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PREZIDENTAS CARTERIS SURUOŠĖ
1,300 ŽMONIŲ POKYLI

NAFTOS KAINŲ PAKĖLIMAS ATSILIEPS 
I KRAŠTO ŪKI. TRANSPORTĄ C V? W

KITOJE TVOROS PUSĖJE PIKETUOJANTIEJI
ARABAI SADATĄ VADINO IŠDAVIKU 

belio taikos premiją duoti pre
zidentui Carteriui už visas tai
kos pastangas. Sadatas pilniau
siai jam pritarė. Prezidentas 
Carteris sutiko būti kandidatu 
Nobelio taikos premijai.

SADATAS SUTIKO
ATSAKINĖTI :i 

Prezidentas Sadatas sutiko j 
Amerikos televizijos sudaryto- j 
mis sąlygomis atsakinėti į klau
simus. Bet kas galės telefonu 
užklausti prezidentą Sadatą bet 
kuriuo Egiptą liečiančiu klausi
mu? Prezidentas yra pasiruošęs 
tuoj pat atsakyti telefonu už
klaustą klausimą, liečiantį san
tykius su Izraeliu ir kitais kai
mynais.

Prezidentas Sadatas labai ge
rai pažįsta paskutinių keturių 
dešimtmečių gyvenimą. Savo 
laiku jis glaudžiai bęndradar-

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas J. Carteris, pasirašęs 
Egipto ir Izraelio taikos sutartį 
ir išklausęs ilgų kalbų, suruošė 
Baltųjų Rūmų sode didelį po
kylį. Visą dieną ir vakarą1 grojo 
Amerikos karo orkestras
rikos, Egipto ir Izraelio melo
dijas.

Svečiai turėjo progos 
rinkti įvairiausio maisto ir gėri
mo, pasiklausyti arabiškų ir žy
diškų melodijų ir laisvai tarp 
savęs pabendrauti. ■ ’

Tvirtinama, kad fokio'^oky- 
lio Baltuose Rūmuose dar ne
buvo, Washingtonas tokio poky
lio nėra matęs. Buvo pakviesti 
visi Senato ir Atstovų rūmų at
stovai. Atskrido specialios Iz
raelio ir Egipto valdžios komi
sijos. Buvo didelė pasižymėju-

stovybė. Visi dėkojo prezidentui 
Carteriul už pastangas pasiekti 
taiką tarp abiejų valstybių ir 
prižadėtą paramą kovojusioms 
šalims.

Bet egiptiečiai pamatė ir kitą 
naujo Washingtono pusę. Bal
tuose Rūmuose ir sode sukvies
tieji svečiai džiaugėsi .kalbomis, 
muzika^ maistu ir gėrimais, bet 
tuo pačiu metu turėjo 'progos 
užgirsti ir palestiniečių bei ne
patenkintų arabų balsus. Ame
rikoje piketavimas yra legalus, 
jeigu jis atliekamas tam tikrose 
nustatytose ribose. Piketininkai 
turėjo progos prieiti prie Baltų
jų Rūmų sodo tvoros, policijos 
stropiai saugojamos, ir smarkiai 
surikti: Sadatas — išdavikas! 
Besilinksminantieji svečiai galė
jo aiškiai girdėti nepatenkintųjų 
balsus. Nei Izraelis, nei Egiptas 
tokių piketininkų nebūtų dalei- 
dę. Sename Washingtone pana
šūs dalykai būtų buvę uždraus
ti. bet šiandien Kongresui pada
rius reikalingus nutarimus, pi
ketavimas yra legalus ir nei pre
zidentas negali jo sustabdyti.

CARTERIS — TAIKOS 
DIDVYRIS

Sadatas pirmas pabrėžė, kad 
prezidentas Carteris buvo di
džiausias Artimųjų Rytų taikos 
architektas. Be prezidento Car- 
terio pastangų ir užsispyrimo 
nebūtų jokios taikos tarp abiejų 
valstybių. Daugiausia darbo yra 
įdėjęs sekretorius Cyrus Vance, 
be kurio pagalbos nieko nebūtų 
išėję. Atsidėję dirbo visa eilė 
įvairių Valstybės departamento 
pareigūnų.

Beginąs pasiūlė šių metų No-

dviem dešimtmečiais pats vado
vauja Egipto valstybės admi
nistracijoje. Jis gerai kalba 
angliškai, turi tikslų žodyną.

TAIKOS SUTARTIS 
IR PRIEDAI

Pasirašytoji taikos sutartis tu
ri keturis priedus, liečiančius 
nebaigtus ir neišspręstus daly
kus. Abi pusės yra pasižadėju
sios vykdyti kiekvieną sutartyje 
įrašytą pažadą.

Labai brangus buvo 
sniegas Chicagoje

CHICAGO.— Demokratų par
tijos kandidatė į miesto merus 
Jane Byme, kalbėdama Loyolos 
universiteto studentams pasakė, 
jog praėjusios žiemos sniego pa
šalinimas labai daug atsieis mo
kesčių mokėtojams dėl perdėtų 
ir dirbtinų sąskaitų. Dėl to, jei 
ji bus išrinkta, ji būtinai papra
šys valstybės gynėją Bernardą 
Carey tą dalyką investiguoti.

Kaip pavyzdį, kad stambias 
sąskaitas už sniego pašalinimą 
pristatė, ji nurodė eilę privačių 
kontraktorių, kurie davė sąskai
tas, o sniego nevežė, kuomet 
daug sunkvežimių tik veltui lei
do laiką (just sitting there).

Anksčiau ji pasakė, kad tas 
sniego pašalinimas Chicagai 
kaštuos tarp $35 ir $50 milijonų 
ir gali žymiai padidinti miesto 
biudžeto deficitą.

— Visų tikėjimų atstovai tu
rės laisvą įžengimą į Jeruzalę.

Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 61 metų sukakties proga, Hammond, Ind. meras pa
sirašė proklamaciją. Sėdi meras W. Raskosky. iš kairės į dešinę: D. Paulauskas, B. Vilutie- 

nė, A. Viriikas ir K. Čiurinskas.

PRIEŠ SADATĄ KILO LABAI

BET SAUDI ARABIJA NEPROTESTUOJA.
O JORDANIJA RENGIASI TARTIS

DAMASKAS, Sirija.— Arabų- tą.
valstybėse vyksta protestas' žingsnį 
prieš prezidentą Sadatą, pasira- tybių 
šiuši sutarti su Izraeliu ir susi *- 4.

Ugandos diktato
rius bėga

NAIROT’^ Kenija— Ugandos 
diktator: ;s Idi Amin jau pabė
go iš Kam palos. Jis tvirtino, kad 
jam pavyks pastoti Nrinin- 
kams kelia, bet ‘ i neišeina. 
Jis paliktas b~ eik be kariuome
nės. Karių išvedimas į Tanzani
ją ir ten jų sušaudv- ,icts visai

PAKILUSIOS GAZOLINO KAINOS PAKELS 
PRAMONES PRODUKTŲ KAINAS

ŽENEVA, Šveicarija. — Kol 
i Washingtonas džiaugėsi naujai j 
pasirašyta taikos sutartimi ir 
klausėsi palestiniečių grasini
mų. naftą ir degalus gaminan- • 
čiu valstbiu atstovai vienbalsiai1 " v . 1 
nutarė pakelti visų naftos rūšių į 
ir degalų kainas truputį dau-1 
snau negu 9%. Jeigu iki šio me
to degalų statinę buvo galima 
nupirkti už $11.50. tai nuo atei
nančio sekmadienio teks už tą 
pačią statinę mokėti $14.

Pirmą pasitarimų dieną šuva-: 
žiavusieji atstovai nesusitarė. 
Buvo susidaręs įspūdis, kad kai
nos gali pasil’kti tos pačios. Bet 
praeitą pirmadienį kainas smar
kiai kelti norėjusieji Irano ir ki
tu arabu valstvbiu atstovai ne
pajėgė savo tikslo atsiekti. Ira
nas ir viena kita arabų valsty
bėlė 
Tuo 
bar 
mos 
dar 
reikalavo kainas tuojau pakelti, j temperatūrą — tarp 50 ir 60 
Jie vadovavosi Nigerijos 16% 
pakeltomis kainomis.

Pirmadienį Saudi Arabijos 
atstovas šeichas Jamani primi-

Pavasaris ateina 
« pamažu

Chicago ir didžioji Illinojaus 
dalis turi būti dėkingi pavasa
riui, kad jis šįmet taip lėtai ir 
atsargiai grįžta. Prieš trejetą 
savaičių jau buvo atšilę iki 70'- 
ir kai Illinois. Rock ir kitose 
upėse vanduo staiga pakilo iki 
didelių potvynių lygio ir išgąs
dinti Illinojaus gyventojai pra
dėjo dairytis aukštesnio grunto, 

s gamta lyg rūpestingas inžinie- 
riufs staiga prisuko te; mos", atus 
ir šiluma nukrito net žemiau ša
limo linijos. Upės liovėsi kilu
sios, o vietomis net nuseko, ir 
pavasaris smarkiai sulėtino tem
pą. Praeitą savaitgali net snai- 
guolių dar iškrito apie dešimta
dalį colio.

. šiam ketvirtadieniui, jau de-
siūlė kainas pakelti 25%.
tarpu pats Iranas dar da-
nepaįėgia eksportui tinka- • vintai pavasario dienai, Nacio- 
naffo’s gaminti, bet jis nori, nalinė Oro Tarnyba skelbia 
didesniu kainu. Iraniečiai natūralia tikro oavasario dienos *• *" T *■ i

laipsnių, ir. gal būt, sulauksime 
kiek šilto lietaus.

— Vokietijoje neonaciai norė
jo nuvilioti ir pagrobti Brandtą, 
bet jis greit susiorientavo.

— Nuo balandžio 1 d. pakėlus 
degalų kainas, Amerikoje vėl 
pabrangs gazolinas. . .

KALENDORfiLIS

Kovo 28: Gundelinda, Rega
tas, Girma, Krivūlė, Vasaris, 
Rimkantas.

Saulė teka 5:58, leidžiasi 6:02.
'Oraš- ne toks Ž2

— Izraelio diplomatai ruošiasi 
siūlyti Jordanijai pradėti tai
kos derybas.

f«P t ■

Izraelis, yra pasiruošęs 
.d^ytr^tarptąutįpę 
r^iaįės.mieituLab

>
su-

gerai apgalvos kiekvieną 
prieš Egiptą. Kitų vals- ■ 
arabų grasinimai yra l 

menkaverčiai, nes jie gyvena
dėjusį su amerikiečiais. Šį faktą' toli nuo Egipto ar Izraelio, 
smarkiai pabrėžia Iranas, kuris Jeigu Izraeliui pavyktų susi- 
pasisakė prieš Izraelį ir nutarė 
neparduoti naftos Izraeliui. Po
licijai nepavyko nustatyti, kas 
padėjo bombą ties Amerikos 
atstovybe.

IRAKAS SMERKIA 
PREZ. SADATĄ

BAGDADAS, Irakas. — Vy
riausybių sluoksniai pasmerkė 
prez. Sadatą, pasirašiusį sutartį 
su Izraeliu ir išdavusį arabų 
reikalus.

su Sirija būtų dar 
Šiaurės Afrikos vals- 
pat bandys taikytis 
Jos nenutraukė san-

sugniuždė jo kariuomenę. Tan- nė suvažiaxąjsiems. kad anksty-1 
zanijos valdžia vedė j žudynių

’vieta Ugandos karininkus ir ro- V O
dė, kur buvo nužudyti jų drau
gai. Idi Amin nepasitikėjo savo 
kariais, todėl įsakė juos nužu
dyti Tanzanijoje ir palikti. Da
bar į .’s k ko be karių.

Vitaminai kaip vaistas 
ir maistas

vesnis nutarimas liepė kainas j
kelt itik spalio pirmą dieną. Ši-j
tas klausimas buvo gana plačiai j Maisto ir Vaistų Administracija

i grupę

WASHINGTON. - JAV-bių

ARAFATAS PANAIKINS 
SUTARTĮ

Palestiniečių teroristų vadas 
Yassir Arafat pareiškė, kad jis 
panaikinsiąs Sadato ir Begino 
pasirašytą taikos sutartį. Pasi
gyrimas arabams fanatikams 
patinka, bet kaip jis tą sutartį 
panaikins, tuo tarpu dar neaiš
ku. Pats Arafatas rengiasi kel
tis j Teheraną, kur jam atiduo
dami Izraelio atstovybės namai, 
bet visi žino, kad Izraelis ir 
Egiptas yra toliau nuo Tehera
no, negu nuo Beiruto.

JORDANIJA PASIRUO
ŠUSI TARTIS

tart isu Jordanija, kaip jam pa
vyko susitarti su Egiptu, tai su
sitarimas 
greitesnis.
tybės taip 
su Egiptu,
tykių su Sadatu ir nesirengia 
jų traukti.

Kaip Egiptui seksis vykdyti 
taikos sutartį, netolima ateitis 
parodys. Egipto prezidentas, 
gavęs JAV paramą, planuoja 
sutvarkyti savo ūki ir mokyk
las. Dalį karių skirs įvairiems 
darbams.

Kas dešimtas naujagimis 
miršta pirmais metais 1
ŽENEVA, 'Šveicarija. — Pa

saulinės Sveikatos Organizacijos 
generalinis direktorius dr. Half- 
dan Mahler, paskelbė, kad iš 
kiekvienos dešimties praeitais 
metais gimusių kūdikių vienas 
(tai yra dešimtadalis naujagi
mių) mirs pirmaisiais savo am
žiaus metais. Tai reiškia, kad iš 
125 milijonų, gimusių 1978 me
tais, apie 12 milijonų, daugiau
sia atsilikusiuose kraštuose, ne
išgyvens nė vieneriu metu.

Bet. d

Gamina sprogstamos 
medžiagos radėja

WASHINGTON,, D.C.—Ame
rikos mokslininkams pavyko 
pagaminti tokį aparatą, kuris iš 
tolo suuodžia ir suranda sprogs
tamą medžiagą. Gali paslėpti rc;šs T'vcčiusiuose 1

tas Klausimas ou\o gana piaciai j n vaiotu nuuiau

aptartas ir didelė dauguma rei- (FDA) buvo sudariusi 
kalavo pakelt ikainas tuojau, be ekspertų, kuriems pavedė patik- 
atidėliojimo iki rudens.

j vaistinėse be recepto. Ekspertu 
Saudi Arabejiso degalų minis- patarimas vra< kad visiems vitaj 

teris šeichas Jamani pareikalavo jminams et“lketėse būtų įrašytas

: “Vartotini tik 
tais atvejais, kuomet tokiai te
rapijai reikalas yra gydytojo 
nustatytas’.

Taisyklės neliečia tokių vita
minų. kurie vartojami ne kaip 
vaistas, o kaip maisto papildy
mas. pvz., vitaminai “One-A- 
Day". kuriuos FDA vadina 
maistu, ne vaistu. Tas pat liečia 
vitaminą E. kuris gali būti lais
vai parduodamas kaip maisto 

(dietary supple-

rinti vitaminus, parduodamus

vienybės ir pasiūlė kainas pa- toks perspėjimas: 
kelti truputį daugiau negu 9%. t •_ knn
Jis nurodė, kad šis pakėlimas 
atsilieps į visą pasaulio ūkį, o 
tai reiškia, kad jis palies ir naf
tą gaminančias valstybes, bet 
Saudi Arabija sutiks pakelti 
kainas ir pradėti imti daugiau 
už naftą, jeigu pakėlimas bus 
tik 9% . Ilgai tartasi dėl pakėli
mo laiko, ir galų gale sutarta 
pasirinkti balandžio 1 dieną.

Dabartiniu metu Saudi Ara
bija pagamina daugiausia naf- papildymas 
tos ir degalų. Jos produktai tin- ment). o ne kaip vaistas.

blogiau esą. kad tuose ka pramonei ir degalams. Saudi Ekspertu ?rupė nuslatė kad 
Arabija pardavinėjo naftą pa-. 9 vitaminai ir 3 mineralai turė-

KAIRAS, Egiptas. —. Keliose 
arabų valstybėse buvo suruošti 
protestai, -o Irano bei Sirijos 
saugumo organai padėjo bom
bas prie Amerikos ir Egipto am
basadų. Garsiausiai šūkavo Ara
fatas. J’s gyrėsi dideliais atei
ties darbais, bet iki šio meto 
nieko rimto nepadarė. Visiems 
aišku, kad dabartinis šūkavimas 
netrukus aprims, nes jis nerim
tas. Saudi Arabija neprotestuo
ja, bet laukia taikos rezultatų. 
Jordanija yra pasiruošusi pra-, 
dėti pasitarimus su Izraeliu ir 
visai nesmerkia -Egipto. Libija, 
pasimokiusi ią įsiveržimų į Egip-

paraką į saugiausią dėžę, bet 
naujas aparatas tuojau jį suuos 
ir parodys, kur jis guli. Žinant, 
kur parakas guli, neturėtų 
taip jau sunku jį pasiekti.

Mokslininkai ir policija 
no, kad netrukus neturėtų 
sunku surasti kiekvieną teroris
tą. kuris naudoja sprogstamą 
medžiagą sprogdinime. Gerą 
parako uoslę turintis aparatėlis 
padės policijai sučiupti teroris
tus ir lėktuvų grobikus.

būti

ma- 
būti

CHICAGO. — Metropolinės 
Chicagos arkidiecezijoje veikia 
2,300 kunigų su oficialiu Kuni
gų senatu. Iš to skaičiaus 575 
kunigai sudaro Chicagos kunigų 
draugiją (ACR), kuri arkidiece- 
zijos kanceliarijoje nėra labai 
mėgiama.

■tuose dėl 
r---lankių ekonominių, sociali
nių ir aplinkos sąlygų ir užaugę 
negalės naudotis gera sveikata 
ir pasinaudoti geresnio gyveni
mo vaisiais.

Dar sunkiau bus. kai po ke- 
lerių metų per vienus metus 
gims nebe 125, bet 250 milijonų 
naujų žmonių.

— Italijos premjero pavaduo
tojas LaMalfa gavo širdies prie
puolį ir mirė.

cago Priests) pradėjo reikšti 
pageidavimą, kad Vatikanas ar
kivyskupą Cody (71 metų am
žiaus) pakeistų jaunesniu. Kai 
kurie ACP nariai yra ir kunigų 
senato nariai, kurie spaudžia 
savo draugiją švelninti reikala
vimus. būtent: siekti ne kardi
nolą Cody pakeisti, o rūpintis, 
kad problemos pranyktų rėfor-

;? Ta ACF (Association of Chi-'roomis’, neliečiant■ kardinolo.

l

Ekspertų grupė nustatė, kad

čiomis pigiausiomis kainomis. 
Saudi Arabijos atstovas ir šian
dien pajėgė išgelbėti nuo suiri
mo tarptautinį naftos kartelį. 
Jeigu ministeris Jamani nebūtų 
sutikęs pakelti kainas tuojau, 
tai kiekviena valstybė būtų ėju
si savais keliais.

Niekam ne paslaptis, kad naf
tos ir degalų pabrangimas atsi
lieps į viso pasaulio pramonę. 
Pirmon eilėn pabrangs susisie-j voliucinis teismas buvo pasiruo- 
kimas ne tik lėktuvais, bet ir ki- j šęs teisti 36 šacho šalininkus ir 
tomis priemonėmis. Be to. pa-{skirti jiems mirties bausmę, bet 
brangs visi pramonės produktai. 
Naujos pramonės masinošryra 
degalų ir gerų alyvų sukamos. 
Be geros alyvos dirbtuvės maši
nos nesisuka, o jeigu mašinų 
nepatepęs mechanikas jas vis 
dėlto suka, tai tuojau sugadina 
ir padaro didelius nuostolius.

Amerikos aviacijos transporto 
bendrovės jau sustabdė ĮnsS^eilę 
skridimų dėl ’ stbkes

tų būti palikti laisvai parduo
dami kaip sudėtinės gyduolės 
dalys. Tie vitaminai yra C. B-12. 
folic acid, niacin. B-6, ribofla
vin, thiamiro. A ir D; minera
lai — ’ :r:čs šalčium), geležis 
(f .i ir cinkas (zinc).

Teis 36 šacho šalininkus
TEHERANAS. Iranas. — Re-

d^>artinis premjeras Bazarga- 
iMts reikalauja, kad byla būtų 
atiduota valstybės teismui. Jis 
tvirtina, kad mula Chomeini 
buvo prižadėjęs daugiau žmonių 
neteisti, bet atrodo, kad dar 
bus 36 aukos.

tįeikalingų degalų; Ir Europoje 
gerokajt ąpręstas _ „susisiakimas 
lėktuvais. '
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žmonės steigia paukščių stebėjimo klubus, o šios 
trys papūgos įsteigė žmonių stebėjimo klubą, 

del to pateko į laikraščius.

piODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
S Dėsto RIMAS NERLMAVIčIUS

1h
(KAIP VALDŽIA RINKO “VALDŽIĄ”)

džiautojai, žinoma, su viso pa
saulio vadu priešakyje, kuris 
grojo pirmuoju smuiku, kaip iš
sibarsčiusių dipukų valdžios gal
va. Fronto bičiulių vietos sąjū
džio nariai dalyvavo net su žmo
nomis ir vaikais. Mat, reikia pa
rodyti, kad jų studijomis domisi 
ir suaugusieji, jaunimas ir ma
žamečiai. Reiškia: augame, stip
rėjame ir ruošiamės i savo ran
kas paimti pasaulinę valdžią ir 
vaidyti Bendruomenės vardu.

— Sveikas, Petrai. Seniai ma
čiau. Sirgai ar buvai kur nors 
išvažiavęs? Gal važinėjai po šil
tuosius kraštus — Kaliforniją, 
Floridą, Meksiką, Bermudų sa
las? Kaip sveikata, kaip jau
ties? — užkalbinau, 
Fetra Vingi, v- G v

— Žinai, rrieteliau.

susitikęs

esu pen- 
sveikata 

dar nespaudžia prie lovos, tai 
buvau įvažiavęs Į angelų mies
tą ar Los Angeles aplankyti sa
vo gimines. Vienu šūviu nušo
viau du kiškius: nemačiau snie
go pūgos Chicagoje, sutikau' 
daug pažįstamų ir dalyvavau 
kaip svečias Pronto Bičiulių po
litinių studijų savaitgalyje.

— Ar gausingas politinių stu
dijų savaitgalis prie Pacifiko 
buvo ir kokiomis temomis ir 
apie kokius reikalus ėjo pasikal
bėjimai ?

— Nepasakyčiau, kad politi
nių studijų savaitgalis būtų bu
vęs gausingas. Dalyvavo beveik 
visi tie patys nuolatiniai posė-

rybos rinkimo reikalai ir kandi-: 
qatai?.

— Kur tau nebus! Buvo kai’ 
beta, kad į LB tarybos kandida
tus reikia parinkti frontininkų 
vežimui palankius. Daboti, kad 
Į kandidatus nepatektų priešin
gų nuomonių -- opozicijos, ku
rie dabar jiems visą “gišeftą” 
sujaukė. Buvo pasiūlymas, kad 
apygardas reikia suskirstyti į 
keletą rinkiminių grupių, pa
rinkti jiems vadovus, kaip ma
čiau buvo parašyta Drauge apie

Vidurio Vakarų LB apygardos 
padarytą suskirstymą. Pagal to
kią “demokratiją” praėjusiuose • 
tarybos rinkimuose St. Louis i 
apylinkė ir Chicagoje esanti Į 
apygarda tiems patiems "žmo- ’ ‘ 
nėms siuntė balsavimo korteles, j 
Mat, taip buvo padaugintas bal
suotojų skaičius. Tada Mt. Olive | 
mieste gyvenantieji lietuviai tu
rėjo balsuoti ir St. Louis apylin
kėje ir savo balsus laišku pa
siųsti į Chicagą vyr. rinkimų ko- 
m s. j ai. Taigi, valdžia turi būti 
palanki frontininkams. Nesvar
bu, kalbėjo vienas žurnalo re
daktorius (pamiršau vardą), 
kaip laikosi dauguma išeivių 
Amerikoje, nesvarbu opozicijos 
nurodomos klaidos, netikslumai 
ir net nusižengimai demokrati
jai. Svarbu, kad būtų išrinkta 
valdžia, jai parinkti kandidatai 
būtų palankūs, neturėtų savo 
nuomonės, susirinkę tik paplotų, 
bet nekeltų jokio balso. Tą pa
daryti prižadėjo ir garantavo 
pasaulio lietuvių valdžios vadas. 
Už tai studijoms susirinkusi 
“smetonėlė” jam paplojo ir pa
garbino kaip Irano “šventąjį” 
Khomeinį. Ai- tik nebus jam su
teiktas “ajatolos” didybės var
das? — baigė savo įspūdžius 
Petras Vingis.

Iš visų studijų savaičių ir sa
vaitgalių man atrodo, kad fron
tininkai liks amžinais studen
tais. .. Jonas Bemarbas

Atsisveikinimas su žieraa
(Reportažas iš Union Pier)

■Sudiev, žiemuže žiaurioji, 
Nemylima tu visų,
Palieki tu mus ramybėj, . 
Nebešaldysi ausų.
Smego kalnus, storus ledus 
Tirpdo saulės spinduliai, 
Didį džiaugsmą visiems daro, 
Kad matosi pilki laukai.

Paukščiai čiulba, lizdus krauna, 
Gieda daineles linksmai, 
Ir visi D.evui dėkoja, 
Kad jau baigiasi vargai.
Žvejai meškeres jau taiso, 
Pažvejoti bus smagu, 
Tikisi žuvų sugauti, 
Kurios priaugo po ledu.
Vasarviečių šeimininkai 
Užimti didžiu darbu: 
Gražin butus, taiso takus, 
Ruoš’asi priimti svečius.

Gal ne vienam kyla mintys, 
Ką mums vasara atneš?
Po sunkiųjų metų darbų 
Kur poilsį susiras?

Gobšai tiktai pinigų ...

Dėl šešioliktos Vasario 
Kvietė maldą paskaityti.
Bet kad ne ant jų kurpalio 
Tie rengėjai išugdyti ...

Atsisakė pasimelsti
Tarpe tikinčių tautiečių, 
Dar užleido šantažiuoti
Davatkyno visą spiečių.

Sako: “Įrankis raudonas 
Tas senasis jūšų? ALTas, 
Dėl bedievių ir pagdnų
Peklos durys jau atkeltos.”

Susiraukęs jis dar pridūrė.
“Partijoms jis nepriklauso. 
Pagal seną brevijorių — 
Turi meškerę dar sausą.”

Mišias laikė svetimtautis
U| mūs’ šalelę Lietuvos, 
Tik mūsiškis jogailaitis
Pylė srutas ant galvos . . .

Vytautas Klausutis.

•‘Junionpir” yra Gintaras — 
Vasarotojų pilis. 
Mūro tvoros, plieno vartai, 
Tuoj juos visiems atidarys.

Bufalo Rfigas

RATAI yra geros sėkmės simbolis, važiuoti jais — 
sumanymų pasisekimas, tepti ratus — geros mintys, 
netepti ratai — neištvermingųmas — sukantys ratai 
reiškia gerą pasisekimą visuomenės veikloje. Tačiau 
ratdirbi arba račių sapnuoti yra negeraiTeas nors ne
gero yra ar bus tavo šeimoje. Pačiam būti račium—sun
kus darbas ir painiavos bendruomenėje. ♦ ' _

RATELIS reiškia nuobodų gyvenimą, sunkų darbą , 
ir ligą. Matyti moterį verpiančią — artinasi vargas-

RAUDONUOJANTIS veidas ženklina ramią sąž;- 
nę, jei raudonuoja moteriškė, tai ji atidengia savo nege
rą elgseną. Dažytas moters veidas reiškia apgaulę.

RAUPLĖTAS veidas reiškia rūpestį ir pavojų, ša
šuotas veidas neturtingiems reiškia pinigus, o turtin
giems ligą. Apsirgti rauplėmis reiškia turtų įgijimą ar 
paveldėjimą.

RAVĄ peršokti reiškia išsigelbėjimą iš'pavojų, jį 
kasti — geras, bet pavojingas darbas, eiti per ravą siau
ru lieptu — pavojus, įkristi į ravą — blogas- ženklas.

REIKALAI: jei užbaigti—reiškia laimingas vedybas 
ir laimę šeimoje, būti reikalais užimtu — netikėta lai
mė, blogi reikalai — netikėta atmaina gyvenime.

RĖKTI arba šaukti sapne reiškia ląimęy^^enime, 
bet rėkti iš džiaugsmo yra liūdesys ir neWjheJ)

- - <* -•'•-L*

REPLĖS yra įspėjimas, kad reikia saugotis- priešo 
ir jam kenkti, o ne bendradarbiauti su juo . vaidinant

Jaunavedžių dialogas

Jaunavedė pabudo ir pradėjo 
piktai žadinti savo miegantį vy- 
r4- (

— Kas čia dabar atsitiko? —
nustebęs klausė vyras. Jaunave- į patriotą.
dė jam piktai atsakė:

— Jei aš dar kartą susapnuo- vojų šeimos geram sugyvenimui, vaišinti ka nors resto- 
siu, kad tu bučiuoji kitą moterį,

— Kokias priemones panau- tai aš su tavim niekuomet ne- 
dotumėte sukelti, ligoniui smar- kalbėsiu ...

Medicinos -mokykloje

Viena medicinos mokykla bu- 
: garsi sunkiais egzaminais. siu, kad tu bučiuoji kitą moterį.

I

IIII

RESTORANAS reiškia nereikalingas išlaidas ir pa-
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kesnį prakaitavimą? klausė 
studentą profesorius. Studentas 
atsakė: ; į

-j— Aš jį pasiųsčiau į šią mo
kyklą laikyti egzaminus.

' 7 4- * *

* *

Nenori ilgų'> prakalbų

Tėvilkės Žiburių 10 nr. S. Gri
galiūnas Skaitytųjų laiškų sky
riuj e taip - rašo:*'''

— Kada išmoksim rengti 
t žmoniškus minėjimus? Turiu 
galvoje paskutinį Vasario’ 16 
minėjimą Toronte, užtrukusį 
apie 5 valandas.- Nenuostabu, 
kad mūsų jaunimas ir svetim
šaliai- vengia tokių renginių. 
Praktiškas patarimas: progra
mos rengėjai turėtų atsisėsti į 
kietą kėdę ir rainiai išsėdėti 5 
valandas arba kol išvirs iš kė
dės. Tada išėdėtą laiką padalin
ti iš trijų ir pagal tai paruošti 
programą. Tada nebus kanki
nimo ir bus balonu nueiti į lo
kius rengimus.
Vienoje Afrikos valstybėlėje 

kalbėtojas, pradėdąmąs kąlbą, 
turi atsistoti ant vienos kojos 
ir ant jos stovėti, kol prakalba 
baigs. Gal ši priemonė y’ra 
resnė?

Maaaryčios

rane — nepasisekimai visuomenėje ar bendruomenėje, 
< būti restorano savininku reiškia pasisekimą- gyve
nime. ' k 'k '■

RIDIKAS yra geros sveikatos simbolis, ,jį valgyti 
ar tik matyti reiškia pasisekimą ir džiaugsmą.; .

RIEBUS ŽMOGUS reiškia džiaugsmą, su juo vaik. 
ščioti ar kalbėti — geras pelnas, pačiam būti riebiu — 
gyvensi iki žilos senatvės, bet nebūsi laiminąs-

{RIEŠUTAI yra ašarų, nesantaikos ir barnių sim-

i f

ge-

• * *

Modernus dialogas

Vienas įkyrus VyYukas,. Paly‘ 
ręs kad mergina, su kuria jis 
kalbiqosi ,iškeliauja į Panevė
žį, paklausė:

— Kokiu motyvo jūs vyksta
te?

— Lokomo'tyvu, — atsakė ji.
* * <

Neturi balso

Tamsta sakei, kad pono nė- 
rą namuose. Bei aš girdžiu jo 
balsą!

— Ką jūs man kalbate: mano 
ponas visai neturi halso savo 
namuose. Kas reikia, pasako 
ponia.

Npn pinoti pištaplį’ "
Įrišėjas: - Jūsų žmona skun

džiasi. jog tamsta sH/ja-piktai 
elgiesi ir ji jūsų tiesiog bijosi.

'^Vyriškis: —j. Bet, uš gtilhi įre- 
d$ • • • *

yeisėjss: — Nereikia, nerei
kia, Tik tu man jrjjųikj'k, ką da- 
rdlĮkad Žmona bijosi . . .

«
lę- Aš nenoriu, kud k*s 

anfl manęs pjJ'HkU 
re^alinįna p&.V
k4$ niaae į*

• Kai daugelio kraštų žymūs 
mokslininkai bando susipažinti 
su lietuvių kalba, tai mes ir mū
sų vaikai bandome jos atsikra
tyti ir pamiršti. Ne veltui Balys 
Pavabalys kadaise dainavo:

Pasiutusiai tobulai
Viskas eina atbulai . . .

9 Po Jo'hn Gacy namu ir ga- paį džiaugsmo simbolis-

bolis- juos valgyti reiškia įvairius, negerįunųs..
RIKES arba gubos reiškia gerą gyvenimą. Jos yra 

tėviškės ar tėvynės ilgesnio simbolis.
* Z f

RIKSMĄ sapne girdėti ar pačiam šūkaųįi/reiškia 
tinginiavimą ir yra įspėjimas, kad įsįjungtumCį visuo
meninę ar politinę veiklą. -

RODOS arba patarimai kitiems reiškia, kad reikia 
pačiam tais patarimais pasinaudoti.

ROGĖS reiškia tolimą kelionę, važiuoti jomis blo
game ore — pavojingas gyvenimas.

ROJUS yra gero gyvenimo, tyros meilės ir tokio
raže rado 29 buvusio “haremo' 
pakastus jaunų vyrukų lavonus. 
Upėje rado dar tris lavonus. 
Taigi Dra|cųĮą matome ne tik 
per TV, bet ir gyyeniipe.

• Apie “moteriškas emocijų1» sveikata, duoti - nuoširdi draugystė 
proveržius” Pr. Visvydas, pa- ’ reiškia tyrą meilę, 
žvelgęs į veidrodį pamatė^ kad; 
kaklo užpakalis kraujuoja,! 
“Drauge” rašo: — “Kad kur' 
Ipdęūžė! Įdrėskimai. Kas įdrės- 
kė? Nejaugi Fantpyrąb? Katė? 
SįtygKuote vįėlą? BągalĮau nu- 
sprendžiau, jog tikriausiai kal
ta viena iš tų kvapsių ponių su 
ilgais sidabriniais nagais. Ku
ri?” . . . Atrodo, kad p. Visvy
das norėjo pasigirti ir lai para
šė pagal lietuvišką priežodi: 
“Ne tiek įkando, kiek išsigan
do”;

• Princentono universiteto 
psichologijos profesorius M. Į 
Bonistcin sako, kad graikai la-|

ROPĖ, kaip ir ridikas, reiškią gerą sveikatą, tik 
jas graužti yra dantų skausmas. i

ROŽĖS reiškia meilę, gauti jas — džiąusmas ir ge-
s, rožės - rasotos

RUDA SPALVA nieko gero nereiškia, tik nelaimes ir 
priespaudą. Tą pat reiškia ir raudona spalva, tik tos 
nelaimės ir priespauda yra daug didesnė.

Gus daugiau)

I

bai lėtai vaikščioja, tik 3 pėdas' 
per sekundę. Necvyorkicčiai pa-' 
daro 5 pėdas per sekundę. Įdo-į 
mu būtų patirti, kiek pėdų nu-' 
ėina aukštaičiai, žemaičiai ir 
Suvalkiečiai? !* II 
c Idaho policija sugalvojo 
Aaują būdą stebėti greilai va
žiuojančius automobilius. Prie 
vairo i>asolina guminį pcliciliin- 
ką. Kai šoferiai pamato polici
jos }tpašiną, lai sulėtina greitį 
iki nustatytos 55 mylių važiavi
mo I normos. Taigi, anksčiau 

4>ai<|A>kl^& 4i>ėdv(iayo« - tilt ig^-vu-f ’ 
Uamą ir dabar

i

Qoą pilous, į 
rLėkti 't*'..-'-. 2
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Stepas Varąuka. i ’

TORONTO PARAPIJOS CHORAS
Tęsinys) gai, su pasiaukojimu, tęsė Ve-

.. . , . rikaičio tvirtai ant “kojų” pas-p*
Naujoje parapijoje bendratį) . ...... m»r.. m„-,ivLl .♦atyta parapijos mišrų muziki- , 

nį sambūrį. Kun. Jukršas didelį-!
i dėmesį kreipė į jaunimą. Jis at
gaivino jaunučių vaikų chorą, 
kuriam vienu laiku priklausė

, .... ... .... (virš 100 mergaičių ir berniukų.! 4-. <■choro pteja perejo 1 praktišką., .. . . ... . .. • LJ 1 J 1 1 - Jaunučių chc’ras dėka kun. Bro- T
niaus sugebėjimo ir kantrumo 
buvo Toronto lietuvių pasidi
džiavimas. Choras giedojo sek
madieniais per 10 vai. pamal
das. 1962 m. Jurkšo vaikų cho
ras buvo pastatęs vaidinimą- 

i operetę. “Prie koplytėlės”. Ke_
Nuo' 1954 metų pradžios dar liolika iš junučių chcTo vėliau A 

nevisai tvirtą chorą perima jau- perėjo į jaunimo, o dar vėliau ■ 
nas moz. sol. dirigentas Vaciu- į suaugusių Vėliau, kun. Jurk- 
yas Verikaitis. Jis iki 1960 metų šas buvo suorganizavęs jauni- 
parapijos chorą savo gabumais mo mišrų chorą. Jaunimo cho- 
išugdė vispusiškai pajėgiu vie- ras 1966-1971 m. su puikiai pa- 
netų. Tuo laiku chore dalyvavo ruoštu repertuaru gastroliavo 
50.60, jaunų ir suaugusių asine-, Montrealyje, Hamiltone, New 
•nų. Choro vadovas nepasitenki- Ydrke, Rochesteryje, Detroite ir 
no vien bažnyčios giedojimu, kitose lietuvių kolonijose. 
Vadovas paruošė chorui nauja’ r, 
dainų repertuarą ir išvedė cl.o-l Su . PrancIsk™M Pn31kėlir,w 
ra su koncertais’ viešiems pasi.!parap!JOS augim,u ir rtprėiimU’ 
rodymams. Muz. Verikaiėio nuo- stlprėJO lr brend° p,'apljos ,mis' 
pelnai chorui yra nepaprastai ™ suaugusm ehoras. Vadovai 
vertingi ir dideli. meninio jvainų priežasčių

keitėsi. Keitėsi taip ipat ir cho-
Ryšium su susidariusiom ap- ristai. Vieni “iškeliavo” į kitą 

linkybėm, Verikaičiui pasitrau- nežinomą pasaulį, kiti ligų, pa
kus, chorui vadovauti 1960 me- kirsti su širdgėla turėjo pasi- 
tais rudenį Prisikėlimo parapi- traukti. Reikia didžiuotis, kad 
jos vadovybė, kad choras no- praėjus ketvirčiui šimtmečio 
iširtų, jam vadovauti ir vargo- nuo choro įsisteigimo, jame dar 
nikauti praprašė gabų muz. ku- yra keletas ištvermingų dainos 
nigą Bronių Jurkšą. Jis sėkinin- “veteranų” ir lakštingalų, kurie

parapijiečių giedojimui vado
vavo prof. Stepas Kairys su 
menkais vargonėliais. Nei Park- 
dale nei College “bažnyčios” ne
turėjo vargonų. ’Nežiūrint to,

stadiją. Pradžioje choro forma
vimu'rūpinosi senesnics kartos 
^migrantas Pranas Motiejūnas, 
kuris tam tikslui paaukojo daug 
laiko ir darbo. Tai buvo nuošir
dus mūsų tautiečio įnašas į 
pradinį choro įsteigimą.

V. “Aras’’, J. Žilevičiaus, “Lais
vės daina”, žo<lž. J. Vanagaičio, 
muz. J. Gudavičiaus, “Kur giria 
žaliuoja“, B. Brazdžionio, “šiatr 
rėš Pašvaistė”, liaudies daina
chorui pritaikė L. Abarius, I mokslo ir patirties išnaudojimu 
“Augau aš pas tėveli”. Chorams'savo produkto reklamai.

FDA ( luisto h Vaistu Admi
nistracija) nuo ^medinės duo-. 
nos’’ atsiradimo 1976 metais J 
,au turį antra konfrontaciją su , , , , ... , j1 bei Racme apvi. veiklos, tarptos kepyklos perdėtu medicinos;r 1 kita ko. ta>p rašo:

DIDELE GARBE
i Tūlas Br. Juška savo kores-
1 pondencijoje iš LB Kenoshos

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

• RŪPESTINGAI ISPELDOjn RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniai? nuo
9 vai. ryto iki 10 r ai. vakaro.

Sekmadieniais nuo 9. vai. ryto iki 8:30 vai. vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Tel. 476-2206

navo pamainomis jauni muzi-į 
kai Eugenijus Krikščiūnas ir 

‘ Paulas Vytis, kuris studijuoja 
architektūrą ir privačiai 

muzikos.
moko- J

si

Bendruomenės byla 
eina prie galo

CHICAGO, Ill. — Kovo 30
! rytą abi pusės ir vėl susirinks

-— Mūsų LB apyl. l'etuviai 
rimtam reikalui yra dosnūs, 
PLJ kongresui nustatyta kvota 
800 dol. Ačiū už suteiktą mums 
»ai Le.

J.

be pertaukos “gieda”. Tai para, ir teikė klausytojams pasilenki' 
pijos ir mūsų bendruomenės pa-'nimą. Per 4 metus jaunas mv- 
sididžiavima-s.

Vienas iš didesnių pasirodj -
mų buvo 1967 m. Velykų religi-

i kas Eugenijus chorui įspaudė 
•savo sugebėjimus. Dabar jis va- 
' dovauja parapijos jaunimo cho- 

nianie koncerte Torc'nte. Tada[rul-
parapijos choras atliko “Missaj Dabar vėl P^Pkios chcTui 
Solemnis”, E. Titel’io, “Alelu-’ vadovauja jo steigėjas subren. 
ja”, Ilaendel’io ir kitų kompo
zitorių veikalus. Chorui ak (im
ponavo CB'C c'rkestras diriguo
jamas muz. L Romanoff. Para
pijos choras turėdamas savo 
gausiam repertuare pasaulietiš
kos muzikos veikalų važinėjo 
su gastrolėmis po įvairias Ka. 
nados ir JAV lietuvių kolonijas.

Pranciškonu Prisikėlimo pa
rapijos mišrus choras 1974 m. 
dalyvavo “Dainų šventės’’ pasi- 

Iškilmingų šv. Mišių

Apie meninę 
mę ne-su kumpetėtingas 
ti vieša nuomone. Iš nusimanan
čių apie muziką, teko girdėti, 
kad publikai dainos patiko. Bu
vo' tokių, kurie pageidavo links
mesnių. Salė buvo pilna publi
kos. Bendrai imant koncertas 
skirtas paminėjimui buvo pilnai 
pavykęs. Po Koncerto Prisikė
limo parapijos salėje, Kill Col
lege St. vyko šokiai, veikė bufe
tas, baras ir loterija. Ta proga j 
choro valdyba išleido nedidelį į

koncerto reikš-! Chica?os teisėjo kambaryje, kad 
reikš-• toliau nagrinėti Algiman-

to Gečio vadovaujamos Bend
ruomenės užvestą bylą prieš 

l Reorganizuotą JAV Lietuviu 
Bendruomenę.

Paskut'niu metu skleidžiami 
gandai, kad bylą Gečio Bend- 

j cuomenei iškėlė reorganizuotoji, 
bet tai neteisybė. Lygiai kaip 
neteisybė yra tvirtinimas, kad 
praeitą sekmadienį vykusiame 
Gečio Bendruomenės susirinki
me dalyvavo 12 žmonių, kada 

leidinėlį su nutraukom ir kon- susirinkimas pradėtas su 
certe išpildytom dainom su cho-, narių, 

ro globėjo Prisikėlimo parapi-------------------
jos klebono tėvo Augustino Si
manavičiaus sveikinimu.

60

Gal skaitytojai atsimena, kur 
ir kas panašiai dėkodavo?

— Banketas Baltuose Rūmuo
se ir prezidentūros sode bimo 
toks geras, kad svečiai nenorėjo 
važiuoti namo. ’ ■

— Izraelio diplomatai nori 
pradėti taikos pasitarimus su 
Siriia. bet pirma bandy^tartis 
su Jordanija.

— Jane Byme. išrinkta juo- 
| dž'ų ir meksikiečių balsais, kal
ba jų susirinkimuose.

dęs metais, gyvenimu, patirtimi 
pilnas energijos, entuziazmo mu
zikas, solistas, dirigentas Va
clovas Verikaitis. Choro vado
vybes sudaro-Prisikėlimo para-' 
pijos klebonas - choro’ globėjas 
tėvas Augustinas, choro vado
vas Vaclovas Verikaitis, choro

— Ceremonijose dalyvavo vi- 
’ sų trijų taiką pasirašiusių vy- 

Istikrųjų be choro ir giesmių r4 žmonos.
visos liturginės apeigos būtų

nuobodžios.1 
sukelia 
nuotai- 
išspau- 

yra' ga-

monotoniškos ir 
Geri bažnytiniai chorai 
žmoguje atitinkamas 
kas, dažnai net ašaras 
džia. Su giesme malda 

jlingesnė ir širdis jaunesnė.

MEDINE DUONA?

— Izraelis galės semti naftą 
iš Sinajaus versmių, bet turės 
mokėti Egiptui už gautą naftą. 
Egiptas turės primokėti už vers

linėms reikalingus Įrengimus.

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

tXPRESSWM D1WWG-
DON'T CUT IN BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING SAFE 
FOLLOWING DISTANCES...

rodyme.
proga su parapijos choru daly
vauja ir mūsii žinomi solistai- 
Verikaitis, Strimaitis, žeimely- 
tė, Simanavičius, , Jšriubiškienė 
ir kiti. ' x t •

Nuo 1974 m. rudens parapi
jas choro vadovavimą buvo 
perėmęs jaunas muzikas, chor
vedys Eugenijus Krikščiūnas. 
Jis savo gabumais sėkmingai ir 
kruopščiai su choristais dirbo

in

• \

NAUJIENŲ 65 METŲ SUKAKČIAI PAMINĖTI
Sekmadieni, š. m. balandžio 29 diena

ir

Martinique Restorane
2500 W. 94th St Evergreen Park, Illinois

• DAINOS

■pirm-Petras Murauskas, sopra- Į WASHINGTON. — Federali- į 
nų seniūnė, Ona Razauskienė, nė Verslų (Trade) Komisija įsa- 
altų seniūnė Kristina Strimaity- kė Fresh Horizons duonos kepė
te, tenorų seniūnas Vladas Mel. jams garsinimais painformuoti 
nykas ir bosų seniūnas, sporti
ninkas Jonas Nesukaitis.

Pagal “Lithuanians in Cana
da” žinias Vaclovas Verikaitis, 
yra baigęs To’ronto Universite
tą, bosas-baritonas, muzikos 
mokyto’jas, Prisikėlimo parapi- 
jo choro vadovas, vaikų choro 
organizatorius, gastroliavęs Ka
nadoje JAV, dainavęs radijo 
programose “Songs of My Peo
ple’’, dalyvavęs Kanadoje opero
se ir operetėse “Tosca”, The 
Magic Flute”, “Manon”, “Ma
dame Butterfly” ir kitose. Day 
bartiniu laiku Verikaitis mo, 
kytojauja Danforth Technical 
School Toronte, čia tik maža 
dalelė išvardinta Vaclovo nuvei
kto darbo. Jo kuelionės su cho
rais į Romą ir Pietų Ameriką 
buvo aprašytos spaudoje.

Prisikėlimo parapijos choras 
š. m. gruodžio’ 2 d. paminėti sa
vo veiklos 25 metų sukaktį su
rengė jubiliejinį Koncertą. Kon
certo programą atliko, parapi
jos choras ir Toronto vyrų cho
ras. Priedu buvo programoje 
nenumatytas solistės Slavos Žie- 
melytės solo pasirodymas. Ji at
liko “Karvelėli. Koncerte buvo 
išpildyti sekantieji kūriniai: K. 
V. Banaičio “Po aukštus kal
nus’’, J. Zdaniaus, “Siubau, lin. 
gau paukštelis”, St. Gailevi- 
čiaus, “Oi toli, toli”, harm. A. 
Budriūno, “Išeik, tėveli, žalian 
sodeliu”, A. Mikulskio!, “Kur ly
gios lankos”, harm. D. Andru
lio, “Ateisiu”, T. Makacino, 
“Kur Nemunai jaunų dienų”, 
Ed. Balsio, “Jūreivių daina”, T. 
Makacino, “Pypkės dūmai”, V,

vartotojus, kad tas produktas 
yra gaminamas iš medžio arba 
iš “medžio tešlos".

Tas klausimas iškilo, kadangi 
Rye. N.Y., veikianti kepykla 
ITT Continental Baking Co. pra
dėjo reklamuotis gaminanti duo- į 
ną, apsčiai turinčią valaknų 
(fiber), nepaaiškinant iš ko tos 
valaknos.

Negana pasakyti, kad valakna 
yra mediena. Nuo šiol bendru 
susitarimu susiaurinama kom
panijos savireklama, perdėtai 
išnaudojanti gydytojų pasisaky
mus apie valakna įvairiuose ki
tuose maisto produktuose.

&

• VAKARIENE

4:30 vai. po piety

Vakarienė ir gėrimai asmeniui 20.00 dol.

BANKETĄ RUOŠIA

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

arba telefonu HA 1 - 6100 ‘XSTWEXi

, XISIJJETUVLU MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE

YOU'LL RUN INTO TROUBLE IF 
THERE'S A SUDDEN STOP WHILE 
YOU'RE FOLLOWING TOO CLOSELY..

UNIVE.RSAI
KChicago, III. 606081800 So. Hahted St

Fed erai iniai patvarkymai reika
lauja bausti ne laiku išsiėmus eer. 
tifikatus.

VTENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TUKINTI DIDELES ATSARGAS 

IWA mrtaljL. 4H-M70

Įstate^*

Taupykite dabar
pas mus

VMM

Pas mus taupom! Jūsų pinigai at
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10-tą mė

nesio dieną, neša nuošimčius nuo 
mėnesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

8%
palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitom
neša

j — iwWUWOl, CBICAOO B, KA< Wednesday, March 28, 1979
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Metas vaikščioti žeme

I

Altos

K. ŠTREVA

(Pabaiga) yra policininkai.

$33.00
$18.00
$ 3 60

grjžu- 
kelia- 
drau-

1979 m. Draugo 65 numerio 
įžanginiame b. kv., rašydamas 
apie “Žvėrių teisių deklaraci
ją”, žiauriai niekina Dr. K. Bo
belį ir Dr. K. Šidlauską. Pasi
gavęs Taivano nauja tarptauti
ne padėtimi, dėsto: “Šis kraštas 
buvo labai didelis pavergtųjų 

i tautų draugas. Ir mes lietuviai

(Tęsinys) atvėjis, jei kėš iš sūliėg ^hlifejpš,
. . pasius telėgrania if Lė8tiiHiii 

šia proga negalima nepamme-^^.
ti ir Broniaus Kviklio demago-^ §SJi^ Bė
ginio’ komentara, liečiančio mi-fe y jAV ^riauri- 

, iiėtą telegramą Jis lieja kroko.b.
; dilo ašaras del taivaniečių k^ b kv_; re.

, ku- ; priekaištauja dr. K Bobeliui,jau nė kkttl Arfėr- 
kam girdi, jis su daktaru K.^ y^įį^bėš .adbėšti #a p?. 
Šidlausku. Altos pirmininku 'ir p^|į
sveikino Kinijos Tenga. Baigia^ 
savo vedamąjį (žiūr. Drauges,

• Bet kalbant del šiuri timč Leo-

.oaznai
keitėjas, lenumatąs išdavų savo kalboms žurnalistų skyrių valdybos reaguos į tdkį J. Ku- r£š Pamataitis-

pusei metu — 
trims mėnesiams 
vienam menesiui

Kanadoje:
metams -------
pusei metu __
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
metams----------
pusei metu____
vienam mėneįiui

L’etuvcs laisvinimo politinė vei« 
kla. Atrodo, jiems daug 
lengviau palinkėti, taip kaip ir 
^umbakis savo laiške pareiškė 

’tikėjimus Atlži, dėti visas pas
tangas, kad būtų įmanoma de
mokratiškai ir vieningai veikti 

į j.*iea savo’ bendrų priešą. Tai 
gtšžiis linkėjirtias,. bet dejK, tik 
čodžiai. O gi, reikia ne linkėji- 

i bfeiie JKu gražių žodžių kovoje su
Įninką, ^ėi tkl fdJb’, ki^k ^ešų, bet darbų.^

of O«<«mb«r 1, 1277 
Subscription Eitos: *

u cnicago $33.00 per year. $18.00 per 
<ix months, $10.00 per 3 months. In 
>ther USA localities $30.00 per year, 
516.00 per six months. $9.00 per 
hree months. Canada $33.00 per year; 
>ther countries $34.00 per year.

20 cents per copy.

Nuo gruodžio pirmos d. 
Dienraščio kainos:

hięagoje ir priemiesčiuose 
metams ______
pusei metu___
trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

ęitose JAV vietoaa'
metams _____

$34.00 $18.00 t 4.00
__ $33.00 Naujienos eina kasdien, išskiriant Ikad d?^au žino, daugiau gali ir todėl jai reikia duo-
— $18.00 sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben-1 ti daugiau privilegijų. Gečio Bendruomenė neįrodė, kad 
___ $10.00 drovė, 1739 So. Existed St. Chicago, & i & J t 
___$ 3.50 : Hl. 60608 Telef. 421-6100. 

Pinigus reikia siusti pašte Money
__ $20.00 Orderiu karte ra nžaakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus aekmadieniua, nne
> vai. ryto iki 5 vai. vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vaL
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steigti. Jeigu vis dėlto jas įsteigė, tai turėjo būti pa
grindo jas steigti.

Amerikos Lietuvių Tarybą sudaro visos Amerikoje 
veikiančios politinės grupės, kurios veikia padėti lietu
viams atgauti nepriklausomybę.

JAV Lietuvių Bendruomenę sudaro vienos politinės 
partijos vadai, kurie pradžioje pasakė, kad jiems rūpi 
kultūriniai >r auklėjimo reikalai, o prieš dešimt metu 
nutarė rūpintis ir politiniais reikaalis. Nepajėgusi *v?*-$16.00

$ 9.00,—V AX MKXXXVXX —XKX —X, C VC001 • •! kyti kultūrinių reikalų, ji metėsi į politika. Ne^°';APr'''"’ 
sutraukti lietuvių į vieną Bendruomenę, ji dab " -r 
dirbti politinį darbą kartu su ALTa.

Niekas jai nekliudo dirbti kartu su ALT?.: ALTa 
šiandien yra daug didesnė, turtingesnė ir tvarkingesnė 
organizacija, negu Bendruomenė, bet ji jokių privilegi
jų nereikalauja. Bendruomenė neturi drąsos tvirtinti.

ji daugiau padarė. Ji taip pat neįrodė, kad ji daugiau 
žino, Josios rankomis pareigūnai gali pasigirti, bet pasi
gyrimas dar nereiškia darbo atlikimą. Visa nelaimė, 
kad jie patys ne tik pasigiria, bet jie tiki tomis pagiro- 
mis. Jie tiki, kacl jie daugiau žino ir daugiau gali. Jie 
skraido padebesimis, jie kojomis žemės nesiekia.

Kol jie patys tuo tiki, tai jie gali tiktai patys sau 
žalos padaryti. Bet kai kiti pakyla į debesis ir nori ir ki

lki šio meto vieni vaikščiojome žeme, o kiti skraidė- tus padebesimis skraidančius sujungti su ALTa, vaikė
me padebesiais. Atrodo, kad jau atėjo laikas visiems nu- čiojančia žeme, tai nieko gero iš to junginio neišeis. Jei

gu ir pavyktų tokias dvi organizacijas sujungti, tai gau- Į radarbiavimą su okupanto sam- 
tųsi ta Krilovo pasakėčios kombinacija, kur gervė trau-' 
kia viena kryptimi, o lydeka visai kita. Apie kitą čia ir 
kalbėti netenka.

Kol ALTos vadovybę sudariusieji atstovai suprato 
ALTos tikslus ir JAV L. Bendruomenės užsimojimas, 
apie gervės ir lydekos skridimą niekas neišėjo- Atsira-

! do keli vėžiai, kurie nori gervę ir lydeką sukinkyti. Jei-

sileisti ir pavaikščioti žeme.
Į padebesis pakilusieji mūsų politikai įsivaizdavo, 

kad jie daugiau žino,gali daugiau padaryti, reikalus ge
riau suprasti, daugiau pasimokę, todėl ir reikia jų klau
syti. Visą laiką jie vertė bėdą ant senų idėjų, senų žmo
nių ir senų organizacijų, bet šiandien aiškėja, kad senų 
organizacijų tikslai lietuviškesni ir priemonės tikslui pa
siekti yra geresnės.

Imsime, kad ir Amerikos Lietuvių Tarybą. Ji buvo gu jiems pavyktų tai padaryti, tai būtų gardaus juo- 
įsteigta pirmomis Antrojo pasaulinio karo dienomis, kai bet jei vežimas nejudėtų, tai visiems užeitų liūdnu- 
Hiferis susitarė su Stalinu pasidalyti Pabaltijo valsty- mas. Liūdna todėl, kad jau kuris laikas bėrėikalingai at- 
bes, pavergti nedideles tautas ir pradėjo karą, kuris at- stovams gaišinamas laikas, ir rengiamasi dar toliau jį 
nešė galą hitlerižmui. bet ne Stalino imperijai. Amerikos c 
Lietuvių Taryba buvo įsteigta padėti pavergai lietu-! 
vių tūutai išsilaisvinti.

ALTa padėjo stiprius demokratinius pagrindus, kad 
galėttj ilgai veikti, kol bus, kad galėtų keisti žmones, kei
sti vadovybės, bet pasiliktų tie patys tikslai, kad būtų 
siekiami laisvė pavergtiesiems.

Nėra reikalo kartoti ALTos atliktus darbus- Visi 
apie juos girdėjome ir žinome, kas padaryta ir kas šian
dien daroma.

Dr. Grigaičio, Šimučio ir Vaidylos jau seniai nėra, 
bet jų įsteigtos organizacijos darbas tęsiamas. Naujai 
atvažiavusieji vyrai darė tą pačią vagą ir daug padarė. 
Kai kuriais atvejais išvarė dar gilesnę vagą, nes parodė 
daugiau energijos ir pasišventimo.

Šiandien džiaugiamės, kad naujoji karta, supratusi 
. steigėjų tikslus, tęsia visiems lietuviams reikalingą 

darba.
Liūdna, kad atsiranda ir tokių, kurie padaryto dar-

- bo nevertina, bet skrajodami padebesiais, nori siekti vi- į 
sai kitokių tikslų. Nori sujungti dvi organizacijas, — 
rios turi visai kitokius tikslus. Nori sujungt nesu
jungiamą.

Jeigu abiejų organizacijų tikslai būtų tie patys, tai
• nebūtų dviejiį organizacijų. Visi suprantame, kad tuos kovį mėn. 19 V) gryna dema-
' pačius tikslus turinčios organizacijos nebuvo reikalo gogija, kad girdi, gali būt toksnidui Brežnevui telegramos, tai

- VYTAUTAS AKYLA

: Prof, pensininkas Jonas Kuprionis 
okiip. Lietuvoje ir Los Angelėje

(Tęsinys)
Birželio 15 d. auštant, Bulotams palydint, 

J: K. su žmona išvyko į dižiąją kelionę-
Kauno VDU ir Vilniaus U-tų materialistas 

psicho! profesorius J. Vabalas-Gudaitis žmo
gaus Veidą skirstydavo į tris dalis: kaktą, nosį 
ir burną. Kuri veido dalis yra didžiausia, pagal 
ją ir pavadintas TIPAS.

Raktinis — nuo plaukų pradžios iki nosies 
šaknies.

Nosihis — nūb nosies šaknies iki jos galo, ir
Burninis — nuo nosies galo iki smakro pa

baigos. 11
Prof. V.-G- šiuos tipus charakterizavo: kak- 

tinis — galvojąs, nekalbus, sako arba daro ap
svarstydamas išdavas, pastovus,nepasitikintis ki
tais, tvirtas savo nusistatymuose, tiesus; nosi
nis — pramatąs pirmyn, lipšnios kalbos, įtiki
nantis, siekiąs pirmauti, už jam nuoskaudas no
rįs c. J’ rinti, paslaptingas, linkęs i prekybą, 
muktas, kąu^’ngas; burninis — daug kalbąs,., ap
kalbąs .dažnai nukenčia už. savo įsišoldinus^’hė- 
tiesGS

Grant Parke

sveikinimo telegramą”...
Dr. Kviklys nepatiekia mini

mos telegramos nei teksto ar ir 
bent turinio neatpasakoja. Ir 
toliau jau pila: “Vadinasi, kai 
mūsų geram draugui atėjo sun
kios dienos, kai jis Įrikiuotas į 
pavergtų tautų skaičių, mes ne 
tiktai jo neparėmėme nelaimė
je, ne tiktai už jį nedemonstra
vome, neužtarėme, bet dar tele
grama pasveikinc'me pavergė
ją. Kaip dabar su mūsų laisvi
nimo akcijos logika?

. . . Reiktų pagalvoti, ar šiuo 
keliu eidami mes kartais kada 
nors nepasiųsime sveikinimo te
legramos pačiam Leonidui 
Brežnevui, ypač tuo atveju, jei 
kas iš šalies palieptų ar patartų 
tai padaryti?” Kiek čia pikio 
pasakyta ir prielaidos, kad Al
ta net pildo iš šalies paliepimus! 
Ir kokia nešvari insinuacija!

Bobelis Su Šidlausku savo' te
legramoj pasigėrėja Tengu, kad 
tikrai bent kartą oficialiai kom. 
Rusiją pavadino tikruoju van’ 
du — imperialistine, paver
giančia kitas tautas — valsty
bes. Jiedu Tengą įtaigavo mi
nėti ne tik Azijos ir Afrikos ver
giamas tautas, bet neužmiršti 
ir Europos tautų. Be šio tikro 
telegramos turinio patiekimo' 
Draugo skaitytojai yra apgauti 
— suvedžioti. It netektų stebė- 
t s, kad gali būti ir neigiamai 
nuteikti prieš aBŪ; pagrindinių 
veikslių, pirmiftihkiU.

PlH-as šilas 
(Bus daugiau)

Brc'niui Kvikliui tenka štai ką 
pareikšti, kad tokią telegramą 
greičiausiai pasiųs ir be “iš ša. 
lies paliepmio”, tie, kurie laiko
si Leonido Brežnevo Helsinkio 
interpretacijos, bei tie tiltinin- 

jkai ir tie kurie puoselėja bend-

diniais, prisidengdami, neva, 
noru bendrauti su tauta.

Bet dar grįžtant prie žum- 
bakio laiško, jį ištisai paskai
čius, įspūdis toks, kad jis ieško 
tik lazdos ja vožti Altos institu
cijai, kitais žodžiais tariant su- turėjome su šia šalimi glaudžius 
niekinti Altą, o kartu ir dr. K. (ryšius. Dar nę taip seniai tuo

metinis ALTos pirmininkas 
buvo į Taivaną nuvykęs, ten 
nuoširdžiai sutiktas, drauge su 
tautiniais kinais ir kitais pa
vergtaisiais kūrė naują “Pa
vergtų tautų bloką’’ ar panašią 
organizaciją. Jo sušauktoje 
spaudos konf elencij oje 
šiam pirmininkui buvo 
mos c'vacijos už” naujų 
gų Lietuvai “Įsigijimą.”

“Tačiau vasario 2 d. 
oficiozo 1 puslapyje skaitėme 
tokį'pranešimą: “Dr. Kazys Bo
belis, Amerikos Lietuvių Tary
bos garbės pirmininkas ir Dr. 
Kazys Šidlauskas, Amerikos 
Lietuvių Tarybos pirmininkas, 
trečiadienį pasiuntė Kinijos 
premjerui Tengui Hsiao-pingui

Bobelį. Tai rodo jo laiško pas
kelbimas išvakarėse .prieš jį iš
renkant Vliko pirmininku. Tai 
buvo šalia Darbininko ir Drau
go paskelbtų prieš daktarą 
šmeižtų ir šis j c' laiškas dar vie
nas jam antausis.

žumbakis savo laišku Altą 
visuomenei pristatė, kad joje 
nėra tvarkos. Jos pirmininkas 
gyvena Floridoje, elgiasi dikta-

- - - ... įtūriškai siunčiątelegramas ne
šti tą susitarimą į krepšį ir bereikalingai nėgaišin- Į atsiklausęs Valdybos, įžeidinė
ti laiko.

Juo greičiau Bendruomenė nusileis iš 
greičiau ji galės dirbti naudingą darbą.

gaišinti.
Jeigu Gečio Bendruomenė nori dirbti su Amerikos 

Lietuvių Taryba, tai ji turi raštu taip ALTos valdyba’ 
ir pranešti. Ji bus priimta Į ALTą, kaip ir visos kitos 
organizacijos. Bet jeigu ji nori iš debesų'patekti i ALTą, 
pagal Gečio paruoštą susitarimą, tai geriausia būtų me-

j a . mūsų draugus taivaniečius, 
'debesų, tuo įžeidinėja LB.nę, žodžiu įspūdis 

toks,, kad Al toj e neįmanomą 
:-.-sįtč=: įveikti, lieka tik viena išeitis iš

jos pasišalinti.
v . Bet tai egžaitdtos ir heįiiki- 

tRF-ITIVT A i nančids priežastys, kuriomis jis 
jDiJčJ Ui iii. bando pasiteisinti ir tuo įtikih- 

t', lietuvių visuomenę, kodėl jis 
turėjo pasitraukti iš Arrierikos 
Lietuvių Tarybos.

šia proga norėčiau priminti 
:tai. spaudoje yra įtaigojama, 
kad reikia įtraukti jaunesnių 
žmonių į politinę veiklą. S. P.

umbak s kaip tik yra iš jau
kesniųjų. Bet u&ja, jis paliko - . ’V- "laisvinimo veiksnį, o' jo vieton 
R. K. Federacija atsiunčia jau 
gerokai senstel 
.r pens.: 
jauniems terūpi pavergtosios

prionio elgesį ir kaip reaguos visi tie, kurie už jį 
balsavo:”

Lietuvių Žurnalistų C. V-ba bUvd isrirtkta 
1978 m- ir ji įtarbigbftiš pasiskifstė šefe ančiai:

Ptof: Jonas Kuprionis — pirmininkas, 
Rasytbjaš Jurgis Gliatlra—Vicepirmininko 

DE Grigas Valančius — sekretorius., 
Akt. Juozas Kaributas—iždininkas ir
Stasė Pautienienė—radijo reik, arba propa
gandos vadovė.
Kandidatais: Stasys Karuža ir Petras Pa

mataitis.
bb. brigui Valančiui sergant, o vėliau ir 

miriiš; gegužės mėn. pradžioje L. Ž. c- v. pirm. J. 
kuprionis pakvietė K. Karužą c. valdybon sek
retoriumi

§paudd: “Darbininkas’’ liepos mėn., 1978 m., 
“Dirva” NE 34, 1978 m. ir “Lietuviai Amerikos 
Vakaruose’’ Nr- 7—8 rašo, kad K. Karuža dėl ko- 
kltį tai ^Įsidėjusių aplinkybių liktos mėn. i7, iš 
Liet. Žurnalistų c. v-bos pasitbaūkė. Atf-bdo, kad 
K. Karuža nedalyvavo nė viename c. v. posėdyje 
ir nebuvo kviestas. ‘Draugas’’ ilepos 18, 1978 m. 
rašo: “Rašytojas Jurgis Gliaudą dėl išvykimo iš 
Los Angeles pasitraukė iš Lietuvių žurnalistų

ir sprendimams, prisikalbąs, daug kalbėdamas 
prisitaiko ir turi daug pažįstamų, atlaidus: Be 
to, prof. Vab.-Gudaitis sakydavo, kad negalima 
tvirtinti, kad individas, pagal didžiatišią vėido 
dalį, tik tam tipui priklauso- Dažnai yra sumai
šyti tipai. Tas priklauso nuo vietos^ aplinkumos, 
užsigimimo, auklėjimo, draugų ir kitų fak
torių.

Jonas Kuprionis Lietuvos Dotriavos Ž. Ū. 
Akad- dipulomuotas miškininkas, baltais obelies 
žiedo tirštais plaukais, vidutinio ūgio, pusiau 
švelnios kūno konstrukcijos, truputį galvą palin
kęs, norįs pirmauti, gražiai su šypseria kdlbąš, 
katalikiškas i internacionalistas, neatlaidūs Už 
jam nuoskaudas, nedidelių pilkšvų akių, turįs 
graikišką nosį, jo veido nosies dalis didžidūšia. 
Pagal prof. Valb.-Gudaitį priskirtihaš prie bo
sinio tipo.

Birželio mėn. 1978 m- mėnraštis “Lietuviai 
Amerikos Vakaruose” Nr- 6 įdėjo žindt|t “Prof. 
Jonas Kuprionis birželio vidury su žfnona išvy
ko vienam mėnesiui į Vilnių. Jis ten skaitysi&s 
paskaitas apie Amerikos miškus ir augmeniją. 
Prof. Jonas Kuprionis buvo išrinktas Liet. Žilf- 
nalistų valdybon. Kadangi čia iš penkių asinerfų į ------ - n .j
pė vienas nesutiko pirmininkauti, tai jalu teko į S-gbS vicepirmininko pareigiu . Sekantis • valay- 

► pirmininko pAseigos. Nežinia, kaip Amerikos L. jbos narys, pagal rinkimini sąrašą, yra dr. PeU

Grįžęs Jonas Kuprionis liepos mėn. 16, Los 
Angeles Šv. Kazimiero parapijos kieme, baltu 
šVhrku, apsirengęs, sdkipėjaši be įprasto fltufi3ro 
Atrodė, lyg šūgautas iF kaltas es|s, ijęt ii ž&r- 
rihlistų c. v. Ir Lbš Angelės ekyriaiis pirmininkų 
pareigų neatsisakė. Pasitraukusių vieton koop
tavo, net tokius, kurie ir kandidatais riėbbtd.

Rugpiūčio 11, sūžaukė J. K. Liet: žliHi: c. v. 
lipdinantį posėdį. “Liėtūvidi Amerikos Vaka

ruose” Nr. 7-8 apie tai šitaip rašo: “Dr. Petro 
Pamataitis išėjo iš Liet. Žurnalistų S-gos Cent- 
ro V-bons.” Posėdyje rugpiūčio 11, jis pareiškė: 
“Iki šiol mūsų centrinių organizacijų pirminin
kai nėra vykę į Lietuvą — ypač su paskaitomis. 
T&hi nepritaria višos Lietuvos laisvinimo orga
nizacijos—VLĮKąs, ALTa ir Bendruomenė. Lai
kydamasis tos linijos negaliu įeiti į valdybą.” 
Tai pasakęs jis atcišvfeikiho ir išėjo iš po
sėdžio.

Maskvai patikėtinis Jonas Kuprionis vėl lip- 
3ihb Laisvojo pasaulio Lietuvių Žurnalistų Cen
tro Valdybą. Ją sudalė:

Jonas Kuprionis — pirinininkas, Juozas Ka
ributas, Stasė Pautienienė, Rūta-Kleva Vidžiūnie- 
ilienė ir Vladas Sinidliūftai '

L. ž. Centro Revizijos komisijų sudarų: t 
Ignas Madziuk^s,
JUOžAs Kbjeliš, ii - ...

(Bps daugiau)
NAUJIENOS, CHICAGO 8. Ill. Wednesday, March 28, 1979



DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

I

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

SV. KASTO TTRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

Šventadienis (Angį, piešinys) i

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUIt............-............ (V. B. INFORMACIJA)

Vladas Žaliukas, VLB Osna- Vėliau įstojo į amerikiečių dar- |
briieko apylinkės pirmininkas, bo kuopą Miesau. Čia lenkų a-

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 nūrė 1978 gruodžio 19 širdies Ii' inunidjos kuopoje išdirbo iki
 -— ga. Palaidotas gruodžio 22 išėjimo į poilsį 1978. 1956 vedė i 

DR C K-BOBELIS Belm-Vehrte’s kapinėse. Laido, vokietaitę. Būdamas darbštus I
2 -   » — a I ft 1 i Ir 1 rtTCtl OTTOl - 1 »• 1*11 Title T Twl.ii ui... T 41...j‘mo apeigas atliko ir atsisvei
kinimo pamokslą pasakė Vokie
tijos LB Valdybos įgaliotinis 
Žein. Saksonijos lietuviams kun. 
dek. V. šarka. Laido'tuvėse da
lyvavo visi vaikai ir keliasde-

DR. PAUL V. DARGIS šimt lietuvių bei vokiečių. Ant' 
' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS kap° SUdėtS Vai"ikU h‘ gC" 
Westchester Community klinikos lill- Vlsi laidotuvių dalyvia: buvo 

Medicinos direktorius | Pakviesti kavutės.
1938 S. Manheim Rd., Westchester, IL. j Velionis buvo gimęs ISIS1
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir j lapkričio 25 Lietuvoje. L’kinin- ^Marija NOREIKIENe 

o « .... kas į yokieįjj

GENITO-URINARY SURGERY
BNDD No- AB 3878711 
5025 CENTRAL AVE. 

St. Petersburg, FL 33710 
Tel. (813) 321-4200

kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 
T«|.: 562-2727 arba 562-2728

ir taupus, įsigijo namuką. Liko 
liūdinti žmona su posūniu.

Marija SLTKAITYTĖ, VLB 
Mūncheno apylinkės narė, mirė 
1978 lapkričio 1 Mūcheno St. 
Nikolaus vardo senelių prieglau- 

i doje. Paskutiniu metu buvo a- 
! pakasi ir gulėjo loveje.. Palai
dota Nordfriedhof kapinėse. 
Buvo gimusi 1895 ’■•asario 28.

"Pasirenk pasitikti savo Dievą". — Amoso 4:1X
Tikrasis būdas pasirengti pasitikti Dievą ir klausyti jo nutarimo apie 

amžinąjį žmogaus likimą nėra, kaip paprastai manoma, pradėjimas pasi
rodyti gerais ir šventais tik tada, kai Žmogus pasensta arba suserga ir 
pamato besiartinančią mirti arba kokią kitą nelaimę. Prisirengimas pa
sitikti Dievą turi prasidėti nuo tos valandos, kai mes nusigręžėme nuo nuo
dėmės ir pasidarėme tikinčiais. Nes tuokart mes esame prašomi prista
tyti savo kūnus Dievui kaip gyvas ir šventas ir jam patinkamas aukas. 
Po to mes gauname jo dvasios ir pasidarome jo mokytiniais ir per ūsą li
kusį gyvenimą esame prirengiami dalyvauti su savo Atpirkėju jo garbin
goje karalystėje.

i-tvyko su di
džiąja pabėgėlių banga 1944. 
Pradžioje gyveno Wenneno DP 

. 1959 persikėlė į 
Belm-Vehrtę, kur nuo 1964 iki 
mirties buvo VLB Osnabrūcko 
apylinkės pirmininkas.

Vedęs Vladę Serapinaitę, su. 
silaukė su ja šešių vaikų: trijų 
dukterų ir trijų sūnų. Duktė 

. Milda studijavo architektūrą, 
Irena mokėsi auksakalystės In- 

*ga mirė 1977. Jų motina Vlade 
j mirė. 1971. Sūnūs: Pranas stu- 

t^ idijavo braižybą, 1978 vedė ir 
— j vra savarankus verslininkas. 

OR.LE0NĄS SEIBUTIS Romas baigė Vasario 16 gimna-

TEI------BE 3-5893

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

3907 West L03rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

DR. ^RANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
261? W 71 St. Tel. 737-514$ 

Fikrina akis. Pritaiko akinius 
“contact lenses’” 

Vai. agai susitarimą. Uždaryta

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antrad. 1—4 popiet 
ketvirti 5—? vai. vak 
Ofiso telef.: 776-2880 

Rezidencijos telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

*«ndr« praktika, spės. MOTERŲ lig:

ziją ir studijuoja matematiką 
Frankfurto universitete Anta- 

j nas yra šiemetinis Vasario 16 
{•gimnazijos abiturientas.

Romualdas OBUKAS, VLB 
Miesau apylinkės narys, mirė, 

j 1978 gruodžio 29. Palaidotas 
11979 sausio 2 Miesau kapinėse.!
Laidotuvių apeigas atliko ir šv. 
mišias aukojo vietos katal. kle-

mirė 
1978 gruodžio 8. Būdama vokie
čių kilmės, gražiai išmoko lie
tuviškai. Su vyru aplankė jo gi
mines Lietuvoje.

Petras ZUPKUS, VLB Neu- 
stadto/Hcfst. apylinkės narys, 
mirė širdies smūgio ištiktas
1978 gruodžio 29. Palaidotas
1979 sausio 4 Neustadto miesto
kapinėse. Laidojimo apeigas at
liko kun. dek. V. šarka. Jis at
laikė ir gedulingas pamaldas bei 
pasakė atsisveikinimo pamoks
lą. Laidotuvėse dalyvavo apie 
60 žmonių, nors tuo laiku šiaur. 
Vokietijoje siautė smarkios pū
gos. Ap* karsto sudėta daug 
vainikų ir gėlių puokščių. V. M. m. ŠILEIKIS 
Petkevičiai suruošė šermenis. į ■ ____________________________

Velionis buvo gimęs 1914 lap- Įėvai atvyko į V. Vokietiją, o (Luftwaffe’s uniformoje. Dirbo
UNRRą, vėliau vokiečių pašte.

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

EUDEIKIS

Ofisas 2652 WEST 5*th S'i RC-ET ’ Įbonas kun- Mūller. Į pasku- 
: tinio poilsio vielą nuneštas 
4-rių tautiečių, palydint būre
lio lietuvių, lenkų ir vokiečių.

— Velionis buvo gimęs 1913 bir- 
j želio 23 Pakalnio k., Vilniaus 
1 apskr. 1943 buvo atvežtas že,

Tal. PR 8-1223
JF1S0 VAL.: pirm., antiad.. trema, 

■r penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Sfeštadie 
'iais 2-4 vaL popiet ir kitu Įgilai 

nagai susitarimą.

kričio 1 Šeduvoje. - sįnug Australijos sugrįžo pas
Jonas SERGĖJUS mirė 1979 TJOS ir visi gyveno Rastatte.

vasario 3. Palaidotas vasario 6 Anė ČESNTĖNŪ.šulmistraitė
Rastatte, Waldfredhdf kapinėse? mjrė 1978. XI. 28 Ludwigsha-

| Laidojimo apeigas attiko kun.: fene. Palaidota 1978. XII. f Bac?
Fr. Skėrys. Laidotuvėse dalyva-; knango kapinėse šalia vyro. Bu- saugoti 4 metų anūką, kol tėvai 
vo apie 70 asmenų. Jomis rūpi- vo gimusi 1900. VII. 22 Dugnų grįš iš miesto. Apsupo vaiką 
nosi sūnus Augustas su šeima.?k., Tauragės apskr. Ūkininkė. : antklode ir klausia:

Velionis
spalio 31 Skirsnemunėje, Jur- Timaitė, mirė 1979. I. 31 Back-
barko valse. Ūkininkas ir siu-' j
vėjas. 1941 repatrijavo į Vokie- miesto kapinėse,
tiją. 1945 grąžintas į Lietuvą,

, bet sūnus Augustas paliko DDR.

MOČIUTĖ IR 4 METŲ 
AMŽIAUS ANŪKAS

Viena močiutė pasisiūlė pa-

DAIMID
-i orthopedas-prot:

Aparatai - Protezai. :_______
dažai. Speciali pagalba tujom*

l (Arcb SuddotL) ir t t

1GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

2533 W. 71st Street

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArdi 7-34V1

AMBULANC1 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTL

nm MODiRHISKOS KOPLYČIOJ
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 —1742“Ar nori, 

aš tau pasakėlę papasakosiu?” 
Vaikas atsakė: “Ne, ačiū, mo- ' 

, tt . čiute”. “Tai gal tau dainele pa- inange, kur ir palaidota II. 6’, . -■ * !1 dainuoti? Aciu, močiute, tik > 
, dalyvaujant _ _____

apie 40 asmenų. Buvo gimusi; 
1890. XI. 23 Meldekviršiuose, į 
Tauragės apskr.^ Ištekėjusi už 
V. Jurkutaičio, susilaukė 9 vai- 

Jkų, kurių 5 
dar gyvi.

Barbora 
i TYTĖ mirė 
j garte, kur ir palaidota I. 29. Lai- 
jdojimo apeigas atliko kun. Fr. 
■Skėivs. Buvo gimusi 1901. V. 3 
Budvėčių k., Kretingos apskr. 
1948 buvo ištremta i Sibirą. 
1958 krįžo į Lietuvą, 1977 atvy
ko į V. Vokietiją.

Bronius RAČKAITIS mirė

buvo gimęs 1890' Emma JURKUTAITIENĖ-

teistas ilgesni laiką dirbo ir po karo, ir emigravo į Australiją. 1958
MtfS. ban-______________________________________

1850 Wwt 63rd St„ Chicago. If L 60425 
Telef.j PRoapect 8-5084

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

Tel. 376-1882 arba 376-5996

For your headache get 
extra strength and safety, too

Anacin® has extra strength.
More strength than any reg
ular headache tablet. And
Anacin combines that strength 
with safety.

Like all leading headache 
tablets, Anacin starts with a 
pain reliever recognized safe
Extra strength with safety. That’s common sense. That’s Anacin.

by a panel of experts, used as 
directed. But Anacin gives you 
more pain reliever than any 
regular strength headache 
tablet. Gives you safety you 
expect with extra strength you 
want. Read and follow label 
directions.

dukros ir 1 sūnūs

UI

’ dainuoti?”
jau ne dainelę!” “Tai ką tau, 
mano vaikeli, aš galiu padary- 

i ti?” Anūkas ir sako: “Žinai, mo
čiute, aš labai-pavargau. Geriau
siai tu eik sau, o aš pamiegosiu”.

BERNIUKAS IR TAUPYKLĖ

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

JOKŠIENĖ - JAGU- 
1979. I. 24 Stutt.

Kai susirinko svečiai, 5 metų 
berniukas, šeimininkų sūnus, 
atsinešė savo taupyklę ir rodo 
svečiams, kaip ten galima Įdėti 
monetą. Priėjęs prie vieno sve- i 
čio jis ir sako: “Aš tą plyšeli 
praplatinau, kad tilptų ne tik : 
kvoteriai, bet ir pusdoleriai”.

— Į Washin gtoną buvo su var
j 1978. ŪII. 29 Ludwigsburge, kuri^av^ ^-zrae^° karo vadai, politic 

kapinėse'kai ir Parlamento nariai.
— Taikos sutarties pasirašy-

TĖVAS LR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef. 476-2345

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
VImu programas » WOPA, 

1490 WL A. M.
Liafuviy kalba: kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 3 .DO 
—3:30 vaL popiet 
ir sekmadieniais nuo 
vai ryto.

Vadaja Aldana
Tolaf.: HEmlack 4-2413

'159 So. .MAPLEWOOD AVI 
CHICAGO ill 40629

Šeštadieniais 
8:30 iki 9:30

Dtukuf

A “Lietuvos Aidai’
rri KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

Programos vedėja

Kasdien nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 vai. vak. 
šeštadieniais 7—8 vaL vak. 

Visos laidos iš WOPA stoties, 
banga 1490 AM.

St Petersburg. Fla., 5:30 vaL p.p. 
U WT1S stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

Jei lino te aemenk, kur 
galėtų uiaiaakyti Naujienas, pr 
Some atsiųsti jų adresus. M 
jiems siusime Naujienas dvi a 
vaite* nemokamai.

j Lietuviu Bendruomenės
VIDURIO VAKARU APYGARDOS

Į IX-sios TARYBOS KANDIDATŲ

S A R A S A S*
PIRMAS RAJONAS ANTRAS RAJONAS

Borevičius, Jonas ......... 70 m. Grybinas, Zigmas .«r.f.... 55 m.
Dočkus, Kostas......... «... 62 m. Janušonis, Vytautas.... 38 m.
Džiugas, Stasys ............. 59 m. Kažemėkaitytė, Rima .... 27 m.
Germanas, Vytautas .... 48 m. Laucis, Petras ................ 26 m.
Ivanauskas, JPuozas .... 24 m. Paukštelis, Vytautas....47 m.
Jasaitis, Jonas................52 m. Valeika, Julius .—.......... 35 m.
Jakaitis, Modestas....... 50 m. Vilutienė, Birutė ............46 m.

t Jasinevičius, Vytautas .. 53 m. 
Juodelis, Bronius .55 m.

Kaunas, V. Ferdinandas 57 m. 
Kerelytė, Vilija ........... 23 m.

Kriaučeliūnas, Leonas .. 59 m. TREČIAS RAJONAS
Markevičius, Vytautas .. 50 m. Ingaunis, Stepas.......... 66 m.
Meškauskas. Juozas ...... 72 m. Reškevičius, Albinas .... 47 m.
Razma, Antanas .......— 56 m. Sakalienė, Viktorija.... 40 m.
Rimšelis, Viktoras ....... 64 m.
Rūgytė. Alicija ...........  76 m.
Sakadolskienė, Emilija 23 m.
Sušinskas. Kęstutis...... 28 m.
Šaulys, Dovas...............25 m.
Šležas, Adolfas............. 54 m.
Šoliūnas, Vytautas....... 51 m.
Šoliūnaitė, Rasa --------23 m.
Vaznelis, Jonai............ 53 m.

z Varnaitis, Dionizas...... 44 m.i
žadeikis, Jonas..... . 62 m.

IX-sios LB Tarybos rink imai įvyks 1979 motais** *
jį gegužės mėn. 5-6 dienomis ir gegu
i žės mėn. 12*

/ Į
lė drenomis

į ir palaidotas centr.
1979. I. 2. Laidojimo apeigas!
atliko kun. K. Senkus. Buvo gi- mo ceremonijos ir kalbos buvo 
męs 1913 Seredžiuje, kur ir vi-- labai Įspūdingos. Himnus ir ki- 
durinę mokykla baigė. Tarnavo1 tas melodijas grojo marinų or- 
policijoje. Į Vokietiją atvyko’ kestras.

lį Metų Mirties Sukaktis
f

Chicskf6i

al&etEvlų

trcKtorit

,s.i»ociacijoi
VINCENTA PETRUŠONIS

Vasiliauskaitė
Gyveno 902 West 38th PI., buv. savininkė tavernos
Mirė 1968 m. kovo mėn. 30 dieną, sulaukusi 76 metu 

imžiaus. Gimusi Lietuvoje. Raseinių a]>s., Viduklės pa.i 
rapijoje.

Amerikoje išgyveno 55 metus.

N--

*
>'
i

$

* -
1

i
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Paliko nuliūdę, sesuo He
len Prancik, sesers vaikai

Edward su žmona San
dy. Raymond su žmona 
Gerry, Louis su žmona Joj 
ane Prancikai ir kiti gimij 
nės, draugai bei pažįsta
mi.
Priklausė Amen Legiono! 

Dariaus-Girėno postui 271. 
Visi a. a. Vincentos Pet- 

rušonis gini nės, draugai iri 
pažįstami nuoširdžiai kvien 
ėiami už velionę pasimelsti, 
ir gražiai ją prisiminti.

Sesuo ir kiti giminės su šeimomis.
I

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTV 
DALYSI,

BUTKUS - VASAITIS
14*8 So. 5Cth Ave, Cicero, 111 Phone: OLympie Z-1IWS

<v*s so. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayrixe

GEORGE F. RUDMENAS
U19 So. LITUANICA AVE. T*L: YArd« 7-1188-11M

STEPONAS ( LACK ® SŪNŪS

X314 WEST 23rd PLACX Vii tink 7-8471
SOUTHWEST HIGHWAY, Puloe HUIą DL J74-441I

»3!H 8*. HAL3TKD STREET Ph«ne: YArdi
■ *SS 1 - CHICAGO t. leu Wednesday, March 28. 1979

MMBR3B



sveiki

O GERIAUSIAI ČIA

BALFO CHICAGOS APSKRITIES VEIKLOJE

REAL ESTATE
262-5 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

mūs brolių. Teri vargai sakote

iėfonu

LIETUVIU KOMPOZITORIŲ SIMFONINIS KONCERTAS

BERNARDAJAKUBENAS

IMlUtAMC

diriguoja
HENRY MAZER

nariai

TEATRO KASOJE?

BmI

ALU Bl NUM SIDING. Applicators. 
Gutter and trim installation. Expe
rienced only. Top salary. Subcontract 
work. Link Home Improvement Co., 
3020 S. Archer, Cricago. 254-5810.

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632. T«l. YA 7-5930

SKAITYK PATS IR PARAGINK
DAR KITUS SKAITYTI

XI Frank Zapolli 
QO»Mi W.95fft St 

GA 4-3654

LAIKRODŽIAI Ir »RAMOINYBaX

Pardarimas Ir Teisynai 
2644 WEST šft* 5TRE5T

T*I®*.t 74941

7 jos vaidinių progomis. Dėkoja' 
i už vizitus, gėles ir dovanas, ir 
'š:aip parodžįųsięjris! palankjup^ 
1 bei'atjautimą' jos einamoms pa
reigoms.

4ĮągWy *

Namai, Ž«mė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

2608 West 69th St, Chicago, Hl. 60629 • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies Įrairių prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chlcagoc mieste leidimu, 
Dirbu Ir uimlasSIuoau ffrit, ga
rantuotai Ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Ava. 

Tai. 927-3559

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

TeL 767-0600.

išpildo ČIKAGOS SIMFONINIO ORKESTRO

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKAS "

Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
2 ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS iŠSIMOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS į

M. ž I M K U S 
Natary Public 

INCOM! TAX IIRYICE 
4259 S- Maplewood. Tai. 254-7453 
Taip pat daromi Tertoal, giminiu 
likrietimal. pildomi pilietybėj pra

šymai Ir kitokį blankai

HELP WANTED — l.iALE 
Darbininkų Reikia

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL A Awoclataa 

2649 West 63rd Street, 
Tai. 776-5162 

Trečiadieniais iš anksto susita
rus. šeštalieniais iki 12 v. 

Vakarais tel. RE 7-5047. 
Raštinė veikia jau daugiau kaip 

40 metų, patarnaudama klientams.

Viena iš garbingųjų ir didži- šakoja, bujote bu joj 
ųjų mūs organizacijų yra Bal
tas. Baltas yra šaipės organiza
cija. Jo uždavinys — palengvin
ti sunkia vargstančių dalią. Mai
šantis normaliame gyvenime 
atrodo, kad pasaulyje skurdo 
nėra, kad visi gyvena norma
liai. Tačiau apsidairius ir savų 
tautiečių tarpe kenčiančių ir 
vargstančių dari yra daug ir nė
ra ženklų, kad jų mažėtų. Ypač 
pavergtoje tėvynėje ir išblašky-

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2o01-W. 69th St., Chicago, HL 60629. — TeL WA 5-2737 
V. VALANTINAS

Į naują valdybą išrinkti: An
driukaitis Bronius, Giedraitytė 
Grožvyda, Januška Kostas, Ja
saitis Jonas, Kasperaitienė Ida, 
Mackevičius Juozas, Navickas 
Vladas, Rožanskas Kazys, Se- 
reičikas Faliksas, Šimkus Vale
ri jomas ir Urbelis Juozas. Į re
vizijos komisiją išrinkti: Jokub- 
ka Jonas, Povilaitis Kazys ir 
Skeivys Juozas.

Suvažiavimas sulaukė daug 
sveikinimų. Buvo pagerbtas il
gametis apskrities pirmininkas 
Valerijoj as Šimkus. Jis be per
traukos pirmininkavo jau 30 
metų. Tai retas žmogaus arti
mo pagalbai pasišventimas. Bu
vo paklausimų ir veiklai naujų 
sugestiją. Suvažiavimas baigtas

: Tautos himnu.
Po .trumpos pertraukos jau 

į buvo rudens piniginio vajaus 
‘ pabaigtuvių pobūvis. Jam vado

vavo K Bružas ir j. Litvinas.
1 čia apžvelgta vajaus eiga ir iš

girsti skyrių atstovų praneši
mai, Panešimuose pasidžiaug
ta, kad rinkliava visur gražiai 
praėjo. .Balfo talkininkai žtmr* 
nių Kdto paUpkįaj priimtk Vr>

« aukų - *Surinkt 5
daugiau negu kitais metais.

EXPERIENCED HAIR STYLIST

For part time. Week-ends. At a very 
nice beauty salon. Please call days, 
776-3344 or apply at:

7801 S. KEDZIE.

£ Mnjięjaus auditorijoje etninM / 
I Kalėdų programas stebėjo net Į

ko Lietuvos Vyčių' jauniai ir

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez'dentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Hl. Virginia 7-774?

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau 
9727 & We®t*ra Chicago, UI. 60643

’ Telef. 3Į2 238-9787
> Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kelio- 

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo razervacijas; Parduoda 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuva ir kitus kraštus; 
Sudarome iškvietimus' giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer- 
macijas visais kelionių reikalais.

® Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuoti vietas 
Z _ _.j — prieš 45 - 60 dienų.

Antanas Kruklys. 
komisija — Kostas 
ir Antanas Zubavi-

e i a B f i o
52-W M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

TlfcM ?9® pusawfiui tutomoblllt 
Llašilify apdraudimas penslnintanf 

Kreiptis
A. LAURAITIS 

40^ 5*. ASHLAND AVI. 
5SG4775

gūžės 12 dieną švenčia vienų 
metų sukaktį. Ta proga Gok 
Coast salėje turės trumpą pro
gramą.

— Hot Springs, Ark., radijo 
valandėlės “Leiskit į Tėvynę” 
— Lithuanian B r o a dcasting 
SPA kovo 25 dienos programoje 
buvo perduota dalis .pręmijuo-; 
tos Sophie Barkus šeimos radijo 
programos, ’ vedamos Aldonos 
Daukus, Čikagoje. Likusią pro
gramos dalį sudarė montažas 
“Pavasario linksmybės” — lie
tuviškos poezijos ir pavasariš
kos muzikos pynė. Balandžio 
8 dieną bus paminėta 400 metų 
Vilniaus universiteto sukaktis 
su paskaitininku pedagogu Pet
ru Maldeikiu. Transliacijos gir 
dimos kiekvieną antrą ir ketvir
tą sekmadienį 2:30 vai. popiet 
per KBHS radijo stotį, banga

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
INSURANCE

HELP WANTED — FEMALI 
DarbinlnklŲ Reikia

9 IMMEDIATE OPENINGS 9

MACHINISTS
4 Openings—At Journeyman Level 
With experience in lathes, set-ups, 
O.D. and LD. grinding, etc. Good 
•starting salary. Excellent working 
conditions and fringe benefits. CALL: 
731-9700 or (219) 398-0838

INDIANA FORGE
& MACHINE CO

3468 Watling Street 
East Chicago, Indiana

An Equal Opportunity Employer M/F

• Di-Gel.
The Anti-Gas Antacid.

Juozo šmotelioATSIMINIMŲ SKIRSNELIAI
Graži, lengvai skaitoma ir 

įdomi 250 puslapių knyga su. 
krauta autoriau? troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė., 
Chicago, IL. 60629.

Registruokite savo namus, 
biznius, sklypus pardavimui jau 
26-tus metus veikiančioj įstai
goj, o kirkdami pasiteiraukite.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Publit

Insurance, Income Tas.
2951 W. 63rd St TeL 436-7878

, “Audros” ansamblis.
— Lietuvos Generalinė Kon-' Lli v X'/-=>•

šulė J. Daužvard.'enė kalbėjo* Gen. Konsule J. Ūauzvar 
Amerikos Lietuvių Policininkų di^ė nuoš^džiaMėkoja organi 
Sąjungos susirinkime Balzeko Į zac^Joms ir pavieniams 
Liet. Kultūroj -muziejuį|)ęfKal' 
bo ję ir‘ilgokame klausimų-atsa- 
kvmų periode gen. konsule api
būdino L’etuvos praeiti ir pa
ryškino dabartinę okupuotos 
Lietuvos padėtį. Sąjungos narių 
sąstatą sudaro Čikagos miesto 
policijos tarnautojai ir pensinin
kai — vyrai i4i' 
turi virš 100. Pirmininkas — P. 
W. Balskus, sekretorius — R. 
Shuksta, programų tvarkytojas 
— seržantas S. Barkauskas, Či
kagos policijos departamento 
vidaus reikalų skyriaus vedėjas. 
Nariai, pirmos ir antros kartos 
lietuviai, didžiuojasi sava kilme 
ir lietuviškomis pavardėmis. 
Pirmininkas Balskus Įteikė gen. 
konsulei garbės narės kortelę ir 
lipinuką, kuriame organizacijos 
vardas atspausdintas angliškai: 
Lithuanian American Police As
sociation, o šūkis “Laisvė” — 
lietuviškai.

V. Belecką, Sunny Hills — 904—773-3333 
R. KezĮ, New York — 212—769-3300 
J. Zubavičių, New? Jersey 201—381-3198 
D. Dulaitį, Detroite 313-549-6878
L. Mikonį, Clevelande-216—531-2190 -

M. Kielą, Chicagoje 312-727-1717 •

HA 1-6100

Balfo darbuotojai ir talkininkai 
susilaukė nuoširdžių sveikinimų 
ir linkėjimų. ----------

Po žodinės programos buvo 
vaišės. Atsilankę buvo skriniai 
pavaišinti. Visas šių vaišių iš
laidas padengė, vajaus globėjas 
Frank Ždgas. i-Jotrfk prikli)i6O 
Balfo vlkfovylJės ir ‘talki, 
ninku padėka.

P. Venclova

LABAI SVARUS 2 butų namas ir 
garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 
zu šildymai, Brighton Parke. §37,000.

$7.500 lengvu pajamų iš gražaus 
mūrinio namo Marquette Parke. Ga- 
zu šildymas, apsauga nuo potvynio, 
kaina §57,000.

2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 
garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

MODERNUS 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, S50.000.

MODERNUS 2 aukštu mūro namas, 
apie $18,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

MACHINIST
HARDINGE LATHE

Experience in set-up and operate 
Overtime.

CALCO MEG. CO.
205 Factory Road 

Addison, 111. 
628-2309

An equal opportunity employer

— Mokslo ir Pramonės muzie
jaus vadovybė praneša, kad pra
eitų metų gruodžio mėnesį mu
ziejaus Įvairių tautų kalėdinių 
eglučių parodą aplankė 562,730 
asmenų. Parodoje kasmet iš vi
sų eglučių išsiskiria lietuvių 
šiaudinukais papuošta eglutė. 590 AM. Programos vedėja Sa^

lomėja šmaižienė, rekordavimo 
darbą atlieka Petras šmaižys, 
iždininkas 
Kontrolės 
Marcinkus 
čius.

— Aldona Rimienė, federali
nės agentūros Vista tarnautoja, 
pakviesta Health Fair ’79 koor
dinatore. Ji prasidės Čikagoje 
balandžio 2 d. ir baigsis 8 dieną. 
Lietuviams skirta balandžio 3 d. 
nuo 9 vai. rytcPiki 6 vai. vakaro 
Jaunimo centre. Turį sveikatos 
problemų registruojasi Balfo 
įstaigoje, tel. 776-7582, iki- kovo 
30 d. Platesnė informacija buvo tų po plačiąją-vergų imperiją 
atspausdinta vakar.

— Dainininkų Būrelio meti
nės. (R) LB Marquette Parko 

moterys. ■ Narių • apylinkės dainininkų būrelis ge- _ ______ Y'J I V.' w .

O net 
1 ir laisvame pasaulyje atsiranda 
žmonių reikalingų gailestingos 
rankc's pagalbos. Balfas ir atei-_ Įvairi apdrauda 
na visur, kur jo pagalba rėika- BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 
linga. Balfas ne vienam nušluo;: 
stė ašaras ir suteikė vilties. Bal-. 
fas yra centralizuota organiza
cija. Turi centrą ir apskričių 
skyrius. Taip pat turi šimtus 
geravalių talkininkų. Kiekvienų 
metų rudenį Balfas skelbia šal-: 
pos reikalams pinigų rinkimo 
vajų. Vajaus dienomis talkinin
kai aplanko daugumos lietuvių 
namus ir paprašo vargo ištik
tiems savo broliams lietuviams 
aukos. Dauguma noriai aukoja 
pagal savo išgales. Iš smulkių 
ir. stambesnių aukų susidaro j 
sumos, kurios Balfą Įgalina su-j 
šelpti pašalpos reikalingus. 1 

i 
Chicagoje kiekvienais metais} 

pradedant rinkliavas suranda-' 
mas vajaus globėjas. Jau treti 
metai vajų globoja Midland Sa
vings and Loan prezidentas 
Frank Zogas. Vajų pradedant, 
be savo aukos, globėjas Balfo 
veikėjus ir talkininkus pakvie
čia kartų pabuvoti ir juos pa
vaišina. Tokiam pat pobūviui 
pakviečiami ir vajaus pabaig
tuvėms. Dėl žiaurios žiemos šių 
metų pabaigtuvės buvo nukel
tos ligi pavasario. Jos įvyko šių 
metų kovo 25 d. šaulių namuose. 

Prieš užbaigtuvių subūrimą 
ten pat Įvyko Balfo Chiragos 
apskrities atstovų suvažiavi
mas., kuriame dalyvavo apie 
pusantro šimto atstovų ir sve
čių. Suvažiavime aptarti Balfo 
apskrities reikalai, išrinkta nau
ja valdyba ir revizijos komisija. 
Suvažiavimui pirmininkavo Ko
stas Bružas ir Ignas Petrauskas. 
Sekretoriavo J. Litvinas.

State-Fan^ Ute Insurance Company

The Di-Gel*




