735-0194.

PAR ELECTRIC, INC.
Licensed - Bonded - Insured 
Commercial — Residential 

481-5274

REX’S MECHANICAL 
CONTRACTORS 

SALES-SER  VICE-INSULATION 
HEATING & COOLING 

599-8477
S640 S. Roberts Rd., Justice, III.

ACCOM AND O
CERAMIC AND VINYL TILE

Also Repair Work, 
Painting and Wallpapering 

MIKE 456-0964

INTERIOR-EXTERIOR 
PAINTING 

CARPENTRY/DRYWALL 
No Jeb Too Big or Too Small 

Insured. References.
Call Jim or Dave — 271-8634

SUNDANCE LINOLEUM 
NO WAX — NO BURN 
S6.48 Yd. Not Installed 

$9.98 Yd. Installed 

Call HE 4-3200
AND JOE BRABEC WILL CALL 

ON YOU WITH SAMPLES

A&M FLEA MARKET I
INDOOR/OUTDOOR FLEA 

MARKET EVERY SATURDAY 
AND SUNDAY — 8-4 

900 W. IRVING PARK
ITASCA

885-9094 or 773-0277
FREE OUTDOOR SPACE FOR 

Ist-TIME SELLERS W/THIS AD

R.S. WALLWASHING
IMPROVED MACHINE CLEAN

ING. 1 DAY SERVICE.
FREE ESTIMATES

CALL
841-4692 or 868-2566

MEET THE CHALLENGE!

SERVE WITH PRIDE IN 
..THE NATIONAL GUARD
Ml Illi i II T . ........................................... 'inn

KITCHEN MAGICIAN
Recover Your Old Cabinets 

and Corian
Counter Tops &■ Vanities 
Custom Cabinets & Bars 

Free Estimates.
£27-8108 Lombard

LEN MALATIA

i i u n i~ i i i ....... . i n 1

ALL-RIGHT SIDING CO.
Quality Material. Licensed and In
sured. Aluminum Siding, Soffit, 
Trim, Gutters, Fascia, Roofing.

(Guaranteed Work)
Call 530-7205

QUALITY PAINTING
Reasonable

Free Estimates 
Call: RICK — 969-3755

TIM — 759-1355

• ROOFING & REPAIRS
• ALUMINUM SID. & REPAIRS
• GUTTERS CLEANED
» SMALL PAINTING JOBS
MIKE 456-4750
===========z=m=====

,a.i jl j

WALTER CONSTRUCTION
CABINET MAKING
FINE CARPENTRY 

REMODELING
ALL WORK GUARANTEED

289-1311

a-.t   AJF. r j ■■ ■j.'-..' ■■ g-as

DAN SHANAHAN
ADDITIONS - ENCLOSURES 

KITCHENS - BATHS
General Carpentry & Repairs

366-5973
INSURED AND REFERENCES j

INFLATION FIGHTER
Any work special on- 100AM 
electrical service. S200-Į- mate
rial. Licensed. Call Anytime: 

442-59S7. Ask for Fred

PAUL & SONS
DECORATING

• Interior • Exterior » Garages
• Porches * Wall Papering

• Stuccoing
Paint Spraying of Large Areas

FREE ESTIMATE
Call 791-1417

After 5 — 842-6237

PAINTING AND 
DECORATING 

BUILDING REPAIR WORK
LOW PRICES ON ALL WORK

271-5625

SA 1-5598
RELIABLE PLUMBING CO.

Plumbing & Heating 
2232 E. 75th Street 

Frank Mokry 
BA 1-5965-66

r«/

PAINTING
INTERIOR — EXTERIOR 

QUALITY WORK AND PAINT 
PATCH PLASTERING

SMALL PORCH REPAIRS 
Excel. References. Free Estimates.

235-2338

BURNS PLUMBING 
Sales 4 Service 

Remodeling New & Old 
Electric Power Rodding 

Free Est 50 Yrs. Experience 
Licensed-Bonded-Insured 

423-4791

• PAINTING
• WALLPAPERING
• ANTIQUING

WOODWORK & FURNITURE
Call Don 274-4784

PlRklIE JAV TAUPYMO BONU’a

UNIVERSAL CONSTRUC
TION COMPANY 
ALUMINUM SIDING 

SOFFIT, FASCIA, GUTTERS. 
ROOFING, CONCRETE WORK 

COMPLETE REMODELING 
Bathrooms, Kitchens, Basements 

Loy/ Prices Free Estimates 
CALL PAUL 

745-8733 — 237 6348

California Colors
PROFESSIONAL QUALITY WORK 

REASONABLE RATES 
FREE ESTIMATES

Call Wayne — 425-9677

MARBINO CEMENT 
DRIVE WAYS 

BSMT. FLOORS, PATIOS, 
RES. WORK 
628-8044

R. J. ALUMINUM CONSTR.
Aluminum Siding &. Trim, Gutters 

Soffit, Fascia and Roofing. 
Deal Direct - No Middle Man.
Guaranteed & Fully Insured.

Call Rick Now! 748-73C5

MARTIN BYRNE PLASTERING
CLEAN WORK 

Satisfaction Guaranteed. 
Tree Estimates. Fully Insured. 

283-6182 or 283-6346

MARTIN SCHLIEP i
TUCKPOINTING

Over 35 years experience.
Caulking — Building Cleaning
Chimney & Masonry Repairs

Glass Block Windows
Free Estimate - Insured

Call 589-1946

ALL TYPES 
CARPENTRY-REMODELING 

CONSTRUCTION 
424-08^3 — Any Time

AMERICAN HOMES INC.
DIRECT WITH OWNER

Home Imprvmts. Plumbing
Paintg., Dec. Kits. & Bath:

Floors & Ceramic Tile
Free Estimates — 622-5172

ALL-WAYS ALUMINUM CO. 1
SOFFITS. FASCIA, GUTTERS, 

SIDING, ROOFING. 
INSURED. REPAIRS

84’8-5965 " ’ — J
LINOLEUM

Enjoy No-Wax Vinyl Floors! GAF: 
Armstrong: Soiarian; Congoleum. 
Visit Our New Display Room or 
We’ll Show Samples in Your Home. 
All Work Guaranteed. Free Estim. 
Immediate Installation Available.

A-ABLE Flooring Installation 
2826 W. 55th St. 776-2969

H & L DECORATING 
Our Specialty 

WALLPAPER REMOVAL 
276-7250

JIM’S PAINTING
INTERIOR AND EXTERIOR 

Pressure Washing 
Free Estimates 

JIM W1TTENKELLER 
(815) 838-3948

y jpi~ J! ~ J J1 111

V&J SEWERAGE
Rod Main Line, Sink Line and 

Clean Catch Basin $32.00
Free Estimate—Lie. & Bonded

Call 243-7263

897-7726
basement 
897-7726 
WATER 
897-7726

BASEMENTS Dug — Reasonable 
rates — Fast service. 897-7726 
REPAIR OR REMODEL ANY 
FIRE DAMAGE. 
FIX YOUR LEAKING 
before the Spring rain. 
INCREASE YOUR 
pressure. Guaranteed.

— JAV vyriausybė patarė 
Amerikos piliečiams, dirban 
tiems Libijos naftos pramonėje 
galimai greičiau grįžt: namo.

LOCKPORT, ILL.

Parduodama geram ūkininkui 
!) akrų farma. Laukų vienatvė, 
bet netoli miesto ir mokyklos. 
Bus galima suskirstyti į sklypus. 
Nedideli mokesčiai. $6,000 už 
akrą. Parduoda su nuostoliais, 
bet ūkio neskaldys. Telefonuoti 

(312) 323-6957

oi ism
Kernel, — Pardavimu! 
ftfiAL ESTATE FOR SALI

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

Tel. 847-77472212 W. Cermak Road Chicago, Ill.

BUTŲ NUOMAVIMAS
> H AMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS ♦ VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

YISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA ■r

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

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

MŪRINIS — 2 po 6. Atskirai šilda
mi vienetai. Didelis garažas. Mar- 
ųuette ’Parko centre. $75,000.

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tas 

2951 West 63rd Street
Tel. 436-7878 arba 839-5568

We’ll help you make the right move.

PIRKTI AR PARDUOTI, 
momoti ar apdrausti savo nuo- 
>avybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
xr užeiti i mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

firs 500-tai namu pasirinkimui.

BUDRAITIS REALTY CO 
6600 5. Pulaski Road 

Tel. 767-0600

Pirkite senoviškai
$ 2 butų mūrinis namas, naujas 
stogas ir porčiai. Modernūs ra- • 
diatoriai, gazo šildymas. Mar- j 
quette Parite. Sena kaina $52,000 

§ 4 butu mūrinis, apie $9,(X)0 
nuomos. Atskiri gazo šildymai. 
2 sklypai. 2 garažai.
Brighton Parke. ^57,700.

9 Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.

VALDIS REALTY
2614 W. 69lh St.

(Lithuanian Plaza Ct.) 
737-7200 arba 737-8534

Prašom nebijoti palikti savo' 
telefono numerį automati

niame aparate.

EVANSTON — OPEN HOUSE

Sunday, 1:30 to 4:30 PM
1736 Keeney St., 7 room brick ranch, 
3 large bedrooms, 2% baths, living
dining room. 2 woodbuming fire
places. Family room. Oak floors.p.avt'. x aiiiuj iwm. vztxix axwb*?. ' 
Many closets. Attached garage. Full | 
basement, rcc. room 4- many extras. 
$98,500.

Call 864-S763 or 328-0535

REKORDAS

Ponas Kunkcli, girdėjau, 
kad tamsios sūnus savo moto
ciklu sumušė rekordą...

— Ir dar kaip sumušė! Per 
pusę melų jau devintąjį kartą 
paguldytas ligoninėje!
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Namai, Ž.rnė — Pardavlmd 
REAL ESTAT1 FOR SALI

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimu. 
Dirbu ir užmiesčiuose,- greit, 

garantuotai ir sąžiningai.
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava.
TeL 927-3559

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

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis: 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
TeL 523-8775

GENERAL REMODELING 
» Alumin, langai, durys, medžio 
apmušimai. ♦ Staliaus darbai,, ce

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. Kadzie Avenue 

Tel. 776-8505

pardavimas ir Taisyme
2646 West Street 
Tel. Rtpubllc 7-1941

—------------ —-------------------- *
• /

Siuntiniai į Lietuva 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

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

L_________________________ __________________ —Z
• !»■ « 1 "I------- - —■ - - -

4259
Taip

M. 1IMXUT

Public
INCOME TAX 5ERVIC1
S. Miptewocd. Tek 2^4-/4511 
pet dircml vertimai, girrdniy ! 

iškvietime!, pildomi pilietybės pre- ? 
iymii ir kitokį blenkel

homeowners pouct
F. Agen?
mS’/i W. 95th St 
Everg. Park, HI. 
€0641, - 424 1654

State Farm Frorw# Casualty Company

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLATTIS ir V. BRIZGYS 

2458 W. 69th St.
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-toc 

arba pagal susitarimų.
Telefonuoti 778-8000

Advokatai
GINTARAS P. ČEPtNAS

D&rbo valandos: nuo 9 vaL ryta 
lkF6 vai. vai. SeitadienJ nuo 

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

Tai. 776-5162 arba 776-516J
2649 West 63rd Street

Chicago, m. 60629




