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taško 
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Sostinėje nuolat 
ksta susišaudymas

iš aviacijos 
saugumiečių 
dar ir šian-

Sostinėje 'eina kova 
dėl valdžios

:— Teksaso . alk aus bendro
vės no’rėtų gauti teisę pagreiti 
skyles Meksikos aliejui pasiek
ti. Už darbą ir vamzdžius Mek
sika turės jiems sumokėti.

prisidėjo daugiau
Ohomeini
didesnių teisių krašto valdyme. 
Chomeini apie tokius pasiūly
mus nenori klausytis.

Nenori jokios 
amerikiečių priežiūros IŠ IRANO I FRANKFURTU VAKAR IŠSKRIDO 160 AMERIKIEČIU

Gen. Nemolda Sazrrin, 
riausias Irano saugumiečių 
das;

SAUGUMO VADA SUŠAUDĖ UŽ ŽIAURU , ELGESĮ SU SUIMTAISIAIS
MEKSIKIEČIAI LABAI KARŠTAI GINČIJASI DĖl 

GILUMOJE GULINČIO ALIEJAUS

i baigtis, 
pagerinti

ATSTOVU RŪMAI PAMINĖJO LIETUVOS NEPIRLAUSOMYBĖS SUKAKTI
Meksikos prezidentas Portil

lo yra labai išdidus žmogus- Jis 
"nori gautu didelę paramą iš A- 
merikos -Įvairiems - Meksikos Al
kio reikalams, bet nenori, kad 
amerikiečių paskirti atstovai 
juos klausinėtų, kas atsitko su 
duotais pinigais. Prezidentas' 
Carteris aiškiai pasakė, kad to
kios poskolos jie negaus iš A- 
merikos kongreso. Kongresas 
nori žinoti, kur -nuėjo pinigai.

Karšti ginčai dėl aliejaus

18: Bernadeta, S
Gendrė, Lengvin

me 
lėktuvas 
Frankfurt 
zanai leis 
ti, tai tada i Iraną skris 
transporto lėktuvui.

— Nustatyta, kad partizanai 
žymiai anksčiau nušovė penkis 
Irano generolus, negu Chomei- 
ni paskelbė pranešimą apie ių 
mirtį. Teherano garnizono va
das buvo nužudytas praeitą 
pirmadieni.

WASHINGTONE, Atstovų rūmuose, vasario 15 d. paminėta 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 61-ji sukaktis. Invokaciją 
skaitė kun. dr.; Tomas Žiūraitis. Pagirdinę kalbą pasakė kongre
so atstovas Frank Annunzio. demokratas iš Illinois valstijos. 
Taip pat jautriai pasisakė kongresmanai iš kilų valstijų.

' Minėjime, be kun. dr. Tomo žiūraičio, dalyvavo Amerikos 
Lietuvių Tarybos atstovai — prof. dr. Jonas Genys ir inž. Graž
vydas Lazauskas. u

rytą iš 
išskrido 

Amerikos 
kuris išvežė pirmą a- 

grupę. Planuojama 
5,000 amerikiečių, 

pasilikti Irane, nės 
nudarytoji saugumo 

nesutinka garantuoti a- 
yvybes. Užpraeitą 
i nušauti du ame- 
praeitą pirmadieni 
įerikietis žurnalis- 

aerodro-

— Meksikos prezidentas lau
kia kabineto nutarimo apie alie
jaus pasiekimą, bet negali su
laukti. Krašto gyventojai rei
kalauja ši klausimą spręsti ga
limai greičiau.

KITUS TRIS SUŠAUDĖ Už NESIRYžIMA KOVOTI 
PRIEŠ IRANIEČIAMS SVETIMAS JĖGAS

KALENDORELIS
Vasario .17: Jurgita, Aleksie

jus, Viltė, 
liginas.

Vasario — Sovietų agentai paraginę 
Afganistano saugumiečius nu
šauti Amerikos ambasadorių. 
Afganistano policija rado am- 
basadoYių nušovusius saugu
miečius.

Nuverstas premjeras Ali 
Bliulto pakartojo, kad jis jokio 
prašymo nerašys diktatoriui 
Zea, nuvertusiam demokratinę 
darbiečių y.yrianęybę.- > •.?

REKORDŲ REKORDAS 
Čikagoje R'i inėei sniegt,

MEKSIKA, sostinė 
dentas Carteris, gana plačiai 
aptaręs su prezidentu Lopez 
Portillo Įvairius Meksikos ir 
JAV reikalus, atsisveikino' ir iš
vyko namo. Prezidentas parla
mentui saskytoje kalboje pasiū
lė meksikiečiams Amerikos pa
ramą įvairiems uūio reikalams 
sutvarkyti, bet jis kalbėjo bend
rais bruožais. Meksikiečiai nori 
gauti didelę paramą iš Ameri
kos, bet jie nenori; duoti jokių 
Įsipareigojimų. Jie mano, kad 
jie patys geriau mokės gautą' 
paramą administruoti. Tuo tar
pu patirtis rodo', kad tokių pa
rama išgaravo, tikslo nepasie
kusi.

TEHERAN AS. Iranas. Mu
la Chomeini penktadienio ryte 
paskelbė, kad ketvirtadienį Te
herane buvo sušaudyti Irano 
generolai. Pirmon eilėn buvo 
sušaudytas buvęs Irano saugu
me .vadas už nepaprastai žiaurų 
elgesį su suimtais kaliniais, o 
kiti trys kariuomenės genero
lai sušaudyti už Įsakymus ka
riams šaudyti į islamiškos res
publikos siekiančius partizanus, 
žinia paskelbta penktadienio ry
tą. bet menoma, kad saugumo 
vadas buvo sušaudytas antrą 
perversmo dieną, kai komums-j 
tai. gave ginklus 
sandėlių, įsiveržė į 
rūmus ir ir juose 
dien tebesėdi.

gen. Madi Begih, Teherano 
vyriausias karo jėgų v iršinin- 
kas, ir gen. leza Na ji. Isfahano 
provincijos ir miesto vadas.

Partizanai komunistai skel
bia, kad jiems pavyko nušauti 
kitus tris Irano^gęnerędųs, bet 
neskelbia nužucK-tųjų vardų.

Chomeini skelbia-,<»s žinios ne 
tikslios. Pri' iijeras Bazadanas 
jokių pareiškimų neda’~ ■, bei 
tvirtinama, kad jis - ugiasi su 
taikyti Chomeini ir komunistų herane; 
kontroliuojamas, ginkluotas gru-. kareivinių rajone grįžti į karei 
peš. Komunistai yra suėmę la-, vines. Jeigu karo' vadovybė ne 
bai daug saugumo tarnautojų 
kuriuos nuolat tardo ir klausi 
nėja. Yra didelis karininkų kor. j nebūtų leidusi 1 
pusas, bet jis izoliuotas ir labai 
plačiai tardomas, 
sandėliai baigiami 
nauji javai dar segreit užaugs, 
Irano iždas taip pat ištuštintas.
Jeigu ir 
sieniuose, 
reilingos valiutos. Iš Rusijos I- nės kontrolė? 
ranas negali laukti maisto, nes dar įsakinėt 
patys rusai perka javus Ameri 
koje ir Australijoje.

meonas
Vieštartas, Eisgilis.

TEHERANAS, Iranas. — 
Penktadienio rytą iš Teherano 
aerodromo išskrido pirmasis 
didvsis Amerikos transporto 
lėktuvas. I 
merikiečių 
išvežti ik 
nenorinčių 
Chomeini 
grupė 
merikiečių c 
savaitę buvo 
rikiečiai, o | 
nušautas am 
tas, buvęs Teherano

Jeigu pirmasis transporto 
sėkmingai pasieks

i ir Chomeinio parti- 
amerikiečiams išvvk.

Nacionalč Oro Tarnyba, pra 
nešė, kad Chicago šios savai
tės pradžioje sumušė pati savo 
sniego ;rekordą: jnrmadienio 
rytą šios žiemos sniego jau bu
vo prisnigę 84 inčai; 
žiemos rekordas buvo 
ši žiema dar negalvoj 
taigi gąį tą rekordą 
ir atrodo, kad gamta elgiasi at 
sargiau, negu Chicago Wea- 
the Servicėmano: CWS spėju, 
kad trečiadieni temepratąra 
sieks 35 laipsnius, o ketvirtai 
nj veik iki K>. o tačiau iki šiol 
jau kelinta savaitė temperatū
ra neperžengė tirpimo 
—32 laipsnių aukščiau 
ir tai jau namų stogai 
pusėje aptirpo. Apsaugoti nuo 
potvynių reiškia atšildyti labai 
išlėto ir tai vra ka gamta da*

Visame krašte, spaudoje ir 
radijo pranešimuose, privačiuo
se namuose ir susirinkimuose, 
meksikiečiai labai karštai dis- 
kuotoja, kas daryti su žemės 
turtais. ' Dauguma meksikiečių 
pasisako už tai, kad neprileisti 
amerikiečių prie skylių gręžimo 
ir aliejaus kėlimo Į paviršių, 
bet jiems taip , pat aišku, kad 
patys meksikiečiai nepajėgs to 
aliejaus ištraukti. Be amerikie
čių pagalbos jie nepajėgs pasi
naudoti žemės gilumoje gulin
čiu aliejumi ir degalais. Prezi
dentas Carteris priminė meksi
kiečiams, kad Amerika noriai 
pirktų jų gamintą aliejų.

Motera neverta
• šaukti tarnybon

WASHINGTON, D.C. — Bai
giama ruošti karo tarnybai tin
kamų jaunuolių registracija. 
Pastebėta, kad ' mobilizaciją 
pravesti turintieji pareigūnai 
visai nesirengia registruoti jau
nų moterų. Patirtis karo deika-

— Irano komunistai tvirtina, j0 laukai 
kad prie šacho nuvertimo jie rimti Irano

negu pats bėn. Verta pastebėti, kad ir mu 
todėl jie reikalauja ia Chomeini turi didelius plo

CAMBRIDGE. Mass. Mokslo 
kaina Harvardo universitete 
jau pakilo daugiau kaip *8,000 
metams. Kaštuos $712 dau
giau. tai yra ateinančiais mok
slo metais Ivy League kolegi
joj teks mokestis mokėti ^3.110 
grynai^. Harvardas sako, kad 
kainos ptikčiįmas derinasi su 
kite'... >av., Yales kaina iš $7,. 
50u pakilo iki $8,1 IO. Stanford 
iš 87 290 iki 87.919.

ISLAMABAD,Pakidaiun-.Nuo 
šio šeštadienio pradeda galio
ti visame Pakistane Įvesti l<la- 
tymai,kuriais nusikaltėliai bus 
baudžiami, pavyzdžiui, už sve^ 
limotervstę užmušimu ak
menimis, už vagystę rankos 
?r kojos amputacija, už alkoho
lio gėrimą (jei moslemas) 
išpliekiniu. Tai paskelbė- prezi 
rantas Zia-ul-H'ak, kaip prie
monę griežtai Islamo legalia', 
sistemai sutvirtinti. Krikščio
nių. mažumai ir kitų tikėjimų 
grupėms tos bausmės netaiko
mos. Jie galės gerti savo religi
nėse ceremonijose.

Generolas Zia, kuris valdžią 
pasigrobė- prieš 19 mėnesių, Į- 
sakė paruošti naują mokesčių 
rinkimo formą, kuri derintųsi 
Islamo ekonomijos sistemai.

Didžiausiame Teherano ae
rodrome tvarką palaiko Chc- 
meini patizanai. Pradžioje aero
dromą saugojo Irano kariai, bet 
paskutinėmis dienomis sargy
bas perėmė jauni partizanė. 
Jau baigiama ruošti antroji a- 
merikiečių grupė, norinti iš
skristi. Ji laukia-pranešimo Wa- 
shingtono, kada galės atskristi 
dar vienas lėktuvas. Amerikie
čiai turi ilgai kelionei paruošę 
didoką skaičių lėktuvų, bet ne
gauna Irano leidimų nusileisti 
Teherano aerodrdme- Vokiečiai 
yra pasiruošė, aptarnauti atski- 
dusius Amerikos transporto 
lėktuvus ir leišti jiems skristi Į 
Ameriką. Jeigu lėktuve būtų 
ligonių, tai jiems būtų suteikta 
medicinos pagalba.

Chomeini kiekvieną 
kartoja, kad jo jėgos kontro
liuoja visą Iraną, bet nuolatinis 
susišaudymas Teherane ir ne
vienodos žinios, ateinančios iŠ 
jy’Birių: ^.provincijų t rodo, kad

vines 
būtų leidusi partizanams įženg
ti į kareivines ir maištininkams 

aisvai kalbėt's 
kareiviais, tai perversmo 

Nisi maisto, niekas nebūtų drįsęs tęsti. Bei 
tuštinti, o. kai visos didesnės kareivinės 

prigužėjo gerai ginkluotų parti
zanų, dažniausiais Teherano 

norėtų pirkti javų už- gyventojams visai nepažįstamų, 
tai negalėtų sudarti faj karo vadai neteko kariuome- 

Vėliau jie bandė 
kareiviams, l>et 

jau buvo per vėlu. Kai į kareivi
nes įsibrovė partizanai, tai ka
reiviai jau abejojo įsakymais. 
Partizanų iš kareivinių jau ne- 

tarpe nėra vienodos nuomo- j galėjo’ išprašvti.
kaip išnaudoti dideles žiba-i Chomeini taip pat paskelbė.

N teni pataria leisti kad Irano vyriausybė, besiva
duodama karo meto įstatymais, 
nutarė konfiskuoti visas šacho 
žemes Irane. Jis turėjo milijo
ną akrų derlingos žemės, kuri' 
valdžios nutarimu perėjo vals
tybės nuosavyltėn. šacho žemė 
verta virš bilijoną doleriu Vi-1 

r vynuogynai pe- 
alstvbės nuosaw-

Bhutto žmCiią organizuo- 
propagandą prieš nutarimą 

vvra, laikoma 
Pakistano kalėjime. .

tus derlingos ir ne tokios jau 
darlingos žem»‘s Irane- Prieš 16 
metų Chomeini pradėjo vesti 
kovą prieš dabartinį šacha, bet 
šachas Chomeinio žemių ne- 
kohfiskavo, dabar Chomeini 
šacho žemė nusavino ir rengiasi, 
ją išdalyti neturtingiesiems.

Irano karo vadams pametus 
orientaciją ir nedavus į karei
vines grįžusienis kariams aiš
kių instrukcijų, jie prarado 
vadovybę*, pateko 1 kareivinėse 
siaučiančių partizanų rankas ir 
buvo sušaudyti

Buvo sušaudyti šie JLrąjįo ge
nerolai: -Jp—R* •* ' T l • ' '

gen. Mameln NcYisbad. Imm 
parašiutininkų vyriausias va

Prezi* Iii s tvarkantiems žmonėms ro
do, kad tarnybai gali būti pri
imtos tiktai mc’lerys savanorės. 
Mobilizuotos moterys sukels la
bai daug naujų problemų kurių 
dabartiniai vadai nepajėgs iš- 
pręsti. Už lygias moterų teises 
moterys nieko neprotestuoja, 
jeigu karo tarnybon jos nebus 
pašauktas, šič. klausimas mote
rų tarpe sukels didelius ginčus.

Kongreso atstovas Frank Annunzio praeitą ketvir 
tadienj Amerikos kongrese pravedė Lietuvos nePriklau 
somybės sukakties minėjimą. Jis pasakė svarbiausią kai 
bą ir leido kitiems tuo reikalu pakalbėti. Atstovas An 
nunzio labai gėrai pažįsta Lietuvos okupacijos ęigąz 11 
lietuvių gyvenimą.
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Meksikos vyriausybės 
riu 

į nės, 
lo versmes 
jas išnaudoti valstybei ir paliuo- 

|suoti nuo valstybės -mokesčių. 
■ Kiti mano, kad reikia leisti 
b. .id ■'Vč r,s iš itt'.’č. .1 aliejų ir 
apl..auti jas dideliais mokes
čiais.

Irano generoltii labai leng
vai pasidavė ginkluotiems na1 - 
tizanams. Praeitą antradienį 
jie pranešė visuomenei ir Bach- 
tiaro vyriausybei, kad karo va
dovybė nepalaikys tvarkos Te
herano gatvėse. Tai reiškė, kad 
Irano karo vadovybė atsisakė 
remti Bachtiaro vyriausybę. 
Karo vadai įsakė kariams, pa
laikiusiems tvarką pačiame Te- 

aerodramo srityje ir

■' ' - - •-

Prezidentas <-arteris, žmonos Rosalynn lydimas, tris dienas praleido Meksiko 
stinėj. Jis kalbėjosi su prezidentu ir vyriausybės pareigūnais.

Carteris prižadėjo duoti meksikiečiams ekonominę paramą.

— Amerikiečiai buvo netik 
liai informuoti apie Chomeinio sušaudyti josios 
organizaciją nilvėrsti šacha

PIRMON EILĖN IŠSKRIDO AVIACIJOS BENDRO j 
VIU DARBININKAI IR TARNAUTOJA)

^bniry of Congress Gr.
Periodical Division
Washington, D, c. 20540
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Narnų apšildymo gožas 
pabrangs

People Gas kompanija pa
skelbė, kad tipingam gyvena
mam na.iiui dujomis (gesu) 
apšildyti sąskaitos bus 20 nuo
šimčių didts-iės. Pabrangini
mo kaltę 1 eople Gas suverčia 
žiemai, kuri esanti 13 nuošim
čių šaltesnė už normalias žie
mas ir 1 nuošimčiais šaltesnė 
už pernykščių žiemą.

— Prieš apsigyvenant 
denciniame 
te knygelę, kurią išleido Hou
sing and Lrban Development 
(BUD’s įstaiga — “Hise Home 
Buying.” Knygelę galite gauti: 
The Coiisuinerlnforiiiation Cen 
ter, Pueblo, Colo. 81009.

-- Jei jūs turite neaiškumu 
su vad. condomihiume apsigy
venimu, prašykite knynelės: 
“Questions About Condomi
niums’’. Dėl valdinės namams 
paskolos (home-loan) progra
mos rašykite: HUD’s
Housing Comniisioųer, 451 Se- 
vent St. S.W, Wasington D. C. 
20410, ar kontaktuokite Chica
gos departamento įstaigą.

rezi-
rajone, išsirašyki-

Federal

šeimos gydytojas, kuns geriau 
šiai žino, kur tokį asmenį ap
gyvendinti, būtent sveik los na
muose arba globą teikančioje 
įstaigoje, su vizituojančia se
sele ( aurose). Jei namų svei- 
tos tarnyba nepriimtina, kreip-; 
kitės į vietos vad. Health Sys
tems agentūrą arba apskrities 
(Area Office on Aging) įstai
gą vyresnio amžiaus asmeninis 
informacijų dėl tokios gali

mybes. Jeigu tokia vieta yra se 
nelių namuose (nursing bu
me), geriausias pasirinkimas, 
Jūs turite pasitarti su savo gy
dytoju, kad jis nustatytų kokia 
globa tam asmeniui būtų 
tinkamiausia: a) angliškai vad. 
free-standing skilled nursing 
įstaiga, b) vad. hospital-based i 
pratęsta vieneto globa, c) vad. 
intermediate globos įstaiga, d) 

i pažangos nedarbingumo globos 
įstaiga (development disabled 
care accomodations), e) pedia
trijos įstaiga (skilled pediatric 
facilities) arba f) vad. shelter
ed care units — globos viene
tai.

Poilsis (Tapyba)M. ŠILEIKIS

SUMAŽINKITE GALIMYBES SUSIRGTI FLU
PERŠALIMU

» 6) Sporto pratimai — sportuokite, bet nepavargite. 
į “Nepersisportuokite iki apalpimo”, — sako dr. Derus. 
i “Jei perdaug sportuosite, pasidarysite silpnas ir nebūsi
me atsparus susirgimui”, —pabrėžė tas pats gydytojas.

j ŪS KLAUSIATE,

GLOBOS ĮSTAIGOS PASIRIN
KIMO REIKALU

KL. Mano šeimos nariams 
netrukus reikės ilgesniam lai
kui tokios įstaigos, kur būtų 
sveikatos priežūra ir globa vy
resnio amžiaus asmenims. Pa
sakykite, kur tokia Įstaiga gali
ma rasli Chicagos apylinkėse?

Petronėlė Lf

ATS. Kai norima apsigyven
ti tokiuose sveikatos ir globos 
namuose, kiekvienam iškvla 
psichologiški sprendimai; dau
gelis bijo ten apsigyventi, bijo 
savo gyvenamus namus apleis
ti. Tuo reikalu visa šeima ir 
asmuo norįs tokos globos, tu
ri aptarti, kai reikia toks spren 
dimas padaryti. Tokį

periodiškai vizituotų tą viene
tą, kuriame nori apsigyventi 
jūsų šeimos vyresnio amžiaus 
asmuo. Ip tai yra labai svarbu 
įsidėmėti, jeigu jūs norite ap- 
gyevndinti jums brangų šei
mos žmogų, ilgo laiko (vad. 
long-term) įstaigoje, tai šei
mos narių apsilankymas ir se; 
nioro vizitavimas yra gyvybiš
ko pobūdžio reiškinys. Pir
mieji trys "fhėnesiai yra kritiš
ki visai šeimai, nes šis laikotar 
pis persikraustymo- Į poilsio 
namus yra dažnai nemalonus 
ir dramatiškas naujiems rezi
dentams.

Todėl šeimos nariai

Šiuo reikalu platesnių infor
macijų jūs galite gauti paskam 
binus: The Illinois Health Care 
asociacijai nemokamai telefo
nu 800-972-8118, kontaktuojant 
savo šeimos gydytoją, li
goninės social workerį, tarnau 
toją, Social Service agentūrą 
arba Valstijos Sveikatos De
partamentą (State Dept, of Pu
blic Health). Aplankyti tokią 
Įstaigą (facility) yra gyvybiš
kai reikalinga asmeniškai,kad 
patirturriėt, kaip ji veikia, ko
kią pagalbą seniorams ji teikia. 
Patiekite klausimus tos įstai- 

:.gos administratoriui, štabo na
riams kokius patarnavimus įs
taiga senjorams teikia. Naudo
kite savo sveiką nuovoką ir nu 
statvkile ar -a ištaiga vra lai- 
sva, švari nuo pašalinių kva
pų, ar teikiamas maistas yra 
geros rūšies ir ar gerai pa.ruošr
tas ir ar aplinkos atmosfera tas su globa susijusias Išlaidas, 
yra maloni. Isitikinljite ar istai- Medicaid 
gos kąšjąi patarnavimas yra tingus pacintus.,

privalo 
dažnai sueiti į kontaktą su .vad. 

nariais 
dėl specialių reikalų ir iškylant
čių problemų, liečiančių jų 
mvlimuosius asmenis. M. Š~nė

nursing home štabo

KL. Būkite malonūs, pasa
kykite koki yra praktikuojami 
sąskaitų aiųtibkėjimp būdai il
go laiko (long-term) globos' įs
taigose? Vladas ir Aleksas - € ' *

ATS. Sąskaitų apmokėjimo 
būdas _ ___ ______ ___

narius yra viehas, būtent: Me
dicare apmoka iki 100 
už įstaigos

! laiko (log-ternis) 
nete, įskaitant opės

už rezidentus ar šeimos

dienų 
patarnavimą ilgo 

globos vie-

apmoka už netur.
teturi

nuos- tiksliai nurodyti, Paprašykite mažiaus pajamų 
kad jis' metus.prendj turėtų padėti padaryti savo šeimos gydytoju

:: y

!k-'' -,V>

’H

F7

kuri e 
negu $400.

7) Venkite kraštutinės temperatūros. “Temeratū-- 
ros pasikeitimas žiemos metu žmogaus organizmui su- 

įdaro silpnumo formą, kuri neigiamai veikia Į jūsų at
sparumą susirgti ir persišaldyti, susirgti sloga bei flu”— 
aiškina dr. DeWitt.

“Staigus temperatūros pasikeitimas veikia prieš 
žmogaus imunitetą ir kiekienas asmuo pasidaro imlus 
bakterijoms ir virusams, kurie visą laiką yra aplink 
mus”. 'Laikykite savo bute šiek tiek drėgmės, kad ge
riau jaustumėtės. Sausa šiluma sausina x kvėpavimo ta
kų gleivinę, ir sumažina normalų žmogaus atsparumą 
infekcijoms”,—teikia dr. De Witt. Gydytojas pažymėjo:

Jeigu modifikuosite savo imunitetą iki tokio laips
nio, kur jūs pasidarysite daugiau atsparus bakterijoms 
bei virusams, kurie yra aplink mus visą laiką.”

“Dėvėkite lengvus, laisvus, šiltus rūbus, kurie pri- 
valo palakyti kąne šilumą, bet ne karštį. Venkite per- 
šilti”, — pataria dr. Hamlet. “Kai jūs pajuntate karštį, 
dalį rūbų nusivilkite”. Pvz., patartina vilkėti apatinius,'

Tie asmenys, kurie ieško pa
galbos iš vad- (identififying eh 
gibility) valdinės pagalbos fen 
do, privalo pasitarti v su savo 
ešimos advokatu, vietos tega- čių metų tris (3) mėnesius, dėl I vilnonius marškinius, šaliką, liemenę ir bet kokius švar

. ATS. Tos taisyklės reiškia, 
jei pvz., jūs turėjote mediciniš
ką padengimą išlaidoms ap
mokėti per paskutinius tų pa.

liškos pagalbos draugijas, vad. 
aid society, ar Valstijos Viešos 
Pagalbos (State Dept, of Pub
lic Aid.

Rašykite arba skambinkite 
ieutenant Governor Dave 0’- 
Ueil’s Senior Action centams, 
160 North aSalĮe? Chicago, Ill.. 
60601 ,arba 5 West. Old Town 
Mail, Springfield, Id. 62701 su. 
klausiniais arba dėl tų reikalų, 
kuriuos tvarko bet kuri valdi
nė agentūra ar dė.l globos prog- 
•‘varnos aukščiai), nurodyktais 
telefonais. , Pr. Fab.

KL. Pasakykite; kur aš turiu 
kreiptis, jei Medicare nenori 
apmokėti už man padarytus 
mediciniškus pafehįiavimus?

-I-v- ;’ J S-čius

:ę-A<TS. Po to, ?kąi Medicare
r A , - • y- - ■ \ . į *

prisiunčia jums “pranešimą Už 
kokius med- patarnavimus Me 
dicare sutinka apmokėti,tai jei 
jūs jaučiate, kaa jų sprendi
mas nėra teisingas, tai jūs ga
lite prašyti: a) kad M. naujai 
peržiūrėtų jūsų pretenziją, b) 
jei jūs visdėlto ųęšatę patenkin 
tas su peižiūrėtiįspręndimu ir 
jei .pretenzijos sū^ia 
desnė negu $LOO,'ftai jūs gali
te reikalauti ą^kląųsinėjjluo 
(hearing). .'įlačią^ šiuo, atvęju 
yra nustatyt^ 6.* nųšnfesįų lei- 
mirras ąpęliacįjki papuoli. 
Jums prisiųstaąięr - Medicare 
pranešime bus nurodyta ape
liacijai paduoti tvaiką.

KL. Malonėkite man paaiš
kinti Medicare taisykles, ku
rios angliškai vadinamos ‘‘Car 
ryover Rule”? ir kada jos ap
draustajam. asĮUjęųiųi' taiko
mos? Sabina R.

atskaitytinų (deductible) $60 jkus, kurie yra atsparus vendeniui. Moterys žiemos me- 
už tuos metus, išlaidos galėtų 
būti atskaitytinos už sekančius 
metus.

tu turi nešioti kelnes-kojines (pantyhouse).
9) Nerūkykite, negerkite degtinės, nes rūkymas ir 

degtinė mažina kūno atsparumą Įvairioms infekcijoms. 
—sako dr. Brennen.KL. Būkite geras ir paaiškin 

kite, kur aš turiu kreiptis del 
mano kojų negalavimų ?tš ank 
sto jums dėkinga. Ter. N

ATS. Jei turite kokių prob
lemų su kojomis, tai pagalbą 
galėtumėte gauti Northwes

tern University Medical Asso
ciates (NUMA), 22 E.Superior 
Street, Chicago, Illinois. Ten 
suteikiama pagalba ir gydy- 

-liias kojų ir kelių negalavi
mams ir skausmams pašalinti. 
A.jjų negalavimo įstaiga veikia 
kiekvieną pirmadieni popieti
nėmis valandomsi.

Ši patarnavimo tarnyba yra 
Dr. James W. Milgrant, ortho- 
pedijbs profesoriaus North
western universiteto Mdicinos taip pat gąii jus.paskiepyti nuo flu, kad išvogtumėte 
mokyklos priežiūroje. Tojį įs- persišaldymo, 
taiga gali rekomenduoti ne 
vien chirurgiją, bet vien gydy
mą, k. a. nurodo kokį ligonis 
turi nešioti apavu (footwear).
ii- suteikia patarimus 
skausmams pašalinti. •

Jūs busite atsparus bet kuriems virusams ar bak
l-nė terijoms, jei valgysite šviežią maistą. Venkite vartoti

alkoholį; kepenys apsaugoja kūną nuo alkoholio nuodų, 
gi vartojant degtinę, jūs mažinate organizmo atsparu
mą infekcijai. Ypatingai negerkite degtinės, kai ilges
nį laiką esate šaltame ore. — pataria dr. Hamlet, kuris 
pabrėžė, kad degtinė pagreitina kraujo cirkuliaciją Į 
kūno opos paviršių, kas ,ir yra didžiausią priežastim 
žmogaus kūnui atšalti. . ' ' . '

10) Pasiskiepykite nuo flu, jeigu jūs esate, vyresnio 
amžiaus ir kroniškas ligonis. JAV federąlįnėą vyriau
sybės patvarkymu Įvesta nemokama nuo flu skiepijimo 
programa, suorganizuota imunizaciją daugiau negu. 3-5 
mil. šio. krašto žmonėms. Jūsų šeimos ūdytojas tau> 
pat gali aprūpinti jus Mskaišu &pra Jeigu

Magd. šulaitienė

kojų

dau- 
atsi-

Dr. Milgrain sako, kad 
gelis kojų problemų gali 
rasti net ir pas sveikus asme
nis; vietoje to, kad nuplauti 
kojų nuospaudas (corns), te
guli riai apžiūrint kojas,, nusta
toma, to negalavimu priežastis.
—Muitinės Tarųybą (Customs 

> Sęrvice) periodiškai skelbia 
importuotų daiktų išpardavi
mą mažiausią kartą per mę- 

' tus. Išparduodami tokie impor 
tuoti daiktui, kurių neatsiran
da savininkai. Daugiau, iijf’oj.-- 
macijų skambinate į Chicago 
muitinės įstaiga, tęl. 853-5822.

Foryourheadache get 
extra strength and safety, too.

Anacin® has extra strength, by a panel of’experts, used as 
More strength than any reg- directed-. But Ąnaęm gi.yes yop 
ular headache tablet And more pain reliever than any 

with safety. y \
Like all leading headache expect with extra strength you 

tablets, Anącin starts with a want. Read and follow label 
pain reliever recognized safe directions ■
Extra strength, with safety. That’s,com/non, sense. Tlyt’s Ayact^,

directed-. But Ąnaęin gjyes ypų. 
'____

Anacm combines that strength regutar strength headache 
with safety. y tąblet.. Gives, you safety you,

want. Read and follow label

, - w _ r—~~. . - -1 ’ -. <• « i i ■ »»i . „ i, i  — -\j, ,

I Importuoti kristalai, porceliaoiniai servizai, ^iųtąrokąrojjąi 
ir žiedai, CV.ių.a Rosen įhaj ir kitos- dovąųos.

Perkaip. pakto- ženklus bei monętų kolekcijas.
(PtekybŪMjąJąOj Eslkos šeimos vedamas biznis)

P ATRIA 1'0.
4207: Š. Sacrąmenlo (kampas Archer ir Sacramento/

Tel. 247-5081

Wc

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU AMERIKOJE 
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fraternalinė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per S2 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba.

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
nariams. ;

SLA — apdraudžią pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000*

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdraudė — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pfgia terminuita apdraudę: ųį 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik S3-00 metams.

SLA — kuopų yra visose lietuvio kolonijose. Kreipkitės 
į savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės į, SLA Įsirašyti. * : s

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
New York, N. Y. 10001 

307 W. 30th St.
Tai. (2U) SokniO 1 :

na-
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palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Federaliniai patvarkymai reika
lauja bausti ne laiku išsiėmus cer- 
tifikatus.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

Garelio—L'ni- 
ir panašiose

aradžia. Kad

Organizuojant senamiesčio ap’ 
tarnavimo žiedą, didelė reikšmė 
tenka vadinamajam Liejyklos 
gatvės traktui, kuris atliks ir 
miesto centro aptarnavimo funk’ 
cijas. Malonu, kad miestas šio 
trakto’ projektavimui skiria la
bai daug dėmesio, laiko ir pas
tangų;-

Pas’ mus taupomi 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

VELTUI ĮVERTINAME 
JŪSŲ NAMĄ 

KALBAME LIETUVIŠKAI

Poezija — kaip pavasaris, kuris pr.uižioje pro tirpstanti sniegą liepia 
lazdynui išskleisti mažuti deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžiu šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu Įveda i gamtos vaizdu ir garsu ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuAse gamtos scenovaizdžiuose svajota, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimu poezijos leidiniu:
1. J. AuguriiltyH - V.lžtOnl.M, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for 

mato. 128 psL Kaina $1.—.
2. Jurui* Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos 

Kišeninio formato, 157 psl. Kaina $2.00.
3. Butky Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl. $1.50.
4. Vincą. Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIA VĖTROJE. Eilių rinktinė. IBS 

psl. Kaina $3.00.
3. Kleopas Jurgelionis, GLODI - LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00.
8. Anatolllus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai. 88 psl. $2.00.
7. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

3 išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis $5.00.
8. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“Anykščiu Šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00.
9. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psL $1.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 187 psl, $3.00
11 Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-11 Ivrikos knyga. 152 psl. $2.50.
12. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė 

llal, 92 psl.. $1.00.
13 Petras Sagatas, PLAUK. MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. $1.00
14 Eugenijus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės. 70 psl.. $1.00.
15 Elena Tumlenė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 pat $2.80
18 Alfonsas Tfruolls. METU VINGIAI. Lyrikos rinktinė. 180 psl. $8.00.
IT. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai, 

85 P*l. $1.00. -sjaailt
18. Adomas Jasai, BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3.00.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti 1 Naujienų 

raštine arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar pinigini orderi.

4. JiMmina*. A K'SS IN THE DARK., .^kantišku ir intvmiu nuotykis 
aprašymai, paimti ii gyvenimo. Lengvas stilius, gyvi raiba, gražiai išleista 
150 psl K-dna $250.

Dr. S. Končius, HISTORY OF LlTHUANUC Lietuvos istorijai
Santrauka nuo oa- senųjų smžiu ik! pokario mėtį. Vidutinio formato. 14J 
psl, kainuoja $3.90. ii

Pr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT- Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynu istorija 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4-0ū.

Dangoms žią knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas h 
ritas knygas galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čekį u 
pln)įhę perlaida. *-

TIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TUKINTI DIDELES ATSARGAS
TeL 4Ž1-8070

DR ANTANO J. GUSENO RASTAI | 
NAUJIENOSE GALI A'. A GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO- 
__ JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS 
Dr. A. J. Gussen

Lietuvos Nepriklausomybės laikais 1937 metais Kėdainiuose 
statyta gimnazija

TEIRAUKITĖS MAGIŠKU.
TELEFONU 

254-8500

4637 So. Archer Avė. 
(Prie 47-ios)

nyčioje ir Paveikslų galerijoje 
ir dar kartą patvirtino, kad 
transporto eismas bene labiau
siai sendina pastatus Todėl, or
ganizuojant eismų ir projektuo 
jant naujas gatves, būtina at 
sižvelgiant j greta esančius ar
chitektūros paminklus, o jeigu 
intensyvaus transporto judėji
mo negalima išvengti, reikėtų 
numatyti ekranines sienutes, 
tarp pamatų ir magistralių į- 
rengti specialius tarpiklius.' 
Toks priešvibracinis tarpiklis 
bus pastatytas Kaune, prie bu
vusios evangelikų, bažnyčios.

Buv<> < 
keletas s 
po stalu ‘ 
na'. Tas : 
miegančiu

2759 W. 71st St., Chicago, Ill.
S RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI * FANNIE MAY SAL

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro.

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

Tel. 476-2206

stituto ansamblio.
. Vienas svarbiausių nūdienos 
uždavinių —išsaugoti archilek 
tūnos paminklo . ąutentiškum.ą, 
Be tradicinių (archStektūronių, 
archeologinių, geologinių, me
ninių ir kt.) tyrimų, sparčiai 
vystosi nauja sritis, nagrinėjan 
ti fizinius procesu?, vykstan
čius pačioje medžiagoje ir pa
minklo aplinkoje;

Paminklu mikroklimatą ana
lizuoja instituto techninių ty
rimu skvrius.čia renkami eks- • 
perimentiniai duomenys. To 
kių duomenų jau turime apie 
šv. Petro ir Povilo bažnyčią, 
buvusią šv. Jono bažnyčią, Pa
žaislio ansamblį (paskui -juos 
apdoroja elektroninės skaičia
vimo mašinos). .Pagal gautus 
rezultatus jau galima bus reko 
menduoti optimalų mikrokli
mato režimą.
“Transportas, įvairūs mecha- 

nizavimai ir kiti vibracijos šal 
tiniai sukelia žalingus virpe
sius, atsiranda' plyšiai, trūki
nėja sienos ir dekoratyviniai 
elementai. 1968 —. Į971 metais 

-tyrinėjo virpesius šv. Onos.baž

GERIAUSIA DOVANA
Kiekvieno lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laiyFė Ir Uetx>- 

riq gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau Išvardintomis laytamla. 
Gis suminėtu knygas galima utrisakrti Naujienos*.

Juonį Kapačlnskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai tpM- 
džiant Lietuvg, bėgimą nuo bolševikų Ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 paL, kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

Juozą* Kspsčlnskai, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai Dairio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminima tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai jgiJtr ‘ —
rituota. 300 paL Kaina 7 doL

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO..LlETUVO*. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose, Kaune, Nandaklųose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaisaus aprašymai, ką ji ten mat^ kokia. 
kalbas girdėjo Ir ką jai žmonės pasakė. 98 psL S1S0. Yra taip pst 
Išversta 1 anglu kalba.

M Žotč«nko. SATYRINĖS NOVĖLĖA Genialaus raĖytofc 
80 satyrinių novelių, 198 puri, kaina tt. \ '

D. KuraH*. KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. A» 
tariaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agltpropo propamnda M 
otaaakavlsaL Abi knygos parašytos lengvu, grasu rWs

Prsf. P. PakarkllA KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 178 pat dokumentuota istorinė studija apie prtR ttkhną. 
Kaina tt. “M-

Vincas žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIM PARAlTRJU 
M p*L Kaina SU0. •

91a Ir kiti laidiniai yra gsanani
NAUJIENOSE, 17W I*. HALETED ST^ CHICANO, ILL. MM

eteHaeSkaM Earika aaianriemte arta atsakant paS*v Ir priEaŠant 
•aki ar pieWaf paršeMg

lidelis balius.! paryti 
inarkesniųj ų nuvi rto 
'(iwas” dar liko vie- 
tpsidairė, žvilgterėjo j 
s savo dnmgus ir ta-

Euripidas, senovės graikų 
dramaturgas, parašė filosofinį 
veikalą ir pasiuntė jį paskaity
ti Sokratui, kad įvertintų. So
kratas perskaitęs taip atsakė 
dramaturgui Euripidui:

— Viskas, ką supratau, para
šyta labai gerai. Neabejoju, kad 
ir tai, kas buvo man neįkanda
ma, išdėstyta puikiai.

transporto ir pėsčiųjų 
organizavimui buvo 
ypač dai’g dėmesio. Paštaruo-j 
ju metu užfiksuotas žymiai pa į 
didėjęs vadinamųjų “dienos 
gyventojų” skaičius. Tai tu
ristai ir vietiniai gyventojai, 

fizinio ‘ aktyviai besidomj kultūriniu 
palikimu, iš kitu miesto rajo
nų atvykstamieji darbuotojai, 
kultūrinių, prekybinių buiti
nių bei maitinimo įstaigų lan
kytojai. Todėl konferencijoje 
nuspręsta prašyti Vilniaus,. 
Kauno, Klaipėdos miestų ir Kė 
dainių bei Trakų rajonų vyk
domuosius komitetus, kad jie 
rastų galimybių artimiausiu 
metu paspartinti regeheravi-i 
mo projektuose numatytą eis
mo tvarkymą. Pirmajame jo 
etape turi būti uždraustas tran 
zitinis eismas, tobulinamas se
namiesčių vidaus eismas, likvi, 
duojant ištisinį pravažiavimą.' 
atiduodant pirmenybę Įvažiavi-j 
m u i

Dabartiniu metu svarbiausia 
įrengti! žiedą, tam nereiktų di
delių iapitalinių Įdėjimų, už
tektų organizacinių priemonių 
ir kad būtų nežymiai pakore
guotos važiuojamosios- dalys 
bei šaligatviai.

I . O ateityje, remiantis patiks- 
Į Imtais perspektyviniais porei
kiais,būtų galima tobulinti ir pa 
lengva Įrengti šiuolaikinę Lie-

sugriežiimi transporto eismo 
režimą ribojant greičius, trans 
orto rūšis tekiose gatvėse ir 
aikštėse, kur sukaupti svar
biausi kultūros paminklai (Vii 
niuje — (iedimino aikštės, Tie
sos, Traku — J z c
versiteto gatvių 
zonose.).

Tačiau tai til 
senamiesčio vidaus eismas bū
tų pagerintas,pirmiausia reiktų 
Įrengti žiedines magistrales ap 
link visą senamiesčių teritoriją' 
(Komjaunimo — V. Jarneci- 
čiaus — rytinis apvažiavimas 
—- T. Kosciuškos —J. Vrublev
skio — Liejyklos gatvėmis), 
Kaune jau rekonstruojama 
Pergalės krantinė. Kadangi Vii O o
niaus senamiesčio teritorija la
bai didelė ir kupina ypač ver
tingų visų kategorijų ir rūšių 
paminklų žiedinės magistralės 
projektavimą ir statybą tiks
linga ' paspartinti. Apvažiavimo 
rytinę šaką reikia rengti komp 
leksiškai drauge su artilerijos 
bastiono restauravimo dar
bais, vėliau palaipsniui statys 
ba nukeliant už Valstvbinio in

Vieno dalyke aš jiems pa
vydžiu: jie visada žino, kada 
reikia sustoti gerti . . .

Kada jūs keliatės vasarą?
— Kai tik pirmieji saulės 

spinduliai patenka Į kambarį.
— Bet juk tai labai anksti.

Kažin. Mano langas Į vi
karų pusę.
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Palėvenės aivlntel. lūros p.r 
minklo padėtis. metais pa" 
ruošėme sąmatą jo remonto- 

darbams. Ta
kai buvo stambinami keb 
ansamblis irgi liko be šei

mininko. Teko girdėti, kad siū
lyta jame Į.eng i prof’laktoriu- 

il.'io namus.Reikėtų ir 
amiukhii kuo greičiau 
i:: <1 :t >ia. J. Cicėnas

Remonto-restauravimo dar
bai numatomi pradėti šiais me
tais. Būtų gerai, kad užsakovas 
neaysiribccų vien tik šiuo pas
tatu, o palaipsniui imtų tvarky
ti ir visą ansambli.

žymiai blogesnė yra buvusio 
Siesikų dvaro' rūmų (Rokiškio 
raj.) padėtis, šiai ansamblio 
restauracijai istoriniai tyrimai, 
fotofiksacija ir kita dokumen
tacija buvo ruošta 1970-1971 
metais. Tačiau Siesikai šiuo 
metu liko be šeimininko, ir nie- 
kas nežada paminklo pritaikyti 
šiandienos poreikiams. O pri
taikyti galima — čia pat yra 
ežeras, parkas. Tereikia, kad, 
naujojo kultūros paminklų ap
saugos įstatymo Įkvėptas, rajo
no vykdomasis komitetas kuo 
greičiau surastų naudotoją. Ap
skritai jau gatavų projektų ko 
negavimas (dėl pasikeitusių už
sakovų ir jų pageidaujamo nau
jo' pritaikymo) institutui atima 
ir laiko, ir energijos. Analogiš
ka ir Kupiškio rajone esančio

(Tęsinys)

Beje, “Jeigu skaitytojui bū
tų įdomus projekto kelias į 
gyvenimą, galima pasekti Vil
niaus senamiesčio 11X kvartalo 
(J. Biliūno, švietimo, Literatų 
ir Gorkio gatvės), tyrinėjimus, 
kuriuos 1977 metais darė arehi 
tektė A. Janna’aviėienė". Pir
miausia buvo, surinkta visa 
kvartalo istorinė medžiaga^ at
likta pastatų fotofiksacija, su- tus 
rašyti jų techninės būklės ak
tai, kuriuose atsispindi ir sau
gotini arehitekūriniai bei ine- 
nniai patalpų elementai (kros 
nys, karnizai, -laiptų turėklai, 
vertingi skliautai, "rozėtės, du
rys, ir.kt.). Po to buvo sudary
tos pastatų aukštumo 
pastatų susidėvėjimo kartogra 
mos, išanalizuotas įstaigų ir 
rinių, vykdomi arebitektūri- 
niai ir meniniai tyrimai, nusta 
tomas pastato amžius.Tik juos 
baigus, prasideda kvartalo 
projektavimas.

Toliau patys uždaviniai:
“Kaf kurie regeneracijos pro

jektų sprendimai įgyvendina
mi pernelyg lėtai arba keičia
mi be rinito pagrindo. Taip, pa 
vyzdžiui, yra su kultūrinio- 
buitinio aptarnavimo įstaigų 
bei imoniu rekonstruktavimu v e
ir transporto bei pėsčiųjų eis
mo reorganizavimu. Sakysim, 
Vilniaus senamiestyje Įvairios 
aptarnavimo įstaigos vis dar mui - išvažiavimui kilpomis, o 
planuojamos, prasilenkiant su kai kuriose-gatvėse ar jų arkai 
senamiesčio regeneracijos pro pose —7 pėstiesiems.
jektų. O tai gali turėti neigia- Manome, kad jau pats laikas

Kuo toliau, tuo1 labiau sena
miesčiuose jaučiame didėjantį 
transporto antplūdį. T odei, su
darant regeneracijos projek- 

visuose senamisčiuose 
eismo 
skiria

mų padarinių: bus pažeista se
namiesčio kompleksinio aptar 
navimo sistema, kuri dabar yra 
apskaičiuota ir išbalansuota, 
pasikeis gyventojų būsimųjų 
kmingenlų išdėstymas kvarta
luose.

jvIJu- gatve, prūa-kytą prie is 
(oriškai susuki mavusio ttžsta 
tymo.
Periferijoj yra keli avarriniai rekonslrukcijo 

greiti lekiu ros ansambliai, bn-|čiau 
vus’eji Ragu "ėits. Siesikų dva
rai, Palėvenės vienuolynas ir 
kt, Ka p būtų galima pagreitin
ti jų sutvarkymą, pritaikymą 
nūdienos poreikiams?

Jau pajudėjo darbas Anykš- 
č’ų rajono Raguvėlės architek
tūros an-amblyje. kuriam pro
jektas buvo paruoštas dar 1973 
m. Pasikeitus pro j ek i avinio' už
duočiai, šiuo metu institutas 
baig:a koreguoti šiaurinės ofi
cinos restauracijos ir pritaiky
mo K butų gyvenamam namui 
projektą.

HGHLHEART DISEASE
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prastiems nariams, bet ir vadams nurodo tikruosius 
laisvės kelius ir klysteklius. Jis paskaitė pačią gra- 
žiausią paskaitą detroitiečiams lietuviams. Tikimės jo 
paskaitą gauti ir visiems Amerikos lietuviams paskelb
ti. DLOC santykiai su vietos spauda ir radijo pranešė
jais yra toki geri, kad Vasario 16-tos proga didžiausias 
Detroit News šių metų vasario 15 dieną net įžanginį 
parašė apie Lietuvos nepriklausomybės sukaktį, ' apie 
Detroito lietuvių kiekvieną metą minimą sukakti ir 

, apie visų lietuvių laisvės troškimą. Detroit News yra 
pats įtakingiausias vakarinis šiaurės Amerikos, dien
raštis. Jo įžanginis primena rusų sutryptą Lietuvos ne
priklausomybę ir lietuvių pastangas jos siekti. 
Plačiai skaitomas dienraštis paskleidė, amerikiečių tar
pe lietuvių susirūpinimą gimtinio krašto ir jo gyvęnto- 

i * oo jų likimu. Tai didelis darbas, kurio šimtais tūkstančių 
„ „ u J. nenupirksi. Tai padarė redaktorių įtikinimas lietuvių
Naujienos eina kasdien. lAskinani t

sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben-» Siekimų didingumu ir nUOSirdumU.
drove, 1739 So. Halsted St.. Chicago,} 
ui 60608 Teief. 421-6100 __ jr nežiūrint į organizuotij lietuvių pastangas, sie-
- kius ir jų darbo vaisių Detroito priemiesčiuose atsiran-
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Lietuvos užsienių reikalų
Jotavas, Bizauskas, Ra

;s J. Urbšys pasirašo sutartį. Stovi iš kairės į dešinę: L. Natkevičius, Mo- 
ikis, Potiomkinas, Stalinas, _yorošilovas, Zdanovas ir .Pozdniakovas.

Orderiu kirti -n 'iliikynx

NAUJIENŲ raštinė atdaia kasdien, Išskyra sekmadieniui, nuc 
a vai ryto iki 5 vai. vikaro, šeštadieniais — iki 12^vaL

Pritaria lietuviu vedamai kovai
Jau paminėti nepriklausomybės ir

1 Ir nežiūrint Į organizuotų lietuvių pastangas, šie- 
, . _ _ _ siran-
da lietuvių, šmeižiančių lietuvių draugą atstovą Blan-

■ chardą padėjusį net šmeižikų vaikams. Gaila, kad lie-
1 tuvių tarpe atsiranda taip kreivai galvojančių tau
tiečių.

Bet mes be reikalo nukrypome, dėl menkniekio nuo 
pačio pagrindinio klausimo, lietuvių tautos kovos už

.A,“ ot9w M dr L Kriaučeliūno 
kelios pastara L1- **I

Manau, kad būtų naudinga ir; mą Altos Va’dyga, kam ji del- 
reikalinga, dėl dr. Leono Kriau- rauti. Jei tok o susitarimo ir 
čeliūno “Dirvoje”, vasario mėn. [ nasirašymo nebuvo, c’ LB-nės

tautos laisvės ‘laisvę ir nepriklausomybės sukakčių minėjimą Ameri- 1 dienos la:doje, pasisakymo [vadai, klaidino visuomenę, ko- 
J • • 1 I • 1 1 -I y- • 'K’r • • i -   J ,  1 J ’T *•  ’ii: __ • i i - * •vedami paminėjimai rodo, kad ne tik lietuviai, bet ir ■ kos kongrese. Šios dienos pirmame Naujienų puslapyje pareikšti keletą trumnų ->asri- 

amerikiečiai pritaria lietuvių vedamai kovai už gimti-Į rasite žinių, kad vasario 15 dieną JAV kongresas,, pati ^ano nuomone tai rūt-
na, nes kaikurie jo pareiškimu 

^nutolę nuo- tikrovės, gerai neiš- 
I mąstyti, nuslydę nuo esmės.

je, bet ir po visą pasauli išmėtyti lietuviai galvoja, kaip j Daktaras aiškina ap’e p-ari- 
atgauti prarastą nepriklausomybę.

Šiais metais Lietuvos nepriklausomybės minėjimui, 
Amerikos kongrese vadovavo atstovas Frank Annum

Jis ne vieną kartą yra kalbėjęs Lietuvos reikalu

galingiausia įstaiga visame pasaulyje, pasauliui primi.. 
nė, kad Lietuva yra rusų okupuota, kad ji mini savo ne- ■ 
priklausomybės sukaktį ir kad ne tik pačioje Lietuve-. Pasisakymas dėl susitarimo

nio krašto laisvę. Tas buvo pastebėta jau pravestuose 
minėjimuose, tai matome ir šiandien vedamuose, tą patį 
sentimentą pastebėsime ir netalimoje ateityje planuo
jamuose pravesti minėjimuose.

Kad Chicagos lietuvių minėjimas buvo naudingas 
visais atvejais, apie tai žino kiekvienas, kuriam teko j 
minėjime dalyvauti ir pasiklausyti sakomų kalbų.

-Franešimai iš .Detroito’ sako, kad ir ten- didelė lie- j zio.
tuvių 'dauguma, susiorganizavusi į Detroito Lietuvių j pačiame kongrese, ir už jo ribų, bet niekad jo kalba ne

buvo tokia svarbi, kaip šiais metais. Jis žino, kad Mas
kvos agentai stengiasi įsibrauti į lietuvių tarpą, apar-, 
dyti šiai kovai reikalingą vienybę ir pakenkti lietuvių Į dų nesutarimams, išlyginti, 
pastangoms priminti pasauliui apie rusų ir nacių lietu- įtokį susitikimą, atliko dr. Leo-

dė1 šie minėti daktara: ty’ėjo ir 
’.epaneigė kad tai nebuvo jo-

. susitariąio ir -pasirašymo, o 
t’k pasitarimas, neturintis sais- 

>nčios galios?
Bet iš daktaro pasikalbėjime 

daromas užuominos atrodo, kad
tarimą Altos astčVų su JAV LB- tų sutartųjų sąlygų priėmi- 
nės veikėjais. Toks jo aiškini- nias būtų naudingas, girdi, pri

mas neišsamus,, ypač sunku sų- gidėtų prie- Altos ir JAV LB-nės 
s:gandyti tiems, kurie hegirdė- arporganizacinių santykių išly- 
o šio fakto aiškinimo Altos sei- g'n’nio, kas padarytų darnesnę 

i me. Altos Valdyba pavedė vi- abiejų veiksnių veiklą, 
suomeninių ryšių komisijai su
sitikti ir aiškintis su JAV Ben
druomenės atstovais, ieškoti bū- 

. Ir

reguotų, iš anksto galima tvir
tinti, kad LB-nės vadai ją ne
priimtų. Tai’p kite' ko, toks su
sitarimas būtų atpalaidavimas 
LB-nės ir nuo jos JAV turimų 
uždavinių. Būtent, rūpintis lie
tuvybės išlaikymu, lietuviškos 
cultures poselėjimū ‘r švietimu, 
pagal susitarimą JAV LB-nę 
sbigiant, Altai buvo, patikėta 
politinė veikla. Dsj\ LB nes 

. d?, šį su'Parimą s.:’aužė. Jie
aę nukre pė JAV nuo jos 

askirties ir ją padarė politinių 
veiksniu, tiksliau pasakius po
litine partija. Kuri kaip politi
nis veiksnys save pristato lygiu 
vlikui ir Altai.

Daktaras siūlo konsolidaciją

Iš vise’, daktaro keliamos u- 
žuominos sulieti į vieną Vliktj, 
Altą su LB'-ne, kelia tikrai, nu- 
sitebėjimą. Tuo labiau, reik ste
bėtis, kad tokią mintį kelia Al

ėtos Valdybos r vicepirmininkas. 
Kuris atstovauja joje patriotiš- 

; ką senosios lietuvių išeivijos or
ganizaciją Lietuvos vyčius, ku
rių linija yra ginta Altos savi
stovumą. Jis siūle’ mūsų politi- 
sės veiklos, Lietuvos laisvinimo 
darbų konsolidaciją, tai yra Al
os, yijko įr LB-nės- sus:jupgi- 

mą į vieną veiksnį. Bet dėl šito
kio siūlymo jis pats paieiškia, 
kad tai sukels juoką ir palaikys 
ji nerimtu. Kažin ar tiktų dak
tarui kelti tokias užuominas, jei 
jis iš anksto žino, kad jc's su-, 
kels juoką? Juoką sukeliančių 
užuominų iš Leono Kriaučeliū- 
no negalima- buvo- laukti. Ma
nau kad ir L:etuvcs vyčiai ji 
Įgaliavo Altoje atstovauti ir šią 
instituciją ginti, o ne juokus iš
darinėti. Toks jd siūlymas tu
rėtų atkreipti ir Lietuvos vyčių' 
organizacijos Vadovybę. Iš viso, . 1 . - -

Organizacijų Gėntrą (DLOC), labai gražiai paminėjo 
61-ją Lietuvos nepriklausomybės sukaktį. Turint gal

voje Detroito lietuvių gyvenimo ir darbo sąlygas, mi
nėjime buvo daugiau žmonių, negu kitais metais. Turė
kime galvoje, kad keli frontininkai stengėsi atitraukti 
dalį lietuvių iš tautinių švenčių organizavimo. Jiems 
ne minėjimas rūpėjo, bet jie norėjo ranką pridėti prie 
laisvės reikalams lietuvių skiriamų aukų. Kai Įsitikino, 
kad Detroito lietuviai, yra nutarę beręikalo nemėtyti 
laisvinimo aukų, tai jie patys minėjiman neatėjo ir sa
vo draugams patarinėjo į tokius minėjimus neiti. 0 vis 
dėlto detrotiečiai sutelkė daugiau žmonių, negu kitais 
metais.

Šių metų minėjimo organizatoriai turėjo gerą sko
nį Lietuvos reikalams atsidavusi kongreso atstovą Ja
mes Blandchard pakviesti kalbai pasakyti. Pagrindi
nės jo mintys jau buvo Naujienų korespondentų pami
nėtos. Be to, jie pasikvietė Lietuvos liaudininkų ideolo
giją geriausiai suprantantį, mokantį pačias pagrindi
nes mintis Varpe aiškiausiai išdėstyti ir nuo šunkelių 
ne tik savuosius, bet ir kitus lietuvius laiku įspėti. Tu- Kazys Šidlauskas pareiškė visiems lietuviams, kad lie-l 
rime galvoje Antaną Kūčį. Jis randa laiko ir energijos tuviai nebendradarbiauja su okupantu, 
savo paskaitoms pasiruošti, duomenims surinkti ir vy- prieš šunuodegavimą su rusais ir uždaro duris Maskr* -------- net^rf su • --
kušiai išdėstyti. Kučys nesibrauna i partijos vadovy- vos agentui, bandančiam įsibrauti į lietuvių tarpą. AL- neleis, maksviniams užmigdyti lietuviškų organizacijų VEkas, rSm^sSii ’ *
bę, neprašo jį vadinti “dvasios vadu”, bet savo raštais, vTo atstovai imasi iniciatyvos pravesti, minėjimus kon- ir nukreipti jų dėmesį nuo lietuvių tautos kovos už sa- jis atstovauja. r ' ° ° 
parinkta medžiaga ir logiškomis mintimis ne tik pa- grėsė. ALTas, DLOC ir kitos lietuvių organuziacijos va laisvę. ' 1 (Bi^ dau au)

Gaila, 
kad jis tų sąlygų “Dirvos” re
porteriui neatskleidė. Tada pa
tys skaitytojai matytų, kiek 

[toks “susitarimas” padėtų Al
tai. Paskaičius* tas jų sutartas

vių tautai padarytą skriaudą. Frank Annunzio prime- nas Knaučeliunas. ir dr., J. Va- sąlygas, aiškiai jos rodo, kad
nasanliuf." kad pasitarime priėjo- prie Altą jas priėmusi turėtų susili-

vieningos nuomonės, kad dabar- kviduoti. Suprantama kodėl to-
tinė padėtis yra nenormali. Tat, ;kias LB-nės vadai taip noriai
nesklandumams išlyginti buvo priėmė, jos jiems padėtų pasie-
jirtarti šeši punktai,, ir kurie kti tč', ko jie visą laiką siekia

’buvo patiekti Alios ir LB-nės 
valdyboms priimti arba atmes
ti.

LB-nės oficiozinė spauda, ne- 
• laukdama Altas sprendimo pas
kelbė, kad jau su Altos astoVais 
susitarta, ir pasirašytą, tik ne
žinia kodėl Al tos Valdyba del- 
:.a tai patvirtinti.

Altos seime paaiškėjo, kad 
Valdyba nėra davusi įgaliavimo

na ne tik amerikiečiams, bet ir visam
jau metas okupacinei sovietų jėgai išsikraustyti iš Lie
tuvos ik išsivežti iš Pabaltijo valstybių visus atvežtus 
ir Lietuvoje Įkurdintus imperialistus.. Atstovas An. 
nunzio nesitenkina priminti visam pasauliui paverg
tos Lietuvos žiauraus gyvenimo faktus, jis. reikalauja, 
kad galingosios valstybės, Įskaitant ir Ameriką^, imtųsi, 
tarptautinių priemonių pavergtai tautai išlaisvinti.

Atstovas Annunzio ne tik. pats pasakė kalbą JAV . 
kongrese, bet jis leido ir kitiems šios svarbios instituci
jos atstovams pasakyti savo nuomonę, apie pavergtą 
Lietuvą. Būtų gražu, jei dienraščio skaitytojai pasiųs
tų Annunziui laiškučių už šios dienos suorganizavimą 
ir pravedimą. .

Visiems tenka džiaugtis* kad ALTo pirmininkas

— būtent ' Altos likvidacijos. 
Mano supratimu, kad tokių są
lygų Altos Valdyba negali ne 
..k priimti, bet ir jų svarstyti.

Keista, kad dr. Leonas Kriau- 
čeliūnas kalbėdamas apie nau- 
d'ngumą, nesupranta, kad tokių 
sutartųjų sąlygų priėmimas 
.eikštų ne ką kitą, kaip Altos 
pakasynas. Tikrai gaila, kad 
daktaras “Dirvos” skaitytojams

savo astovams susitarti ir su_ tų. sutartųjų punktų neatsklei-- 
s.Urimą pasjrašyti. Taigi LB-’dė. Jų nepaskelbė nei LB-nės 

lės spauda klaidino- mūsų vi-įvadai. Bet iš kitos, jei Altos Val-
bet kovo ja [suomenę -ir kėlė nepasitenkini-Idyba tas minėtas sąlygas poko-Į toks JO Įtaigojimas' rodo, kad

vimą. Teko atsisakyti Ankystos, Alukštos ir Su- sąlygas. Kartu “Demarkacijos Linija” 
bato rajonų — grynai lietuviškų žemių. t

Rytuose, nuo Latvijos sienos- šiaurėje iki -
Bebros upės pietuose nustatyta sieną su Sovie- faš E užsimojo duoti vokiečiams jų trokš
tą Rusija, pasirašant taikos sutartį 1920 m.

Vakaruose Vokietija ilgokai delsė, nenorė- 
dėti nenorėjo. Jie norėjo savistoviai tvarkytis sa-* dama atsisakyti Klaipėdos Krašto, kurį mes 
vo krašte ir jau buvo pradėję žemės reformą, da- (atgavome iš Aliantų įr tik 1928 m. pasirašė nau- 
Imdami dvarų žemę bežemiams valstiečiams, jos sienos sutartį 

Jėgos persvara ir klasta, laužant pasirašy
tą Suvalkuose sutarti, spalio 9 d., 1920 m., insce
nizuojant “nepaklusnaus” gen. Želigovskio suki
limą, lenkams pavyko, nežiūrint atkaklaus lietu
vių kariuomenės pasipriešinimo, užgrobti treč
dalį Lietuvos teritorijos su jos sostine Vilniumi,

J. ANDRIUS

TRAGIŠKOS LIETUVAI DIENOS
nuo šiol

> pav3#;rfta ^Administracijos- LinijaA 
rceTfis' Vokietijos valdžion atėjęs Adol-

(Tęsinys).
I

Gi lietuviai apie bet kokią uniją su lenkais ir gir-

Mi

į tamo “RaLimoTI, pirmučiausiai atgaunant buvusios 
kaizerinės Vokietijos žemes ir pavergiant kitus 
kraštus. Dėl Alfantų nuolaidžios politikos naciz
mas trzumfaliai žygiavo per Europą. Po Albani
jos, Austrijos, Čekoslovakijos užėmimo sekė ulti
matumas Lietuvai grąžinti Klaipėdos Kraštą Vo
kietijai. Ir vėl mes šaukėmės pagalbos, šį kartą 
Anglijos bei Prancūzijos, bet ir iš jų gavome taip 
pat tik patarimą nesipriešinti. Ir vėl turėjome

viso apie 33,441 kv. km. To lietuvių tauta negalė- [respublika iš Lenkijos Karūnos, gi Lietuvos res- 
jo pamiršti ir bet kokios tarptautinės sąjungos 
Lietuvos su lenkais tapo nebegalimos. Suomija 
galutinai orientavosi į Skandinaviją, o Estija ir 
Latvija, vengdamos įsivelti į lietuvių — lenkų 
ginčius, šalinosi sąjungos su Lietuvą.

Tautų Sąjungai tarpininkaujant, buvo sus
tabdyti karo veiksmai ir nustatyta laikinoji “De
markacijos Linija”.

L ietuva stengėsi legaliai, abišaliais susitari-1demarkacijos linijos, Lenkija įteikė Lietuvai uiti* 
rnais mlstatyti, savo teritorijos sienas.

Pietuose Su Lenkija, tarp Bebro upės ir Vo
kietijos, naujos sienos nebuvo nustatyta ir legali 
siena skaitoma toji, kuri buvo nustayta 1569 me
tais, sudarant unijos sutartį tarp Lenkijos ir Lie
tuvos. Kadangi 1918 metais abi valstybės nebuvo Inusilenkti jėgai ir 1939 m. kovo 21 d. užleisti Klai- 
naujai sukurtos, o tik atsistačiurios — Lenkijos

publika iš Didžiosios Lietuvos Kunigaikštystės, tai j 
toji siena, kol nėra nąujos nustatyta, skaitoma- 
legali. •

Apsitvarkiusi su sienomis, pravedusi žemės 
reformą, Lietuvos valstybe turėjo vos keletą metų 
taikingo gyvenimo, entuziastingos kūrybos, i<ai 
naujos neląimės pradėjo kristi ant jos.

1938 m. kovo 19 d. dėl mažo incidento prie

pėdos Kraštą vokiečiams. Dabar Lietuva buvo dar 
sumažėjusi, netekus vienintelio uosto ir su baime 
laukė tolimesnių įvykių, o jie netruko ateiti.

1939 m. rugpiūčio 23 d. Maskvoje, Vokietijos 
užsienio reikalų ministeris Ribentropas su Sovie
tų Sąjungos užsienio reikalams komisaru Molo
tovu pasirašė nepuolimo sutartį, pagal kurią Vo
kietijai užsitikrino SSSR neutralumą eventualiam 
Vokietijos konflikte su» Lenkija. Ilgai nelaukiant, 
1939 m. rugsėjo 1 d. Vokietija puolė Lenkiją, įžieb
dama II Pasaulinį karą. Pakartotinai vokiečiai 
gundė lietuvius šaukti atsarginius ir atsiimti Vil
nių su jam priklausančiomis žemėmis. Vokiečiams 
rūpėjo, kad Lietuva taptų jų sąjungininke ir pa
dėtų jiems busimajame kare su Sovietų Sąjunga.

matumą, duodama. 48 valandas atsakymui. Reika-
' 'irėje, su Latvija, tarpininkaujant Tautų Jlauta normalių diplomatinių ir prekybinių santy- 

<ąjungos arbitrai, buvo nustatyta siena ir 1921 tk’ių. šaukėmės pagalbos Vokietijos ir Rusijos, bet 
m. pasirašyta nutartis. Tiesa, Lietuva brangiai iš abiejų gavome tik patarimus nesipriešinti. Tu- 
lurėjo sumokėti už Palangą ir šventosios dtga- rėjome nusileisti jėgai ir priimti pastatytas mums Bet lietuviai, nenorėdami užsiangažuoti vienoje

bet kurioje pusėje, paskelbė neutralumą ir nesi
ryžo lįsti' į didžiųjų kaimynų girnas. r

1939 m. rugsėjo 17 d., kai Lenkija buvo vokie
čių tankų ir lėktuvų gerokai aptriuškinta, į ją 
įžengė Raudonoji Armija, kuri išvijo lenkų liku
čius iš jų rytinių sričių, užėmė Vilnių, tapdama 
betarpiu Lietuvos kaimynu.

1939 m. rugsėjo 26 d. Molotovas pranešė mū
sų atstovui, kad esą reikia neatidėliojant spręsti 
Vilniaus grąžinimo Lietuvai klausimą, kvietė at
vykti pas jį mūsų užsienio reikalų ministerį J. 
Urbšį. Tam, 1939 m. spalio 2 d. atvykus Maskvon, 
Molotovas su Stalinu parodė nubrėžtą ant žemė
lapio naują Lietuvos sieną su Sovietų Sąjunga, 
nedaug kuo skiriančią nuo Administracijos lini
jos. Nauja siena apėmė Dūkštą, Švenčionėlius,” 
Vilnių, Naują Vilnią, ir Eišiskius. Ji toli gražu 
nesutapo su 1920 m. liepos 12 d. taikos sutartimi 
nustatytos ir abišaliai pasirašytos sienos. Iš 33.441 
kv. km.* lenkų užgrobtos teritorijos buvo grąži
nama tik 6.800 kv. km., kitus gi 26.551 kv. km. 
pasilaikant sau. O už tą “dovaną” rusai reikalavo 
isileistį Lietuvos teritorijon Raudonosios armijos 
bazes, iš viso 50.000 žmonių. Tai esą reikalinga 
užtikrinimui Lietuvos ir, SSSR saugumo. Stalinas Y 
čia iškilmingu tonu užtikrino, kad Sovietų Sąjun
ga nepažeis Lietuvos suverenumo, jos nepriklau
somo tvarkymosi ir nesikiš į jos vidaus reikalus.

(Bus daugiau)
NAUJIENOS* CHICAGO *• ID- Satnrdav February 17, 1979



AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crowford 
Medical Building), Tel. LU 5-6446 

Priima Ligonius pagal susitarimą. 
Jei neaigmepia, skambinti 374-8004.

. BASO J. VENCLOVA

Dr. J. BASANAVIČIAUS (BASANIO) 
REIKŠMĖ LIETUVIAMS

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

(Tęsinys)

Pradžič'j pasisakęs, kad jis ne
nori diskredituoti pačios krikš
čionybės, “kurios esmi nema
žesnis gerbėjas už kitus” pas-j 
kiau dr. J. Basanavičius savo! 
publicistiniuose straipsniuose 
griežtai pasrųerkia' svetimųjų 
apaštalų vykdytus būdus bei 
priėmc'nes, krikštijant lietuvius: 
kryžiokai ugnimi ir kardu žudė 
ir vergais darę lietuvius, lenkų 
apaštalai, ignoruodami ir nie- 

: kindami lieeuvių kalbą ir visa 
tai, kas lietuviška, lenkino, lie
tuvius, o provoslavų šventikai 
kiekvieną lietuvių, kuris priėmė 

— stačiatikių tikėjimą, laikė jau 
rusu, reiškia, tuo lietuvius ru
sino.

Ypač jis griežtai pasisaRė 
_ ____ Vinco lionis praleido ligos apsunkiu- prieš lenkų žalingą įtaką, vadin- 

Mankaus, senosios emigracijos tas dienas, prie testamentinio damas bacillus pc onicus , ir 
visuomenės veikėjo, tauraus ai- palikimo prijungė aukas, ku- skatino kuo greičiau nusikraty- 
truisto, mirties. Mirė sulaukęs rios buvo suaukotos mirusiojo' ti visomis galimomis priemonė- 
85 metų Nežiūrint jo brandaus atminimui pagerbti, ir skubiai mis “broliška” lenkų globa, ku- 

| amžiaus, organizacinėj veikloj perdavė BALF’ui. n žudė ir žudo lietuvių tautą.
Į iki mirties išliko rūpestingas iri šių eilučių autorei teko BAL- ĮTAKINGAS K AT.RŪTOJ AS 

VaL asai susuarimą. Uždaryta tree. į sunianus. Į Ameriką atvyko F’o reikalais pas Vincą Mankų
i septyniolikmetis ir tuoj įsitrau-'] atsilankyti kelias savaites prieš Būdamas gilaus sąmoningu- 

UiujlEONAS SEIBUTlS’kė i lieutviškųjį darba. Lankė jo mirtį. Tada velionis leido su- didelės erudicijos, di. J.;
. Valparaiso universitetą, o vė- 
Jliau įsigijo' nekilnojamo turto 
] pirkimo-pardavimo teises. Bu- 

-; vo “Naujienų” b-vės direktorius 
ir to vardo laikraščio nuolatinis 
bendradarbis. Daugiausiai rašė 
savo verslo srities teisiniais 

: klausimais, suteikdamas nauja-

INKSTŲ IR ŠLAPUMO^ TAKŲ 
CHIRURGIJA 

5025 CENTRAL AVE„ 
St. Petersburg, FL 33711 

Tel. 813J-384-3020

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wf$ichMt«r Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim Rd., Westchester, IL.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir

TąU 562-2727 arba 562-2728

TEL. — SE 3-5893

DR. A. B. GLEvECKAb 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
39C7 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAb 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 St. Tel. 737-5149 

LiKTina akis. Pritaiko akinius 
“contact lenses’”

H

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA. 
2656 WEST 63rd STREET 
Vaj at» rail, 1—4 popiet, 

m?«r- . * •’ *z®J. vak
fsįet.; 776-2880 

Kezidencųos teier.; 448-5545

A. A. Vincą Manką prisimenant
Š. m. vasario mėn. 13 d. suė- kurios rūpestingoje globoje vė

jo vieneri metai nuo'

prasti, kad jis jaučia artėjančią Basanavičius savo kalbomis pa-
sireiškė, kaip geras ir Įtakingas 
kalbėtojas. Jis kalbėjo džentel
meniškai ad rem, todėl susi-

uk. VYT. TAURAS 
-TDYTOJAS IR CHIRURGAS 
dr* praktika, »p*-_ MOTERĄ 11$: 

irisas 2652 WEST 5rth S’iRC-E'I 
Tei. PR £1223

»K1SO VAL.: pirm., antiad., trečiai.
penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šfcštadie
4i£ 2-4 vaL popiet ir kitu laiku i vienijimui lietuvių Amerikoje 

pagal susitarimą.

mų. Uoliai rėmė lietuvių, pas
tangas padėti atsikuriančiai 

! Lietuvos valstybei, o jai netekus 
laisvės, jungėsi prie laisvinimo 
darbų. tFriklausė ALT’ai Susi-

: ir BALF’ųi nuo pat jo isistei- 
'gimc' pradžios. BĄLF’e velionis 
Įėjo įvairias pareigas: buvo di- 

Čikagos apskritiesURTHOPEDAi-PROTE^STAi rektorius, 
i Aparatai - Protezai. AWd. ban- , , , ■ , A-
t .lažai. Speciali pagalba fejĮoms. valdybos narys, ir vadovavo Ci- 

'Arsi SuDoorti) ir t. t. ‘ ‘ ...............................

> West 63rd St., Chicigc. if V 6062* 
Telef,; PRospect S-5OS4

PERK.RAUSTYMAt

kagos šiaurinės dalies skyriui. 
Organizacinėse pareigose Vin
cas Mankus pasižymėjo. išskir
tinu kruopštumu, tvarkingumu 
jr džentelmeniškumu. Pavyz-

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

ĘL ŠERĖNAS 
Tel. WA 1-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš Įvairiy ątstumv.
ANTANAS VILIMAS

Te4. 376-1882 arba 376-5996
V —

r ————————— —■

SOPHIE BARČUS Į
\ t * • I

' RADIJO i ELMOS VALANDOS I

Visoą, progrtmoj Ji WOPA, 

1490 IdL A M.

Lietu vi v kalbe: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vaL popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
rak ryto.

Vedėja Aldona Daukm

Tajaf.s HEmiock 4-24]J

'159 So. MAPLEWOOD Avi. 
CHICAGO, ILL. 4042?

tinote aMoonls, kurie 
uisiaakyti Naujienas, pra- 

tiugąe ąUiųsli jų adresus. Mes 
Jems, aiųsįųte Naujienas dvi sa- 
'W nempUmaL

"Apsivilkite Viešpačiu Jėzumi Kristumi". — Rom. 13:14. f
šitas patarimas yra duota pasišventusiems, kurie buvo Viešpaties pri

imti ir atgimdyti šventąja dvasia. Apsivilkimas Viešpačiu Jėzumi nėra stai
gus darbas; negalima tai atlikti per vieną valandą, vieną mėnesi ar vienus 
metus. Tai yra darbas viso gyvenimo. Apsivilkti Kristumi reiškia stengtis 
sekti jo pėdomis arba gyventi, kaip jis gyveno. Būkime tikri, kad šiame 
gyvenime mes pilnai neapsivilksime visomis mūsų Viešpaties savybėmis. 
Bet Viešpats mato mūsų pastangas ir pažįsta mūsų širdis. Jis mato kaip 
mes stengiamės numarinti senąją prigimtį, ir atmesti nuo savęs kūno dar
bus ir apsivilkti teisingumo rūbais, kuriais galime pasirodyti skirtingai# 
nuo pasaulinių ir būti patinkamais Dievui.

<V. RAJTO TYRINĖTOJAI
J. M nvileant, ifi5 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

daktaru. Jis argumentuotai įro- j 
dė, jog lietuviams nėra gėda 
būti lietuviais, o reikia eiti nuo
savu lietuvišku keliu, t. y. my- 

| lėti savo tautą bei tėvynę Lie- 
; tuvą, branginti savo labai ver
tingą kalbą, laikytis savo svei
kų papročių, lietuviškai jaustis 
bei lietuviškai galvoti, vieningai 
darbuotis savo krašto gerovei, 
siekiant bendrų tikslų: 1) kad 
Lietuva tikrai būtų lietuviška, 

j 2) kad visų lietuvių luomų ide* 
ixu būtų lietuvybė.

Tad turėjo' ir Lietuvos moky
kla, auklėjant lietuvių jaunimą, 
remtis dr. J. Basanavičiaus lie
tuvybės dėsniais, o ypač išeivi
joj reikia prisilaikyti jo lietu
vybės supratimo, kad lietuviu
kus galėtume išauklėti gerais 
lietuviais, koks buvo pavyzdin
gas lietuvis dr. J. Basanavičius.

APIE DR. J. BASANAVIČIAUS 
POLITINES PAŽIŪRAS

Nors dr. J.' Basanavičius ne
dalyvavo aktyviai Nepriklau
somos Lietuvos tvarkyme, ta
čiau jis turėjo savo politines 
pažiūras. Jis buvo vienas iš stei
gėjų lietuvių “Tautiškos demo
kratiškos partijos”.

Dr. J. Basanavičius gerai su-, 
prato mūsų tautos politinio pa
siskirstymo bei partijų reiką- 
linguiną, siekiant Lietuvos val
stybę atstatyti demokratiniais 
pagrindais, ęvienok jis partijos 
nelaikė sau tikslu, o tik priemo- 
ne valstybei tvarkyti, nes nei 
viena partija,-paimta skyrium, 
negali atstovauti visos tautos. 
Be to, jis laikėsi nuomonės, kad 
partijos, šalia savo specifinių 
reikalų, pirmoj eilėj turi vyk- 
dinti savo tautos ir valstybės 
uždavinius, kad Lietuva tikrai 
būtų, lietuviška.

(Bus daugiau)

Mažeika &* Evans
Laidotuvių Direktoriai

g» Trys Moderniškos Koplyčios 
p Mašinoms Vieta

S Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

savo gyvenimo pabaibą. Skubė
jo tvarkyti organizacinius rei
kalus ir atsipalaiduoti nuo eina
mųjų pareigų. ' ■ ■

Atsilankymo proga, ilgesnia-1
me pokalbyje, jis apžvelgė svar-ig^ anį žemės -tamsybė, o kad 
besnius savo gyvenimo etapus, Į taįp prašvistų ir Lietuvc's dva

sia”- labai veikė jautresnių lie
tuvių širdis, sukeldami juose 
tėvynės Lietuvos meilę, pagar
bą savo-kalbai ir papročiams 
ir, bendrai, daugiausiai prisidė
jo prie lietuvių tautinio atgi
mimo sukėlimo.

LIETUVYBĖS DAKTARAS

Jonas Basanavičius ne tik bu- 
Įvo medicinos daktaras, bet sa- 
:vo kausiais lietuviškos dvasios 
;raštais padėję tvirtus pagrin- biams, kad prezidento Carterio 
dus lietuvybei, tucmi pasidary- pasiūlymai galėtų būti naudin- 

„., lietuvybės gi ir verta juos priimti.

EUDEIKl
. i laukdavęs pasisekimo. Jo pra
kalbos .žodžiai (“Aušros”, 1 
jnr.): “Kaip aušrai auštant nyk-

DA -.iGAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

besnius savo gyvenimo etapus,! 
visuomenine veiklą išryškinda-! 
mas ir kai kurias sąvo asmeni
nio gyvenimo detales, kurios 
liudijo jo asmens taurumą ir 
širdies gailestingumą. Altruiz
mo poveikyje sukūrė ir savo 
šeimc's židinį. Sunkioje ligoje 
pažinęs mergaitę, vedė ją, norė
damas suteikti jai pagalbą. Rū
pestingoje velionies globoje 
žmona pasveiko. Abu laimingai 
gyveno ir susilaukė šeimos. 
Žmona mirė prieš kelerius me
tus.

Arą žmonių, kurių gyvenimo damas, ■ iš tikrųjų, 
kelias spinduliuoja šviesa, sklei-

i džiančia grožį ir gėrį. Jų eilėse r = -—=

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tek 927-1741 —1742

1330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
'Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

— Meksikos prezidentas pa- , 
reiškė artimiesiems bendradar I

TĖVAS LR SŪNUS
dingai tvarkė, ir savo gyvenimo j buvo ir Vincas Mankos. Jam pa- 
reikalus. Būdamas pasiruošęs sitraųkus amžinybėn, artimieji
visuomet artimui padėti, testa- ągisi jo gerc'sios širdies, o buvę 
mentą parašė skirdamas dalį BALF’o bendradarbiai - broliš- 
BALF o šalpai. Pagarbi velio- į05 meilės pavyzdžio.
nies .dukrelė Irena Norbutienė, ’

ilgisi jo gerc'sios širdies, o buvę

B. Motušienė

New Quiche Made With 
North Carolina Apples

gaga

Orchard-fresh k the perfect description for the Red and 
Golden Delicious apples from North Carolina, because that’s 
exactly what they are. These Southern gems are the first of the 
year’s really good eating apples to come to market and are 
available from August through October.

North Carolina apples will serve you well in a fabulous 
Apple and Sausage Quiche. The flavor combination is over
whelmingly good, savory yet lightened by the fresh apples ;n 
the dish. Try this for a change-of-pace main dish at your table.

Fresh Carolina
pound bulk sausage
cup chopped fresh

onion
teaspoon dried leaf 

thyme
Red Delicious apples, 

pared, cored and cut 
into 1/2-inch cubes 
(11/2 cups) ,

In large skillet cook sausage, onion and thyme until sausage 
k browned and onion is tender, about 10 minutes. Remove 
from heat; drain off excess fat* In bowl toss apples with lemon 
juice and sugar. Add prepared sausage mixture, Cheddar cheese, 
eggs and cream; mix well. Lfrie a 9-inch quiche^dish or Die 
plate with pastry. Turn apple mixture into dish. Bake in 
oven 40 to 4£> minutes, or until custard is set. Let stand 10 
minutes before cutting to servą.
Makes: 6 sandngs.

K

H

2

Apple Quiche 
1 l

»A

4
2

tablespoon fresh lemon 
juice

tablespoon sugar 
cup (2 ounces)shredded

Cheddar cheese 
eggs, beaten 
cups light cream or milk 
Pastry for single-crust

9 4* ch pie '

out the 
ouse

-  -------- ’Sylvh K. Lowe, NXF.L.

Sylvia K. Lowe, a member of the National Home Fashions 
League, is Floor Fashion Specialist, GAF Corporation.

Perk Up The. Kitchen For Holiday Entertaining

.....

. Marquette funeral home
2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave.. Cicero

Telef. .476-2345

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYT.

A.

iURIMX 
aOPLYCIA} 

/JSOSE MIHS1
DALYSE,

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: Y Arda 7-3401
With the hohday season 

upon us, you’re sure to be 
enjoying festive. activities with 
family and friends. You’ll 
probably be doing lots of en
tertaining right in your own 
home, so why not perk it up?

Since more entertaining 
takes place’ centered around 
the cozy kitchen, you can 
start there. Guests love to 
gravitate there when a meal is 
being ’prepared* so make it 
dual purpose: a place to serve 
a meal and to visit with 
friends.

Your kitchen must be func
tional but you want it pretty, 
too, not just for guests, but 
for yourself as well. Nothing 
boosts your morale like beau
tiful colors and a play of 
different textures. Let your 
imagination soar and you’ll 
be delighted with your own 
creation.

In the contemporary kitch-

the color keynote lies in the 
vibrant geometric-patterned 
floor covering. Using the 
floor as a starting point, the 
creamy apricot paint on the 
cabinets and door were done 
in * softer bu« of the terra-

cotta tone of the cushioned 
GAF sheet vinyl floor. Then, 
the textured stucco walls were 
painted a pale sand-beige. 
Mixing a bit of country 
warmth with streamlined con
temporary, a natural look was 
further emphasized with straw 
baskets, rush-seated chairs and 
butcher-block countertops.' 
The round table with its soft 
cloth provides a graceful 
accent among all the square 
corners. Extra seating is a 
comfortable bench cushioned 
in easy-care polished cotton 
in chocolate, with blue and 
terra-cotta stripes. The sleek 
no-wax vinyl floor covering is 
GAF’s new “Belmont” from 
the GAFSTAR Softred line, 
featuring a diagonal geometric 
against a pleasingly textured 
background. Easy to maintain, 
there are five colorways styled 
to complement or coordinate 
with the latest appliance 
colors.

With minimal effort and 
lots of imagination, you too 
can achieve a decorator look 
in your kitchen. Just add a 
patterned floor and lots of 
color and you’re ready for 
holiday entertaining-

■ BUTKUb - VASATTIS
4-ae oo. oOtii Av«, Cicero, UL Phone: ULympie Z-linn

'•>*»© ov. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayeCU 5-J57X

GEORGE F. RUOMLNAS
<XI* 8o LITUANICA AVĖ. TtL: YAr4* 7-1188-1134

STEPONAS C. LACK IK SŪNŪS
(LACXAWICS)

442a WEST 69tn riTKKJD t-iZl.
1314 WEST 23rd FLAGS Vh vlnia 7-M71
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo* Sill*, kU. 874-44U

M54 »•. HALSTKD STREET Ph*n«: T Arda 7-lJLi

maujiucos* Chicago t, ILL Saturday. February 17, 1979

■ ■'
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— Petras P. Mkrkauaą, Wau- 
kegan, 111., daudeliu atvejų pa
rėmė Naujienų leidimą. Dėkui 
už ankstybą prenumeratos pra
tęsimą, gerus 
•*7 auką.

linkėjimus ir už

Namai, Žema — Perdavimui 
REAL ESTATE FOR ŠALĮ

i

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
4 KoIihuIkis iš Amerikos ji s Nustatyta, kad didžiausias 

Ityiropą parvežė šiuos dalykus:!nelaimingų atsitikimų skaičius1 
kalakutę, žemės riešutus, arbų-Jbūna važinėjant dviračiais. To- 
zus ir bulves. Iki toi šių dalykų!bau seka laiptai, rampos ir laip- 
I'.uroĮioje nebuvo.

© Pjaustyti švieži obuoliai, 
.uuuk.jnun !q,kepins ,r salo- i fn )mketbob&
tams, greitai pajuoduoja. \o-| 
rinl to išvengti', reikia juos pa
vilgyti citrinos, apelsinų ar ana
nasu sunka.

tų aikštelės. Tolimesniame ne- 
lainiingu atsitikimų sąraše prie- 
žastvs rikiuojasi šia tvarka:

— Illinois valstijos loterijoj ------ ---------- ------------------
vasario 15 d. Lig Pav Dav Loši- Nam4‘-tem* ~ P.rdavimoi

1 • ..1 I o i ' 1-701 REAL ESTATE FOR SALEme laimėjo 01 1, 68, 9 ir 1/24.
Treasure Hunt lošime laimėjo
07, 20, 09, 44v 19 ir 27.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
3 ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.
— ZARALIŠRŲ KLUBO vi

suotinis narių susirinkimas į- 
vyks šį sekmadienį, vasario 18 Petkas KAZANAUSKAS, Prezdenras
(L, 2:00 vai. p.p., Vyčių salėj, 2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-774? 
2455 \V. 17th St. Bus renkama ’i----------------------- —------ —

1 e Vis labiau eina madon sve
čius vaišinti natūraliu sūriu. 
Patariama patiekti sūri kam
bario temperatūros, nes tokio
je jis leidžia savo aromatą.

žaidimo
j aikštelių įrengimai, stalai, mau
dymosi baseinai. Įdomu, kad 
sekanti nelaimingų atsitikimų, kliauliena.
vieta ir priežastis yra lova. To
liau seka įvairūs, degalai, vinys, 
knopkės ir Sriubai.

a Daugelis klaidingai dalei- 
džia, kad šviežips dešros fer-

Kviečiame visus kurie įdomaujasi Florida, 
suvažiuoti į SUNNY HILLS .

Kovo 10, 11, ir 12 d. d.
ir taip pat

Dėl informacijų kreipkitės į:
V. Belecką, Sunny Hills — 904—773-3333

J. Zubavičių, New Jersey 201—381-3198
D. Dulaitį, Detroite 313—549-6878
J. Mikonį, Clevelande 216—531-2190

M. Kietą, Chicagoje 312—727-1717

mentucjasi ir jas la ko ilgiau quette Parko labai gražiu būdu 
šaldvtuvuose. Tikrumoje, jos prisiminė ir paminėjo savo mi- valdyba. Nariai, kviečiami skai-
gali būti šaldytuve tik tiek rusi dėdę Frank Birbilą, dviejų tlingai dalyvauti.,- (biznius,-sklypus pardavimui jau'
laiko, kiek jame būna šviežia pasaulinių karų Amerikos ar- v.Uvhn-l L. . ’ • -• ■

Ilgiau pabuvusios nfjos veteraną ir nuolatinį Nau- 
dešros įgauna gaižų skonį.

• Valgomasis daržovių bei 
sėmenų aliejus yra 100% rie
bumo, tuo tarpu sviestas yra 
tik 82% riebumo. Arbatinis

į šaukštelis aliejaus turi 40 ka- 
! locijų, c' tiek pat sviesto duoda
34 kalorijas.

Registruokite savo namus,' O GERIAUSIAI ČIA

V a I d y b a

j jienų rėmėją, taurų lietuty pa.
.įtriotą. Negalėdamas skaityti playhouse 69-toje gatvėje. Tei- 

rautis tel. 778-8642 arba 737-

• Parduodama taverna

Į; • Amerikoje atsirado ir-vis 
Į didėja nauja profesija-vyriška 
i namų šeimininkė - househus- 
Į band. Jie atlieka visą namų ruo- 
| ša, kurią seniau atlikdavo tik 
Į moterys. Per devynis metus jų 
Į skaičius padidėjo net 70%. To- 
11 kiose šeimose duondavio' parei- 
| gas eina žmc'na.

ė • • Praktiški patarimai: neiš- 
Į leisk pinigų, kol dar jų neuždir- 
| bai; nemokyk kitų, kol dar pats 
Į neišmokai; nekalbėk, kol gerai 
| [nepagalvojai; nestatyk, kol ge- 
? I rai nesuplanavai.
H M. Miškinytė

tlllllllllIIIIIItlIlIlIlIllItltlIlIlIlIlIlIlIlIlIllIlIlIlIilIlIlIlIIIillIlIlIlIlIilKIIIIIIIIIliiilIUIk

Naujieną vadovybė ir Platinimo vajaus komiška kreipiasi i visus skai* 
tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešiu bei lietuviškos spau
dos pirmūnu pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuviu dienraštį. 
fu juo susipažįstant ir ji užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis _ jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų reį 
kalų renesanso. ..

’ . VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

skaityti tr platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Ke
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams.

— Joseph P. Vareika iš Mar-

Negalėdamas i
Naujienų, jis jas užrašė save’ 
mielam sūnėnui. Sūnėnas Juo-d8762 (Pr). 
zas P. Vareika, prisimindamas 
savo gerąjį dėdę, jo vardu pas
kyrė Naujienoms $10 ir dar 
pridėjo $20 auką. Dėkui už. au
kas ir už ankstybą prenumera
tos pratęsimą, dėkui jo labai!

; kolekcijas. PATRIA, 4207 So.simpatiškai mamytei, Frank 
Birbilo sesutei, aplankiusiai 
mus ir įteikusiai prenumeratą 
ir aukas.

— Jonas Gelumbas iš Brigh
ton Parko, palaikydamas savo 
tėvo Gelumbausko tradicijas — 
remti lietuvišką spaudą, lankė-} 
si Naujienose. Dėkui už vizitą, 
gerus linkėjimus, ankstybą pre
numeratos pratesimą ir už $7 i 
auka. ■ '

— Stasys Šidlauskas, Spring
field, Ill., be raginimą pratęsda
mas prenumeratą, atsiuntė $5 
auką kalendoriaus proga. A. 
Kairys iš Toronto atsiuntė $3. 
To miesto tautietis užsisakė 
Naujienas vieneriems metams, 
bet pavardės prašė neskelbti. 
Dėkui visiems.' " f

Naujienoms reikalingas

Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar-
Mykolas Karaltis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio.« 00 VSlaildORliS IRfOTRlBClJlJ pTSLSOIUS kreiptis te- 

17350 Gulf Blvd., St. Petersburg, FL 33708, tel. 813—391-9753, paskyrė j 1 pfnnil. 
trijų dienu atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti! 1C-L'-'X1U» 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimu kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus” 
intorė M Miškinytė paskyrė 850 premiją Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatu, kurią vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujieną piknike.

HA 1-6100.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIJA NOREIKIENĖ

-Visas ir visus kviečiame 1 didžiąja talką.

Prenumeratas pratęsimo, užsakymą, bei, galimą įkaitytoji? reikalam? 
pniomi pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomii.

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

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

KADJISNOS 
1739 SO. HALSTID ST. 
CHICAGO, IL 60608

u r* 7*^^*

amžindamas susirašinėjimo Išlaidai. Priede —
F - ' - ■ —=------
Pavardė Ir nrdaa ------------------------- ----------

d<fl.
H?

Adre*tf

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Cosmos Parcels Express Corp. w

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

• Užsikau- Naujienas kaip dovaną savo _ 
yra naujas skaitytojas. Priede -----------  doL

Pavardė ir vardai_________________ —.—

karia

i

Adres&r

5pon*orians pavardė, vardas ir vietovė

* Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą Ir Naujienų 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus dol.

s
8 t

Pavardė Ir vardai

Adresu 1

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites ruxipa. 
tinimui nemokamai be jokių Įsipareigojimu.

Pavardė ir vardai
s

Adrew

I

Pavardė Ir vardai
I

Adre«o

Pavardė Ir vardai

— —

— SPECIALI 20% NUOLAIDA 
UŽ 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS. 
Daug įvairių puošmenų. Moka
me $4 už sidabrinį dolerį. Per
kame pašto ženklus ir pinigų

1 LABAI ŠVARUS 2 butą namas tr 
26-tus metus veikiančioj Įstai- garažas, elektrinės durys, atskiri ga

ru šildymai, Brighton Parke. $37,000.
ŠVARUS kaip stiklas 7 kamb. mū

ras, centralinis -šildymas - vėsinimas, 
liuksus naują namu apylinkė.

$53,900.
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 Luk®us ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, S50.000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar-

goj, o kirkdami pasiteiraukite

ŠIMAITIS REALTY 
Notary Public

Insurance, Income Tas
2951 W. 63rd St Tel. 43^7878

U
Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose
Sacramento. Tel.247-5081. (Pr.) BUDRAITIS REALTY cuette Parke-

* * I
• Priimami asmenys, reika-1 Įvairi apdrauda 

lingi globos. Bus rūpestingai HUTŲ NUOMAVIMAS paren- 
prižiūrėti. Teirautis tel. 436- 
6294. (Pr).

1 MODERNUS z aukštu mūro namas, 
—INSURANCE apie SlS.000 pajamų. Geros sąlygos. 

Marquette Parke.

i

kam nuomininkus
4243 W. 63rd- St., Chicago 

Tel. 767-0600.
REAL ESTATE

2625 West 71st Street

TESTAMENTAI
Tuo reikalu Jums gali dau 

padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, - - teisėjo Alphonse 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomū 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje

■ LEMONT. ILLINOIS

Elegant spacious ranch with 3 bed-' 
rooms. 2 fire places, 2 car attached 

: garage.- corner wooded lot, solid 
masonry construction, plastered 
walls. 2 1/2 baths, central air condi
tion. į

WOHEAD REALTY
(312) 257-7333 ’

Tel. 737-7200 arba 737-8534

. .j1 ■ u—c^i—1 

ai.scTKOs įrengimai, f 
PATAISYMAI

Turiu Chlsssoš miesto Isidirrą, | 
Dirbu Ir užmlasčluesa «r*lt a** 
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė. 

Tel. 927-3559
LEMONT, ILL. į v “ 11 ■”

If you looking for space for large 
family or for the inlaws, see this ž a s e i C

‘home. Solid masonry construction. w a a »
1/39 South Halsted St., Cluca 1 plastered walls. 2 fireplaces, radiant žž—S8 SL AMŽIAUS 
Coo H 60608 Kaina ^3 00 heat. 2 kitchens, large family room. ' Ttferf >9$ ego, Ovuvo rvama WOHEAD REALTY j LlaMhSy
su formomis — $3.90.

Kaina 00 I heat, 2 kitchens, large family room.Aama >5.uu wohead realty (
(312) 257-7333I 

I 
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Kreiptis

HELP WANTED — MALfe 
Darban i nkv Reikia

ASHLAND AVI.

R E M O D E L I N G 

J. VENCKAUSKAS

Atlieka įvairius narni; 
teisymo darbus.

Tel. 582-7606

DAŽYTOJAS
4612 S. Paulina St

(Town of Like)
Dažo namus Is lanke /t Is vlday* 

Darbas gi rantuotai,

Skambinti Y A 7-9107
STASYS SAKINIS

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

JANITOR NEEDED

For Waukegan Complex. 
Salaried Position w/Reas. Rent. 
Full Hospitalization Insurance.

CALL 336-4400

I MAINTENANCE 
MECHANICS ,
For plant in heavy 

metals industry.
Applicants must have well 

rounded mechanical background of . 
conveyor systems, overhead cranes, 

hydraulic systems and other 
plant machinery;.

Welding experience also required. < x

R. LAVIN & SONS INC. "t
I

3426 S. KEDZIE AVĖ.
An equal opportunity employer -

Ir BlAIWINYBti
Favdariiius !r TiisysM

WIST STRUT
T»Mj y-iw

Siimtinisi į Lietuvą
IX Albus mucvuo

i P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av.
’ Chicago, HL 6063X Tel. YA 7-5980

Needed to setup Production Milling J

MACHINE SETUP MAN

& Drill Presses, for aluminum cast
ing. Paid insurance, vacations and 
holidays.

Call 647-9494
or apply in person:

Du Page Die Casting Co. 
6100 Gross Point Rd.

Niles, Hl.

MACHINISTS

M. Ž I M K U S 
Netary Public 

INCOM* TAX SERVICI 
4239 S. Maplawood. Tel. 254-7455 
Taip pat daromi vertimai, giminią 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

1979 METŲ KELIONĖS Į VILNIŲ
1. BALANDŽIO 10 — BALANDŽIO 26 D.

2. BIRŽELIO 26 — LIEPOS 5 D.
3. LIEPOS 34 — RUGPČ 2D.

4. RUGPIŪČIO 21 — RUGPČ. 30 D.
5. SPALIO 2 — SPALIO 18 D.

1 ir 5 kelionės — 17 dienu Čikaga — Luxembourgas — Maskva 
(1) — Vilnius (5) — Ryga (7) ir atgal Maskva (I) — Luxembourgas (1) 
— Čikaga - Pilna kaina — $1195.00

2, 3 ir 4 kelionės“— 10 dienų — Čikaga — Lixembourgas — Mask
va (1) — Vilnius (5) ir atgal — Maskva (1) — Luxembourgas (D — 
Čikaga - Pilna kaina $1095.00.

Kelionėje galima Luxembourge atsiskirti nuo grupės ir pasilikti 
Europeje iki 45 d. ir grįžti tuo pačiu bilietu.

E

I
i

E B

i
XI

6557 So. Tolman Ave. 
Chicago, III. 60629 

312-737-1717
— arba —

GORDON TRAVEL SERVICE 
Prudential Plaza ' 

Chicago, III. 6060] 
312-644-3003

imnminHMtniiimimnnHiininireTHMHHnumttreitnnnrerrMfnTmR-n^mrp-runų^ŲiTyynmĮniiTnmifnntnHfTnk

*. A Z©-.

PART TIME
SCHOOL BUS DRIVERS 

Will Train 
AM and PM Runs

CLARK BUS SERVICE 
9901 Sayre - Chicago Ridge 

425-2900
An equal opportunity employer

HELP WANTED— FEMALE 
Darblnlnkiy Ralkia

WAITRESSES

Full and Part Time — Days 
TOP TIPS

Free Meals and Uniforms 
Excellent Fringe Benefits 

McCORMICK PLACE 
23rd and S. Lake Shore Drive 
Please Call Mr. Valenziano or 

Ms Stone or Ms O’SHEA 
791-6402

EXPERIENCED HELP
JIG GRINDER

CYLINDRICAL GRINDERS
ID & OD WORK “

Experience Necessary'.
Excellent Benefits.

Profit Sharing.
Health, Life, Dental

& Disability Insurance.
8 PAID Holidays.

Air Conditioned Bldg.
15 hours/week

Salary commensurate
with ability
Call 394-5810

Or Apply in person

APEX TOOL WORKS
3200 Tollview Drive

THINGS IN UFE
ITATt FAtM’renk Zapella

W.TSfp St.
GA 4-1454

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Associate, 

2649 West 63rd Street, 

Tel. 776-5162
Trečiadieniais iš anksto susita

rus. Seštalieniais iki 12 v.
Vakarais tel. 373-5047.

Raštinė veikia jau daugiau kaip 
40 metu, patarnaudama klientams.

SEWING

MACHINE OPERATORS
SOME EXPERIENCE PREFERED.

NEEDLECRAFT
CORP. OF AMERICA

3900 N. Claremont Ave.
583-8800

ROLLING MEADOWS, ILL
1
1 PERSONAL

Asmenų Ieško

LIVE IN HOUSEKEEPER
;To help with gentleman coming 
from hospital - Westchester.

Call 562-5583 after 5 P.M.

MISCELLANEOUS 
įvairūs Dalykai

COMPANION for arthritic elderly 
woman. Prepare meals, run errands 
and outings. Choose one to 5 days per 
week. Weekend provided transport

ation. Salary negotiable. Prefer Li- 
INCOME TAX SERVICE . .»^“’p^n^SLIWO or 935-0443.

L. J. CIAPAS

MIDLAND SAVINGS & LOAN
4040 S. Archer Avė.

_ Tel.: 376 1522

SKAITYK PATS IR PARAGINK 
DAR KITUS SKAITYTI 

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

o, — MAUJIENGE, CHICAGO t, iuų Saturday, February 171 1979




