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PASIŪLYTIEMS TAIKOS PLANAMS
IZRAELIS BUVO PRIVERSTAS PRIPAŽINTI 

DAVID STOVYKLOJE PRIIMTUS PLANUS

Sadatas yra pats didžiausias šios 
taikos Įkvėpėjas

Pirmomis paskutinio karo die
nomis prezidentas Sadatas pa
matė, kad sovietų karo patarė
jai nedirba Egipto naudai. Ru-

KAIRAS, Egiptas; — Egipto 
ministerių kabinetas, išklausęs 
platų prezidento Sadato prane
šimą apie pasitarimų eigą ir pre
zidento Carterio paskutinį, pa
siūlymą taikos deryboms, vien
balsiai nutarė priimti paskuti- į-sai dėjosi dideliais tarptautinių 
nius pasiūlymus ir įgalioti vy
riausybę pasirašyti taikos sutar
tį su Izraeliu. Panašų, nutarimą 
priėmė ir Izraelio kabinetas.,

MINISTERIAI VYKS - •
Į WASHINGTON4

Apskaičiuojamą, kad šiomis 
dienomis Egipto, ir Izraelio įpa
reigoti ministerial vyks į Wash- 
ingtoną ir aptars paskutinį Egip
to ir Izraelio taikos sutarties 
tekstą. Pasitarimus ves Valsty
bės sekretorius Vance, bet į pa
sitarimus gali atvykti ir pats 
prezidentas Carteris. ~

\ -Visi ■ kiti sutarties., paragrafai 
jau anksčiau buvo^aptarti ir pri
imtu Dabar "teks tartis tik ^dėl 
paskutinių svarbių klausimų.

Svarbus bus palestiniečių 
klausimas; bet atrodo, kad bus 
dar svarbesnis susitarimas dėl 
naujų naftos versmių;

TAIKA AMERIKAI 
BRANGIAI KAINUOS

WASHINGTON, DX.—^Egip
to ir Izraelio taikos '-stitartf pasi
rašys įpareigoti Egipto Ir Izrae
lio ministerial, bet amerikiečiai 
turės -mokėti abiem pusėm už 
nutarimą daugiau nekariauti. 
Pirmiausia, amerikiečiai turės 
sumokėti'apie du bilijonus dole
rių .už'.aerodromo pastatymą 
Negero dykumoje; Egiptas gau
davo didelę paramą iš arabų 
valstybių, daugiausia iš Saudi 
Arabijos, bet dabar tą paramą 
Egiptui turės teikti Amerika.

Senatoriai tvirtina, kad Egip
to ir Izraelio taika Amerikai gali 
kainuoti 
dolerių, 
ta suma 
bilijonų.

Saudi 
jusi padėti karo metu, bet da
bar, sutartį aptarus, Saudi Ara
bija jokių subsidijų daugiau 
neduos. Tvirtinama, kad Ame
rika turės teikti Egiptui didelę 
paramą.

CARTERIS PAGYRĖ 
PREZ. SADATĄ

Prezidentas Carteris, kalbėda
mas apie Egipto ir Izraelio tai
ką, pareiškė, kad prezidentas

žinių specialistais, bet jie neži
nojo, kad jų tankai Egipto že
mėjo kovai nebetinka. Patarėjai 
nieko nežinojo apie Izraelio ka
ro jėgas, gautas 24 vai. laiko
tarpyje. Rusai patarėjai davinė
jo skirtingas, labai priešingas 
žinias, tuo tarpu Izraelio avia
cija ir tankai laimėjo svarbiau
sią ir lemiamą viso karo mūšį. 
Sadatas, pasitaręs su įtakinges
niais karo vadais, pasakė ru
sams, kad jie kraustytus! iš 
Egipto. Jų patarimai Egiptui 
daugiau nebereikalingi. Nuo tos 
dienos Sadatas pradėjo ieškoti 
taikos. Jis ėmėsi daug rizikingų 
žingsnių, bet ir atnešė Egiptui,, 
o gal ir- visiems Artimiesiems 
Rytams, taiką. Teks dar įveikti^.
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Kr. Donelaičio pradinės mokyklos VI sk. mokiniai Vasario 16 minėjime atlieka montažėlį 
‘•Koks turi būti lietuvis”, paruoštą mokyt. O. Jagėlienės. Minėjimas įvyko vasario 17 d.

(J. Tamulaičio nuotrauka)

NIGERIJA NUTARĖ PAKELTI 
ALIEJAUS KAINAS 17 WJOŠ.

KETURI VAIKAI IR ŠUNYTIS 
4 PARAS GYVI JŪROJE

daugelį sunkumų, bet pradžia 
jau padaryta.

IRANAS VIS DAR NEPAJĖGIA PAGAMINTI 
TURĖTO GERO ALIEJAUS

NAMO, UŽSUKO Į LAOSĄ
KINIJA PASKYRĖ MINISTERĮ PASITARIMAMS 

SU VIETNAMO VALDŽIA

pent penkis bilijonus 
Kiti apskaičiuoja, kad 
gali pasiekti iki dešimt

Arabija buvo pasižadė-

Žalingas insekticidas

WASHINGTON.— Seniausiai 
ir plačiausiai pasaulyje vartoja
mas insekticidas (vabzdžiams, 
parazitams naikinti) TOXA
PHENE, kaip tyrimai parodė, 
gyvuliams sukelia ir žmonėms 
gali sukelti vėžį, paskelbė Vėžio 
Institutas praėjusį ketvirtadienį.

Tas nuodas — toxaphene, iš
rastas 1947 metais, plačiausiai 
vartojamas JAV-se žemės ūky
je apsaugoti nuo kenkėjų sojos 
pupeles, žemės riešutus (pea
nuts), gyvulius — raguočius ir 
kiaules, ir silpnesniais skiedi
niais kukurūzus, tabaką, kvie
čius, alfalfa, pomidorus, pupas, 
salotas, bulves ir kt. produktus, 
bet daugiausia (85%) toxaphene 
suvartojama medvilnės (cotton) 
produkcijai.

EPĄ (Aplinkos Apsaugos 
Įstaiga), kuri jau dveji metai 
kaip tyrinėja toksafeno naudą ir 
įtariamą žalą, dar prieš vasarai 
pareinant paskelbs savo paty
rimus.

NEW YORK N.Y. — Nigeri
jos vyriausybė, seniai pardavi
nėjanti savo produktus JAV ir 
kitoms Vakarų Europos valsty
bėms, pranešė, kad ji pakelianti 
savo aliejaus kainas net 17%. 
Tai labai didelis aliejaus kainos 
■pakėlimas.

Nauji Irano administratoriai 
dar didesnes kainas iškėlė, bet 
jie dar nepajėgia pagaminti to
kio aliejaus, kokį gamindavo 
anksčiau.- Nutarimas pakelti 
naftos kainas 40% atbaidė už
sieniečius. Persijos įlankos alie
jaus gamintojai taip pat kelia 
kainas, bet tenkinasi 5% pakė
limu. Kai kurie šeichai prekiau
ja čikoniškai. Vieniems pakelia 
daugiau, o kitiems mažiau. Sau
di Arabija taip pat kels kainas, 
bet tuo tarpu ji dar neskuba. 
Irano perversmas sukėlė dideli 
nerimą visoje degalų pramonėje.

AMERIKA PERKA
NIGERIJOS ALIEJŲ

VAGIA IR EIKVOJA 
MOKESČIUS

WASHINGTON, D.C.— Kom
piuteriai rodo, kad didokas ame
rikiečių — beturčių ir turtin
gų —- skaičius stengiasi nusukti, 
nuvogti ar išeikvoti valdžiai mo
kamus mokesčius.

Kompiuteriai parodo, kiek 
mokesčių valstybė turėtų su-. 
rinkti, o rinkėjai tiksliai žino, 
kiek iš viso surenka. Tiksliai 
apskaičiuota, kad įvairiais bū
dais nubyra bent 10% taksų. 
Kartais nuvagiamso nedidelės 
sumos, bet specialistai moka nu
rašyti ir gan stambias sumas. 
Reikėtų samdyti daugiau tik
rintojų, bet ir jie brangiai kai
nuoja. Kiekvienais metais daro
si vis sunkiau apgauti valdžią ir 
nesumokėti mokesčių.

KALENDORfiUS

Kovo 17: Gertrūda, Patrikas, 
Varūna, Gendvilas.

Kovo 18; Kvintilė,- Gintarė, 
Eimutis, Rydvalkis, Vainis.

Saulė.teka 6:06, leidžiasi 5:43.
'i J . -v t w fe. - •! . - “ * _* ■>

:, 'Graft Saitas, ^••'nareli*

Amerikos didelės aliejaus 
bendrovės nuperka veik visą Ni
gerijos aliejų. Aliejus geras ir 
pramonei labai reikalingas. Ni
gerijos aliejus sudaro 6% viso 
Amerikos perkamo aliejaus. Ni
gerijoje Amerika pirko tiek pat 
aliejaus, kiek pirkdavo Irane. 
Šių dienų Irano valdžiai smar
kiai pakėlusi naftos kainas, 
amerikiečiai, aliejaus tuo tarpu 
neužsakė. , . .

Nežiūrint į aukštą kainą, ame
rikiečiai gali būti priversti Irano 
aliejų pirkti. Kitur aliejus gali 
būti pigesnis, bet jo nuvežimas 
į Persijos Įlanką arba Raudoną
ją .jūrą, taip- pąt- ganą, brangus, 

lios'žąsys, bet-įsraeftą Savaitę •• Saudi Arabija parduoda la- 
per Michrgan ‘ėŽetP galą grįžo į bai daug aliejaus, visai nekelda- 
Floridą. Ateinanti sąvaitė-dar • ma kainų. Parduodama daugiau, 
gali būt Įšalta. , . • .. .. d ji ir uždirba daugiau. Irano alie- 

- - ■■ —-r?,. ... .4>T-Įjus ų-.anksčiau ,buvo.-brangus,
Prezidentas f Ųąrtęris^..šią bet stovėjo sandėliuose, Ša- 

šayąatę paskelbi ^n’ °,r^ 
samdymo ‘

Šalta ir aili žiema
CHICAGO, Ill. —■ Mokslinin

kai, profesoriai it gamtos stebė
tojai apskaičiavo, kad praeita 
žiema buvo pati šalčiausia  ji ir 
giliausioji. 1912 metais Vidur 
vakariuose iškrito 81 colis snie
go, o praeitą žiemą buvo. 84Į4.

šalčiai buvo tokie patys, tik
tai šaltas šiaurės vėjas darė pra
eitą' žiemą žymiai sunkesnę. 
Daugelis nušalo nosis, ausis, 
pirštus ir kojas. . '

Pavasaris prasideda kovo 21 d. 
šiaurėje buvo atsiradusios kej

“KELIAUTOJO” FOTOGRA
FIJOS STEBĖTINOS

PASADENA, Cal. — Erdvių 
administracija gauna labai daug 
sveikinimų už stebėtinas ir ryš
kias Jupiterio foto grafijas, 
trauktas e 1 e ktromagnetinėmis 
priemonėmis. Fotografijos turi 
ryškiausius atspalvius, paprasta 
akimi neįžiūrimus, bet elektro
nikos mašinomis labai tiksliai 
užregistruojamus.

TURKAI PASITRAUKĖ 
I§ CENTO

• -ANKARA, Turkija. — Turkų 
vyriausybė pranešė, kad ji pasi
traukė iš CENTO sąjungos. Tur
kija pasilieka šiaurės Atlanto 
Valstybių Sąjungoje, bet nenori 
pasilikti Artimuose Rytuose ir 
Rytų Azijos Valstybių panašio
je sąjungoje.

jus if. anksčiau buvo brangus,

.ęhas labai pyko antjfiaųdi Arą 
bijos pardavėją < U

T Ari Pas rusus pabėgusi NATO 
sekretorė-žino j opavojui skelbti 

• pianą; jeigu rusai būtų pradėję

PEKINAS, Kinija. — Oficia
lius Pek:no vyriausybės prane
šimas sako, kad visi Kinijos ka
riai išėjo iš Vietnamo teritori
jos. Kinijos kariai atliko savo 
mis:ją ir išžygiavo iš Vietnamo 
teritorijos.

Kinijos vyriausybė paskyrė 
ministerį pasitarimams su Viet
namo valdžia dėl pasienio inci
dentų ir išsiveržimo į kaimyni
nes žemes. Pasitarimai turės 
vykti Kinijos ir Vietnamo pasie
nyje parinktoje ir kiniečių pa
skelbtoje vietovėje.

BANGKOKAS. Tailandas. — 
daliniai,

besitraukdami iš Vietnamo, už
suko į Laoso teritoriją. Kinija

Taisys svaiginamų 
gėrimų įstatymą

CHICAGO. Ill. — Veikia 
lios visuomenininkų grupės, ku
rios yra pasiryžusios pataisyti 
Įstatymą svaiginamiems gėra
lams pardavinėti. Dabartinis 
Įstatymas draudžia mažame
čiams pardavinėti degtinę, bet ■ 

j jie vis dėlto degtinės gauna ir 
pasigeria. Policija dažnai suima 
mažamečius girtuoklius.

Be to, parduodama degtinė 
! nesusi valdantiems. Jie išgeria 

daugiau, negu pajėgia, ir susi- Kinijos kariuomenės

ke-

žaloja ar kitus sužaloja. Kiti 
degtine pagadina visą savo ner
vų sistemą. Paruošti įstatymo paskelbė, kad Kinijos kariai, at- 
projektai šioms skylėms 
lipdyti.

uz-

BEIRUT ŪS, Libanas. — Kone 
stebuklą įvyko Viduržemio jū-' 
roję, kai vienas žvejas per 45 
mylias nuo Libano kr-- . dide
lėje, bet silpnoje rLuoto stiklo 
dėžėje rado bepluduriuojančius 
keturis vaikus nuo 6 iki 11 -.etų 
amžiaus ir šuniuką, k’-.ių kran
te buvo pasidengama jau ket
virtą dieną ir nebesitikėta gy
vus rasti. O būta taip.

Vėjas iš kažkur bangomis at
ginė į krantą tuščią dėžę, kurio
je savo laiku buvęs Įpakuotas 
šaldytuvas. ' Dėžėje, buvo kaž
koks valkata šunytis, su kuriuo 

! žaisdami vaikai-tiek įsismagino, 
jog nepastebėjo, kad prasidėjo 
antplūdis ir vėjas, nieko nelau
kęs. dėžę pradėjo nešti gilyn, to
lyn nuo kranto.

Vaikai buvo ištroškę ir išalkę 
, ir jau tarėsi šunytį kokiu nors

likę misiją, jau išžygiavo iš Viet- 
į namo, bet nieko nepasakė apie 
į Kinijos karių įsiveržimą į Laosą. 
Į Laosas guli tarp Vietnamo ir 
į Tailando. Tailando vyriausybė 

v labai susirūpinusi Kinijtfe karių
ROMA, Italija. Popiežius isiveržmu i Laoso teritorija. 

Jonas Paulius II aiškiai pasisa- Jeigu Kinijos karfai žygiuos \ 
kė už pagrindines žmogaus tei-, Rytus> tai jie pasįeks Laoso 
sės. Nuvertinamas žmogaus oru- Tailapdo ^iena 
mas, garbė; tyčiojamasi iš pa-Į Tarp v,-etnamo jr Laoso eina 
grindinių žmogaus teisių, žmo-: ginčas dėl dideliu pasienio teri. 
nėms trempiama sąžinės laisve. toriju Vietnamas; vesdamas ko. 
siaurinamos jo teises, neleidžia- j va tarp pietu -iaurės Vieį 
ma jam pasiteisinti, gintis. j namų> dažnai -siverždavo j šiau_ 

Birželio mėnesį popiežius pla-! rės Laosą kareiviams permesti į 
Pietų Vietnamo pietinę dalį. Ne 
vieną karią buvo kilęs konflik- 

i tas tarp šiaurės Vietnamo ir 
• Laoso vyriausybės, bet Laosas 
j nepajėgė savo kalnų ir pelkių 

JERUZALĖ, Izraelis.— Izrae- apginti, šiaurės Vietnamas ne 
lio kareiviai, malšindami maiš- tik siusdav osavo karius i Pietu 
taujančius arabus, nušovė du; Vietnamą, bet naudojosi Laose 

j kalnais ir balomis kariams ir 
maistui pervežti. Amerikos avia
cija. patyrusi apie Vietnamo ka
rių permetimą į pietus, smar
kiai bombardavo š. Vietnamo 
karo transportą Laoso teritori- 

I joje. Dėl to ne tik Amerikoje, 
bet ir Azijoje buvo daug pro-

Popiežius gina _ 
žmogaus teises

niibja būti Lenkijoje.

Izraelitai nušovė 
du arabus

taujančius arabus, 
protestuojančius prieš Izraelio 
okupaciją. Maišto protestai bu
vo suorganizuoti kairiajame Jor- 

būdu paaukoti, bet sutarė, kad dano UP^ krante- Maištininkai
reikalavo baigti okupacinę Iz
raelio sistemą ir leisti palesti
niečiams tvarkyti visus vietos

jis lygiai su jais kenčia, žvejas, 
pamatęs iš dėžės iškištas mažų 
vaikų rankutes, rengėsi pabėgti, l 
bet žingeidumas nugalėio ir ke-; re,kalus.

I Izraelio kariai Įsakė išsiskirs- testų- 
tyti ir laukti, kol bus nuspręstas 
užimtų žemių likimas. Maišti- 
n'nkams atsisakius klausyti, Į 
juos paleistos kelios kulkos ir du ta į šiaurės "Vietnamą. Didelė 
jauni palestiniečiai nujauti. Kiti 
tuojau išsiskirstė.

turi “jūronautai" buvo išgelbėti.

AMERIKIEČIAI VĖL
ŠILDOSI MALKOMIS

FREESOIL, Wls. — Pradėjus 
brangti elektrai ir degalams, 
kiekvieną dieną vis didesnis 
amerikiečių skaičius šildo butus 
malkomis. Malkų galima pasi
rinkti šiaurės valstijų miškuose, 
tuo tarpu elektra ir aliejus vis 
brangėja.

— Jane Byme paskyrė ir pa
skelbė komisiją paruošti ir per
duoti jai Chicagos valdymą, bet 
jai buvo priminta, kad ji dar ne
išrinkta, komisijos sudaromos 
tik po rinkimų.

— Naujai paruoštoje encikli
koje popiežius Jonas Paulius II 
smerkia diktatūrines valdymo 
sistemas.

— Izraelio karo vadovybė pra
nešė visiems palestiniečiams, 
kad jie nėleiš jokio strkihmb ir 
maiėtė. Saus AMbhiU’* ’

Brazilijoj infliacija

Kinijos kariams Įsiveržus Į 
Šiaurės Vietnamą, Laose buvusi 
Vietnamo divizija buvo permes-

i dalis šios divizijos žuvo Lang 
Son mūšyje.

Kinijos karo vadovybė pa
siuntė 100,000 kariu i Vietnamą, 
kad “pamokytų” Vietnamo vy- 

I riausybę apie Karo jėgų pasiun
timą i Kambodžą. Dalis šiaurės 
Vi<- m n karių buvo atšaukta 
iš Kambodijos.

Apie Kinijos karių Įsiveržimą 
i Laoso teritoriją dar nėra jokio 
oficialaus pranešimo. Nežinia,

RIO DE JANEIRO. Brazilija. 
— Kaip buvusioji, taip ir dabar
tinė Brazilijos vyriausybė sten
giasi sumažinti infliaciją, bet 
nepajėgia to padaryti. Prekių 
kainoms kylant, darbininkai ke
lia balsą didesnėms algoms, j kuriais sumetimais kiniečiai žy- 
Ekonomistai nurodo, kad didės- j giuąja į Laosą. Reikia manyti, 
nės algos stiprina infliaciją, nes’kad šiomis dienomis bus pa- 
gamyba darosi brangesnė, skelbti Kinijos tikslai.

Re-

Reikalauja mirties
- • Bachtiarui

TEHERANAS, Iranas. - 
voliucinis komitetas, mulai Cho-
meini reikalaujant, paskelbė, 
kad Bačhriaraš bus teisiamas 
ui absentia. Reikalauja jĮk frtj 
mirti©* įęrųsnfę.£c’

skelbti Kinijos tikslai.
Tuo tarpu tiek težinoma, kad 

Laoso šiaurėje buvusieji Viet
namo kariai bėga tolyn nuo Ki
nijos karių. Kiniečiai be pasi
gailėjimo naikina Laoso terito
rijoje rastus Vietnamo karius.

■ ’ — ■ Lao'srt vyriausybė stblbia. 
kad Kinija nori ^pagrobi* dalį



LENKU BROLIŠKUMAS

nėra

Baikalo-Armuo geležinkelio tie
simo darbus iš Vilniaus išvyko 
dar 119 darbininkai.Neužmiršo į lietuvių bumas 

įpilt ir gerų dožą tulžies — esą 
toki& popiežiui dovana būtų 
lietuviams naudingiau, negu 
Bražinskų advokatams $17000.

Lenkai lietuvius broliais va
dinti netingi, <> daugelis lietu
vių tuo taip žavisi, kad dūšia 
ir kūnu jiems atsiduoda. Kla
siškas lenkais žavėjimosi pa
vyzdys Tado Tolivardo, kuris Atseit lenko apdovanojimas lie 
popiežiaus Jono-Povilo II ištai- 
lais keliais lietuviškais žodžiais 
taip susižavėjo, kad puolė tie
siog j džiaugsmo ekstaziją. Ke
letas jo žodžių:

lankas popiežius kalba ir 
lietuviškai, kas mums yra di
delis ir labai malonus siunpry- 
zas, sė vienas iš 263 popiežių 
nei “am” lietuviškai nemokėjo 

. . jaudinančiai malonu skaity
ti . . . žodi “Mano nuoširdus 
svaikinimas broliams lietu
viams . . ?’ “Tai talpina gilią lo
giką ir ledus tirpinančio huma
niškume’ šilumą. Pusė mano 
širdies Lietuvoje.” (Lenkų tau
tos didysis maršalas J. Pilsud
skį Vilniuje visą širdį buvo pa
likęs. jd.)

Toliau, esą popiežiaus lietviš-■ “brolijams lietuvijams

• kad dabartinis Lietuvos cku-
■ >an4as minint Vilniaus uulversi-I *
jteuj l'JO metų sukaktį bemaž
• visus nuopelnus pasiima sau ir
.lieko nepalieka antrajani ini-
lerialistui. Nors abudu vienodu

i * *

‘ ažiūru ir slaviai, bet svetiniais 
nuopelnais pasidalinti, neparo- Įo sukajgj 
i dant grobon škų

ii- Indian likg lietuvių ir balt* 
gudžii; lenkinimo centru. Buk
tai pats J. Pusudskis asimilia
cijos šaliniiJku nebuvęs, bet la 
vykdė jam nt pritariant kiti.

Uabar zvilgterėkim kas 
daroma Ino pačiu
ėiam lenkų išeivijos centre

singai vedamos ir rasta viskas 
tvarkoje. Baigdama savo rapor
tą padėkojo Josephinei Masilio- 
nis už karališkas vaišes. Kiti ko
misijos nariai patvirtino tą pa
tį. Raportas priimtas su pagy-

now in Soviet hands. They be- laidoje 
gan. to weep, silestly. Amid the Lietuvoje

• wooded chairs, the head were turas Dienos — Literatūrų Bro
bent. the tears flowed. When lysvės šventė”. Buvo suruošta 
he finished, there was a spon- pagal planą ir tęsėsi keliolika 
taneous chorus of the 'Polish dienų. Joms propaguoti buvo 
song, “Sto Lal” - may you pa jungta visa spauda, radijas 
live a hundred years”.
nos” Nr. 269, 1978. XI. 21 d.) iros

Pareiškimas, kad 
užimti 

su kitais. 
L.” vieno kcVespondenlo buvę 
aprašyta etninių grupių pasiro
dymai jų tarpe ir lenkų, kurie 
buvo išstatę Lenkijos miestų

jšukauja: “T a r y b ų 
baigėsi lenku litera-

len- 
žur-

Prancūzu oj leidžiamoje 
kų socialistinės pakraipos 

12/363 nr. tūlas

reikalu pa-1 
čia 
ra

šinio kop'ią, kaip Londono len
kai minėje Vilniaus Uuiversite- 

-- i. šis rašinvs turėtu 
štisai atsirasti visuose laikraš- 

iiuose. Keista, kodėl lietuviški 
laikraščiai iki šiol apie tai ty
lėjo ir jokių informacijų neda
vė? Ypač kur mūsų Eltos infor
macija? Ar jau ir ji bekeliauja

Taipgi pirm, pranešė, kad se
kantis susirinkimas įvyks kovo 
25 dieną aukščiau minėtoje sa
lėje. Nariai galės užsimokėti sa
vo duokles. Jau oras piadeda at
šilti, bus geriau visiąms.

Po susirinkimo buvo vaišės ir 
malonūs pokalbiai.

Rožė Dldžgalvis, koresp.sale “Kultūra
W. Sukienicki remiantis naujai 
išleistų Daniel Beauvois (pran- mūsų bajorų numintais takais? 
cūzas vedęs lenkę) L’l'niversi-Į jd.
tėtė de Vilna et les ėcolės pelo-j 
naises de l’Empire Russe 1803-, 
1932 (Vilniaus Universitetas ir 
lenkų mokyklos rusų imperijoj i 
1803-1932) leidiniu viską atsi-į 
ima sau. Jis Įrodinėja, kad Vii-' 
niaus Universitetas neva buvęs’ 
tik vietiniams reikalams-len-' 
kams ir nešęs civilizaciją ir len
kų kultūrą, kuri pirmavo vi
siems kitiems. Bemaž tą pat 
tvirtina ir Stanislaw Swianie-

UKRAINIEČIAI SU
LIETUVIAIS

Chicagos Lietuvių Tarybos 
pirmininkas V. Samaška gavo 
išeivijos ukrainiečių gynybos 
ministerio brig, generolo Cons
tantine Mandsenko sveikinimą 
ryšium su Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimu. Gen. Mand
senko savo rašte pažymi: “Tu
rime viltį, kad Jūsų valstybės 
laisvė ir nepriklausomybė ateis 
neužtrunkant. Reiškiame Jums 
ir Jūsų tautai draugiškumo jaus
mus ir geriausio pasisekimo lin
kėjimus”.

rimčių KlubasC'Naujie- ir televizija. Pasažus “iiteratū- 
vakarai vyko Vilniuje, 

dabar yra Kaune, Klaipėdoj, Lazdijuose, 
įdomu palyginti; Druskeninkuose, Panevėžyj, Uk- 

Praeita C.

tuviams naudingesnis, negu 
dviejų lietuvių gyvybių išgelbė
jimas. Tai klasiškas krikščio- 
škos kultūros ir meilės pavyz
dys. Leskų įpirštas ir per jėga 
brukamas. Atrodo T. Tolivardas 
prirašys dar daugiau, čia paim
ta tik iš vieno “Ncpr. Lietuvos” 
48 numerio, o rašinio pabaigoj 
žodis “bus daugiau”.

Kiek gi ištikrųjų šiam lenke 
ietuviškumo ir lietuviams pa- 
Lankiuno? Lietuviams sveikini
mo žodžius paraše ir tarti iš
mokė ,prel. Juozas A. Bačkis 
Vatikano nunciatūros narys, 
Liet, atstovo Washingtone Dr. i
Bačkio sūnus. Nors ir mokė iš- 'rusų 
cart, bet vistiek jie ištarė ne 
“b roliams lietuviams”, bet 

kas 
inauguracijos iškilmes stebėjo 
televizijoj, tas matė ir tą girdė
jo. Be to, juk panašius sveiki- herbus, nors ir ne visus, bet Vil
ainius skaitė daugelyje kalbų,' nius jų tarpe bu ve*. Viena len- 
tc’dėl čia lietuviams jo>kia išim- kė paaiškinus, kad dabartiniu 
tis. Gi kalbėdamas lenkams a- metu Vilnius esąs užimtas ru
ple Švenčiausias Lenkijos vie- su. Tai taškas taškan kaip ir 
tas jiasakė, kad tai yra Čensta- dabartinis popiežius. Kur nepa- 
kava ir Aušros Va-tai, kurie žiūrėsi, nuo aukščiausio iki že- 
dabar yra rusų užimti. Citata minusio lenko, jie kartais į są- 
anglų kalba iš amerikoniškos'rašus neįtrauks savų miestų, bet 
spaudos: “The pope spoke in Vilnių ir Lvovą būtinai, o lie- 

vistiek džiaugsmas, 
to Poland’s kad tai lietuviams palankumas.

O dar skaudžiau, kad be išei-

mergėje, Šiauliuose, Palangoj, 
Nidoje ir užbaigta atsilankymu 
Trakuose ir Pirčiupiuose.

šventės proga pasigirtu, kad 
oku.puoloj Lietuvoj nuo 1944 iki 
1971 metų į lietuvių kalbą iš
versta ir vietinių leidykų dvie-«wicz spalio laidos Kultūroj, tik 
jų milijonų egzempliorių ben
dru tiražu, išleista 156 lenkų au
torių knygos. Beveik visi lenkij 
literatūros klasikų kūriniai. Gi 
Lenkijoj iki šiol Į lenkų kalbą 
išversti 36 lietuvių autorių

kūmas gali būt paraginimu ir 
lietuvių jaunuolių lietuvišku
mui. Stebisi iš kur išmokęs lie
tuviškai ir kodėl mokinęsis jam 
nereikalingos kalbos, svarbiau
siu T. Tolivardo ekstazės Įjunk
tu laikytina jo džiūgavimas po
piežiaus palankuma Lietuvai, 
pav. Vilniaus ateities klausimu. 
Gal už tai nufantazuoja lietu
viu moterų mokančiu lenku kal
bą (Lietuvos lenkes jd.) siunti
mą pas popiežių su dovana na- intimate tones to his own. He tuviams 
maženės $5000 - 6000 vertės iš made reference 
ko būtų gal net pasisekimo pa- most sacred places, Czestocho-^ 
slaptis. į wa and Ostra Brama, which is vijos dar didesniam maštabe

vyksta lietuviškų smegenų plo
vimas ir okupuotoje Lietuvoj, tolikų bažnyčios. Vilniuje 
Spartesnei asimiliacijai ten o- Kaune nėra nei vienos veikian- 

i kupanto pritarimu bei jsaky- čios protestantų bažnyčios, ta- 
!mu šalia rusinimo vyksta inte- čiau provoslavinės cerkvės vi- 
syvus lenkinimas. Tą patvirti-'sos veikiu be jokių pasikeitimų 
na prasiskverbę pavienių asme-'ir netgi Klaipėdoj luteronų ka
nu susiskundimuai, iš ten grižu- pų koplytėlė tapo paversta pro- 
sieji lankytojai ir spauda, štai voslavų koplytėle.' Okup. Lietu- 
leidžiamas Vilniuje “Gimtasis voje dar tebėra -5000 žydų, prieš i 
Kraštas” išeivijos lietuviams kelis metus buvo 20 tūkštasčių. 
mulkinti propagandinis leidinė- Lietuvo's žydai Izraelyj yra jsi- 
lis savo džiugavimu aiškiai pa- steigę “Vilniaus” vardu chorą, 
sisako kokiam tikslui ir su ko* Nežiūrint, kad Jokucko respub- 
kia proporcija taip dažnai yra likoje dabartiniu, metu dirba 600 
reikalinga ruošti brolybės šven-. lietuvių studentai, praėjusiais ; 
tės 1978 metais rugsėjo ęl d. metais rugpiūčio pabaigoje i ■

šis naudodamasis kitais šalti
niais šiek tiek palieka garbės 
lietuviams, baltgudžiams ir kr 
tiems. Įdomu, kad šis prisipa
žįstu, jog 1919 metais Lenkijos 
maršalui J. Pilsudskiui atnau- 

kūriniai. Tai graži lygybės pro-h"mus Vilniaus Universitetą jis 
porcija ir brolybės švenčių pa-J v 
sėkmės.

O pasekmės aiškios: Pary

Lietuviu Žagarės klubo meti-
■ ms narių susirinkimas įvyko 
i vasario 25 dieną Anelės Kojak
i salėje, 4500 So. Talman Avenue. 
Pirm. Paul Masilionis atidarė 
susirinkimą, sveikino gausiai su
sirinkusius su Naujais metais ir 
džiaugėsi, kad nepabijojo dide
lių šalčių ir sniego, nes per tris 
mėnesius nebuvo galima sueiti.

Nutarimų raštininkės proto
kolas buvo perskaitytas ir val
dybos narių raportai vienbalsiai 
priimti. Knygų patikrinimo ko
misijos raportą išdavė Bemice 
Krasauskas, kad knygos yra tei- Baltuosius Rūmus.

John Adams, antras JAV pre 
zidentas, buvo pirmas preziden
tas, kuris persikėlė gyventi Į
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žiaus lenkų ‘-‘Kultūra” lapkri-1 
čio laidoj rašo: uždarytos Vil
niuje 23 ir Kaune 14 Rymo ka- 

ir

Į VELTUI ĮVERTINAME 
JŪSŲ N AM A

KALBAME LIETUVIŠKAI
ERWIN J.

MICHAĘLS
4637 So. Archer Avė.

(Prie 47-ios)

N4EMBEP

REL®
INTER-CITY RELOCATION ttkVKE

TEIRAUKITĖS MAGIŠKU 
TELEFONU 

254-8500

LIETUVIU KOMPOZITORIŲ: JOKUBeNO, 
ČIURLIONIO, SĖS. BERNARDOS, GAIDELIO 

SIMFONINES MUZIKOS

KONCERTAS
Vadovauja HENRY MAZER

Išpildo: SIMFONINIO ORKESTRO nariai 
1979 metų kovo mėn. 31 d,, šeštadienį, 8:30 vai. vakaro. 
Orchestra Hali, 220 South Michigan Ave., Chicago, III. 
Bilietai: $10, 8, 6, 4, ložė -$100 (6 vietos), gaunami Orchestro Hali kasoje: 

Marginiai, 2511 W. 69 Street, Chicago, Ill. Tel. 778*4585.

Paštu: Symphony Concert of Lithuanian Composers, 
500 North Forest, Oak Park, Illinois 60302.

Koncerto Rengimo Komitetas

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALINA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO- 
___ JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS 
i>. A. J. Gussmi — MINTYS IR DARBAI, 230 psL, Heflančku 1906 

metą įvykiui. Jibloraklc ir Totoraičio jaunai dienai ir susi-

JAY DRUGS VAISTINĖ

________ _ _______________ __ ___ _
Or. A. J. Gimen — DANTYS, ją priežiūra, sveikata Ir grofig-

Hetidi vfrieliaia, vietoje $4.00 dabar tik --------------- SX86
Minkštai! vttfeliaia tik _____________________ ____ —

Dr. A. J. ftMMfi — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONES. ~ ~
Kelionė* po Europa įrpūdžiri. Dabar tik  --------- -— $UĖ

2759 W. 71st St., Chicago, III.
• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
Taupykite dabar

’UW31* Mg fat vhintyti paštu, rWuntvv SekJ aAe manar vrfart prie 
MRteytM kalnas pridedant 56c. persfonttee

N A U J I E N O S, 
178f Sp. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. WWI

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

Tei. 476-2206

pas mus

POEZIJOS VEIKALAI
Poerija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 

lazdynui fiskleistl mažuti deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžių šakas 
firminiais, kaip konfetėmis ir pamažu Įveda 1 gamtos vaizdu ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
Juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidiniu:
L J. AuyuttaltyH - ValčIOnlan*. tVAIGŽDėTOS NAKTYS. Didelio ta 

mato, 12d psl. Kalni SI.—.
2. Jur?I> Battrulaltla, ZEMtS PAKOPOS- Elegijoa, Eiesmėi, poemos, 

Kišeninio formato, 157 pgl. Kaina S2.00.
S. Birtkę Jusi, EILtRAŠilAI IR RASTAI. 155 psl. $1.50.
4. Vlneas Jonlkat, LYDSJAU VIEŠNIĄ VtTROJE. Eilių rinktinė, 105 

psl. Kaina S3.00.
B. KI«ow Jurjallonla, OLODI • LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00.
B. Anatolllus Kairy*, AUKSINS StJA. Eilėraščiai, 86 psl. $2.06.
7. Nodat Rarionls, TRIJŲ RO1IU SVENTL Eiliuoti pasakojimai apie 

S Uviettntag lietuvaites senovės laikais; sn autoriaus iliustracijomis $5.00.
8. Nod*« Raatonls, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“Anykščiu šilelis", vertimas. 42 psl. $2.00.
9. Balys RuHa, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psL $1.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika. IffT P«L. $3.00.
11. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-11 lyrikos knvga. 152 psl. S2.B0
12. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė i

UaL 92 psl.. $1,00. * '—*’*’
13. Petras Sagatas, PLAUK. MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psi. $1.00
14. VugenlĮus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. E51ės. 70
1B. Blena Tumlenė, KARALIAI IR IVENTIEJI. Klėraščli
18. Alfoosas Tyrvells. MĖTŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė. 180 psl. $8.00.
17. Jenas Valaitis, SBNOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mltolojįjos posmai

J., 61.00.
00 PSL S2.30.

16. Adomai Jimi, BOK PALAIMINTAS. Poezija. 115 p«l. S3 M.

Norėdami JMgytl Hm ar kitas knygai, prašome atsilankyti I Naujiena 
raMn< arba užsakyti paktu, pridedant čekį ar pinigini orderi, 

mTTJIENOS,

17S9 8o. Hibted Street, Chkafo, nMno!j IM08

KNYGA GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio kramto Uirrė Ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau iž vardintomis knygomis 
čia numinėtai knygas galima užsisakyti Naujienose.

Jooxii Kipečlnakaa, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminima! aplei-

Juozas Kapačlnskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Deivio Delia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tas*. Tai yra Amerikoje beĮai- 
kuriančio Ir patvariai įsikūrusio asmens istorija Knyga gausiai llio- 
atruota. 300 psL Kaina 7 doL

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO*-LIETUVOs. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose. Kaune, Naudakiuoee 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vatatus aprašymai, M ji ten metė, knklaš 
kalbas girdėjo ir ką lai žmonės pasakė. 95 psL UJO. Yra taip pet 
išversta I anglų kalba.

M lolčenlro. SATYRINĖS NOVĖLĖS. Genialaus rusų rašytojo 
80 satyrinių novelių, 199 pnsl_ kaina Ė2.

D. Kuraitis, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au-

Prri. P. Petoritlk, KRYtlUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 p*l. dokumentuota istorinė studija apie prftsų likimu 
Kelną tl- . 11 > '■

Vincas famaltie. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTI■> PARA1TĖJR.

tla Ir kiti MdlnUi jn eraūni

MAUJIINOfK, I7W fa. MALJTRD BT^ CMICAOO, RX. M66«

MtOmAmI facte yl«R<—lc »rfa wtetoM RaW Ir prifafafa 
fak] w Rtetetae e*ri**fa.

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

8%

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

5’/4%

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

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

1800 So. HolitBd St. Chicago, III. 60608

.YTENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

ĮeteAgt* T< 4H-W70
Įftalcoe XtvtvoM Hmxmu arcorooMlKma

g — Na«jcwiq«, 3PCAQO E hX Saturday, March 17, 1979
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pieces With spoon, 
ito peppers, dividing

adminis- 
sulaikvti

BRAN CUSTARD SURPRISE 
total cooking Ume: 12 minutes

KOMITE-
SOCIAL

SUMA-

asme- 
lieeia

you'u_ RUN INTO TROUBLE IF 
there's a sudden stop while 
YOU'RE FOLLOWING TOO CLOSELY-

V. '> : ■ .

Wk

BESIMAUDANT IR BESIGY
DANT NUOSTOLIAI

gal tą pačią kortelę apmokės 
gydytojubir už kito gyd.nuomo 
nę (second opinion.).

Minimą pranešimą paskel- J mente.
bė Viešosios Pagalbos direkto- į pabįogėj 
rius Arthur F. Queen

Ką, galima nusirašytii nuo 
pajamų mokesčių?

KL- A.š pęrska.ięiaus IRS kny ręigopi^.

A,tSnJęigų gauną įšinokų„fe- 
kiūs i£ S SI. programos* įstajg.os 
ir apsigyvena kito, asmens bu. 
tę į;, gauną išjąilįyma ir pątąrr 
navinią iš. kito. asmęnšt, tai pag
rindinė SSJ sųipą yra, sumau
nama veinu trečdaliu. Jūsų at
veju mamos SSI čekis ateityje 
bus sumažintas %.

ir nebaigtų raštų, — 
atsakingi Sėjas parei

Tired of north-of-the-bordec 
meals? Then go south with a 
Mexican flair. According to 
Kellogg Company and Whirl
pool Corporation home econo
mists, Mexican Stuffed Peppers 
prepared in your microwave 
even can give you a taste of 
Mexico right in your own 
kitchen. But don't stop with 
the main dish. End your micro- 
%rave mealtime adventure with 
toan Custard Surprise.
t MEXICAN

STUFFED PEPPERS 
total cooking time: 23 minute* 

$ Urge green peppers 
į Sait

1 lb. ground beet
1 medium-size onion, sliced 

cups Rice Krispics cereal 
teaspoon instant minced 

, »ariio 
r S teaspoons chili powder

1 teaspoon salt
% teaspoon pepper
1 teaspoon sujrar

3* cup sliced, pitted > 
olives

1 can (6 oi) tomato paste
1 can (1G oz.) whole peeled 

tomatoes, drained
l£ cap shredded sharp 

cheddar cheese
Wash peppers. Cut off tops 

and remove seedy portions. 
Lightly salt inside o( each pep
per. Place peppers, cut side up. 
in 12 x x 2-inch glass bak
ing dish/Set aside.

Place ground beef and onion 
in 8 x,8<x 2-inch glass baking 
<ffsh. $tir to crumble. Cook,Jun* 
covered, at HIGH 6 to 7 min* 
iztes. or until beef is -cooked, 
birring occasionally. Drain off 
excess drippings. Add remain
ing ingredients except cheese. 
Stir to combine, cutting toma
toes ii * 
Spoon 
evenly. Cover stuffed peppers 
with plastic wrap. Poke several 
boles in pTaštk vrap to allow

MED: TECHNOLOGIJOS
MOKYKLA PRIIMA APLI 

RACIJAS
ATSTOVŲ RŪMŲ 
TAS UŽBLOKAVO 
SECURITY IŠMOKŲ

ŽINIMĄ.

— Sen. W-.BąĮtęr prąpęšė, kad 
jis. norį W resl#&W W 
tijos kandidatu Rfr

TiEMS, KURIE NĖRA
JAUNI

GYDYTOJO PATARIMAI

2-ecn ■ «3? wpr
1J4 cups milk 4, .teaspoon vantH* Savortz®

% teaspoon uit * ’ Si top Cracklin' Brai car£ '•
!4 teaspoon KronndJįįpLnę^ tu enp «ttdles? xaisapa f į -

In medium-size mixing b<at, egg» uritiyfoąmiL Stif In 
renaming ingredients. Portion ‘evęnlr mto.lour 6-ounęe glass 
custard cups. Place in shallow glass baking dish filled with about: 
1 inch cf hot water.

Cook at HIGH 6 minute^. Rotate and cook at HIGH about S 
minutes longer, or until knife inserted near’center come?; out 
clean. Lei stand. 5 minutes before serving. Serve warm wUte ice 
cream or whipped topping, if desired. Makes 4 servings.
NQTE; Custards may cook at slightly different rates besaule 
amount of custard in each cup tends to, vary.

MICRO TIP. What's delicious in soups, sandwiches, spaghetti, 
and cocktail sauce? Meat balls. oC course. Whirlpool home econo
mists suggest that you make several hatches to freeze so you'll 
have the makings for a quick meal on hand. Basic ingredientsi. 
ground beef, your favorite seasonings, egg. liquid, and Kellogg't 
Corn Flake Crumbs. Farm into 1-inch balls, and place in 9-inch 
zi**.s pie plate. Cook, uncovered, at MEDIUM lok A minutes, turn, 
iag ruealbaib oier aud rearranging twice.

Šv. Kryžiaus ligoninės Med. 
Technalogijos mokyklas, 2701 
West 69th St., jau priima ap-

Socialiniais ir pajamų mr-J 
kesčių reikalais galite kraiptis 
į LB Socialinio klubo valdybą, 
3548 S. Emeral- Ave., Chicago, 
Illinois, testamentų reikalais 
(vakarais) įskambinkite telef. 
GL 4-7965, ; ;;/.n pr. fab.

atvirlaiškį su savo vardu, bei 
pavarde ir adresu — Consu
mer Information Center, Dept. 
532G, Pueblo, Colorado 81009.

Jeigu jūs turite klausimų dėl 
galbos, tai galite paskambinlti 
Illinois telef. 800-4p4.8390 dėl 
jums taikomos diskriminaci
jos; Washingtonan, D, C. — 
755'5490, kur teikia pagalbą 
dėl įvairių kylančių vartoto
jams problemų.

Jeigu jūs turite klausimų bet 
bet kurios federalininės val
dinės programos, galite skam
binti į Federalinį Informacijų 
Centrą, esanti arčiausiai jūsų 
gyvenamos vietos.To centro šta 
bas mielai jums padės rasti in
formacijų ar tikra agentūra, 
kuri atsakys > jums rūpimą 
klausimą. Tik paskambinkite 
tel. 353-4242.

Anacin”has ąxtra strength.
More strength than any reg
ular heaJacbe tatfle’t. And 
Anarin combines tifcrf strength 
with safety?

•Like all leading headache 
tablets, Anfcęią start* with a 
pain rd icv^r Čccognizęd safe
£5.9?. jįtfc^afęty.Thafs commoo sense. That's Anadn,

mu šiais.metais. C
mestas respublikonų 
mas padidinti Social 
mokesčius.

Komitetas atmetė 
tracijos pasiūlymą, 
laidotuvėms . sumų’v .(lump-sum 
death payments) išmokėjimus, 
eliminuoti - minimalias išmokas, 
ir kt.

— Kodėl neišeina Sėja? — 
mus klausia viena skaitytoja.'

— Todėl, kad buvęs ilgame
tis rędaktorius .mums dar,, ne
perdavė Sėjos administracijos, 
adresu 
atsakė 
gūnai.

IF YOU DRIVE AT THE 
MįMMUM SPEED STAY IN 
the r/gmt lane.

ialinis draudimas ir aprūpinimas
Redaguoja PRANAS ŠULAS

Importuoti kristalai, porcelianiniai servizą^ gintaro karoliai 
ir žiedai,. China Rosęntįjąį. ir, Ųi)os. dpy,aj)Q^k

Perkam, pašto ženklus iąei- monetų kolekcijas.
(Prekybininko Estkos šeimos yedamaą biznis)(

P AT1UArt.' '

„ For yourheadache get 
extra' strength and safety, too.

by a panel of experts, used as 
directed. But Anaain gives you 
more pairi reliever than, any 
regular,strength headaehe 
tablet. Gives you safety you 
exp&t with extra strength you 
want. Read and follow label

prantama, kad pagyvenęs 
žmogus turi dirbti protingai su 
mažesne įtampa, daboti, kad 
dirbąs racionaliai laikytųsi po
ilsio taisyklų ir reikiamai mai- 
maitintųsi

Savo laiku buvo praplitusi 
pažiūra, kad po 50 metų aini, 
žmonės mažiau valgytų mė
sos produktų. Tačiau mokslo 
tyrinėtojai priėjo teisingesnės 
pažiūros. Mėsos produktai, 
kiaušiniai, pienas, varškė, sū
ris — labai maistingi produk
tai, turintieji daug haltimų, 
kurie žmogaus organizmui laB 
Lai reikalingi ir naudingi.

Jeigu jums reikia padidinti 
apetitą, prieš pietus suvalgy- 
te nedidelį gabalėlį silkės, arba 
nedaug rūgščių kopūstų; kiek
vieną dieną į' savo maisto da
vinį Įjunkite-vaisiy bei dar
žovių.

Prieš einant gulti, labai yra 
naudinga suvalgyti 150 — 200 
gramų sutarkuotų Jmprkų su 
trupučiuku cukraus, arba smul 
kiai supiaustytų.koįjūstų.

Magdalena' $ulainenė 
(Bus daugiau) .

WASHINGTON, D. C. —At
stovų Rūmų Ways and Means 
komitetas šiomis dienomis ga
lutinai užblokavo prez. Carte, 
rio pasiūlymą sumažinti $600 
mil. Social Security išmokėji- 

Taip. pat at- 
pasiūly- 

Securitv

sės, prasidedančias liepos ingn.
Kursai tęsis 12 mėnesių, bus 

dėstoma teorija klasėse ir atlie 
kaina praktika ligoninės labo
ratorijoje.

Į mokyklą priimami turin
tieji bakalauro laipsni, su mo
kslo B vidurkiu.

Daugiau informacijų galite 
gauti, paskambinus į šv. Kry
žiaus ligoninės laboratoriją tel. 
134-6700, ext. 320.

$100,000 nuo Income, Tax 
turn formų.
jau įsigaliojo? Betty J,B.

ATS, Taip šie nuostatai jau 
Konšgreso priimti-ir. preziden
to Carterio pasirašyti,- įsiga
liojo. Tie nuostat^Aikomi 
pirmam $100,(KM) .gjįį^ajn nuo 
parduotos režideųęi^os;.; pelnuj,

DaugeHo federalinės valdi, 
nių krašto vallotojams patar
nauti skirtų įstaigų adresų kny 
gėlę — Directory of Federal 
Consumet Offices — galite 
nemokamai gauli, nusiuntus

Cook at HIGH about 15 minutes or until filling U thoroughly 
heated and peppers are tender. Sprinkle, tops with cheese. Cook 
at HIGH until cheese melts. Makes 6 servings. “-s«

sumos, ir namų savininkas tu
ri būti 55 m. amžiaus,’ •

Nauji nuostatai nustato, kad 
rezidencijos savininkas, turi bū 
ti tuose namuose išgyvenęs 3 
metus i’š 5 valdymo-metų prieš 
jų pardavimą. Tas nuostatai 

lę apmokama gydyt, už p Irmą i taikomas tik viena kartą rezi- 
nuomonę (1st opinion), tai pa-; <Įencijos pardavėjo, gyvenime.

Pagal medicinos gydytojo 
rekomendaciją, ^moteris du 

kartus per dieną .turinti plau
kioti baseine, kaip terapijos 
gydymo priemone. Jos vyras, 
pajamų mokesčių mokėtojas į- 
rengė už .$194,000 vidaus be- 
seiną, kad žmona galėtų plau
kioti ir savo nervus, gydyti.

Jos. vyras iš savo pajamų, 
pildydamas mokesčių, pareis 
kimą nusirašė $86,000, kaip, me 
dicinos išlaidas, pridėdamas 
savo šeimos gydytojo rekomen 
daciją raštu, kaip žmonos li
gos gydymą terapija.

Interųaį Revęnp^ Service įs
taiga; nesutiko tokių, medicinos 
išlaidų pripažinti, ir kręipėsi į 
federalnį Tax’ų teismą, šis tei
smas po ilgo svaųstymp-. ir ąp? 
skaičiavimo mokesčių mokė
tojui, leido nusirašyti už plau
kiojimo baseino, įręngiipą iš 

viso $86,000i
Tačiau Internal. Revenue Ser 

vicO> įstaiga su Taksų teismo 
sprendimu nesutiko ir siūlė 
leisti nusirašyti tik 39,000. šis 
teismas su. IRS sugestija nesu
tiko. Tada IRS keripėsi. su ape 
liacija į aukštesnį teismą, mo
tyvuodama, kad. mokesčių mo 
kėtojas galįs nusirašyli tik 
“reasonable" išlaidas....
£' ’ ' ‘ » pr. fabius

Mes žmogaus gyvenimą da- 
Ln: iru į 1 dalis: vaikystė, jau* 
: a:ve. ,;iLre,»u:inias ir senatvė, 
i rp si.men,.ima ir senatvės 
kaž kur \ia dar ‘‘pražilęs’’ am 
z.us. Dauge.is žmonių užsigau- 
- a jeigu juos tame tarpe pa
vadina seneliais; iš tikrųjų 
‘‘pražilęs” žmogus dar dažnai 
pilnas jėgų, galįs atlikti dide
lius darbus.

Kyla klausimas, kaip pasiek 
Ii kūrybingo, veiklaus amžiaus 
prailginimo? Kai kurie mano, 
kad geras klimatas prailgina 
veiklos bei kūribingumo me
lus; kiti — gero gyvenimo są
lygos, tretieji — racionalinis 
maitinimasis, ketvirtieji — vei 
klos darbas ir t.t.

Iš tikrųjų, atrodo, kad visi 
šie siūlytojai yra teisūs. Pripra
stas, įdomus ir naudingas dar
bas visada pailgina gyvenimą. 
Ko daugiau žmogus turi vilties, 
gyventi, tuo jis ilgiau gyvena. 

. Neteisūs yra tie žmonės, ku
rie sako, girdi, ‘‘Užteks man, 
užtektinai jau dirbau, jėgų 
daugiau nėra, tegul dirba kiti, 
o aš pailsėsiu!’*.

Kada žmogus atitrūksta nuo 
Įprastų darbų, gyvenimas tam
pa tuštesnis, greičiau ateina 
ištižimas.

Tačiau visiems turi būti su-likacijas norinčių lankyti kla

KL. Iki šiol mano motina gy- 
vęno yįę^'.’4itski;i^me ^parta. 
_ --Įj. Kadangi jos sveikata 

todėl aš, su savo vy;- 
pr. pet. jjutę. Kaip tas. galėtų atsiliepti 

narna vienu trečcį^lių. Jūsų ąt- 
į jos gaunama^ Suplemeųtal Se 
eurity (SSI) gaunamas išmo

kas?? Kosto M-

SOME CHICAGO MOTQR CLUB TIPS ON

DON'T CUTIN BETWEEN- CARS 
THAT ARE ALLOWING- SAFE 
FOLLOWING DISTANCES... f

Dr. Jono Adomavičiaus vadovaujamoje Lietuvių So
dybos pažmonyje (iš- k. į d.) kunigas Jf Venckus ir tei
sininkas Pranas Šulas teikia klausytojams iš.-, savo srities 
patarimus ir atsako Į iškeltus klausimus.

Illinoif ualst. Viešnias Pagai- gėlę, kur ęaduu, kad mokesčių. 
bos Departamento pranešimas^ mokėtojas gali nusirašy

Illinois valstijos Viešosios 
Pagalbos Departamentas (De
partment of Public Aid) išsiun 
tinėjo šelpiamiesiems 
nims pranešimus, kurie 
medicininę pagalbą.

Tame parnešime tarp 
pasakyta: ‘‘Jei jūsų gydytojas 
rekomenduoja jums padaryti 
operaciją, kuri būtų geriausias 
jums gydymas,tai gal jūs no
rėtumėte sužinoti kito gydyto
jo tuo reikalu nuomonę, kad 
sutiktumėte, jog jums opera
ciją padarytų. Jeigu jūs neži
note kito kvalifikuoto gydyto
jo, jūs galite pasiteirauti ‘‘Re-1 nuostolį galite nusirašyti nuo 
fenai’’ agentūroje, kuri teikia savo' pajamų kaip, vadinama 
jūsų apylinkėje jums patarna-į“vasula loss”, 
viiną Ta agentūra suteiks gy
dytojo vardą ,pavardę ir ad 
resą, jūsų apylinkėje gyvenan
čio specialisto, kuris galėtų su
teikti

Kovo mėn. 17, 1979, Hr. U-.J7U
džiJS4 siŲsti: 4436 So. Washtenaw Av«„ Chičago, TU. 60632
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Kai jūs nesutinkate su pre
tenzijos sprendimu

(Tęsinys)
Jeigu jūsų pretenzija dėl ne 

darbingumo sprendiniu būtų 
atmesta, tai jūs gausite ratšu

Kai jūs nesutinkate su pre- 
pranešimu. Jeigu jūs esate įsi
tikinęs, kad sprendimas yra 
nekorektiškas, jūs turite teisę 
prašyti, kad jūsų pretenziją 
persvarstytų (re-examined).

Jūsų reikalavimas, kad pre
tenziją peržiūrėtų turi būti į- 
teikta raštu bet kuriai Soc. See. 
įstaigai per nustatytą laiką.

1) Pirmiausia jūs turite pra
šyti, kad pirmasis sprendimas 
DŪtų prežiūrėtas (reconsidered; 
Lokį prašymą jūs turite įteikti 
oO dienų laikotarpį, skaitant 
nuo pirmojo sprendimo prane
šimo gavimo dienos.

2) Jeigu jūs nesutinkate si: 
Teconsideracinio” spendimo re 
zultatais, jūs galite prašyti vie 
šojo apklausinėjmo, kuri atlik
tų administracijos teisės tei
sėjas. Tokį reikalavimą jūs ga 
lite įteikti 60 dienų laikotarpį, 
nuo tos dienos, kai gaunate 
pranešimą apie “reconsideraci- 
nį“ sprendimą.

3) Jeigu jūs nesutinkate su 
administracijos teisės teišėjo 
sprendimu, jūs galite tada pra
šyti, kad tą spendimą peržiū
rėtų Apeliacijos Taryba (Ap» 
peals Council). šį prašymą 
turite įteikti nusatytu laiku, ku 
ris yra nurodomas apklausi
nėjimo sprendinię,

4) Jeigu jūs nesutinkate su 
.Ipeliacinės Tarybos (Appeals 
Ųpuęil), sprendimu arba per'žiū 
rėjiųio atmetimu, jūs galite 
užvesti; civilinę bylą Fedėąali- 
niamę teisine. Jūs. savo skundą! 
galite. įteikt). JAV dištriklo tei.- i 
m u i, kuriame jūs gyvenate 60 
dienų, laikotar.yje nuo dienos, 
itai gausite Apecialicjos Tary
bos sprendimo ar, peržiūrėji
mo atmetimo.

Jūs turite teisę, kad- jūs re- 
prezentųptų. advQkatasj/ar kitas 
asmuo^ pagal jūsų pasirinki
mą, jei turite bet kokių-reika
lų. su Soc. See. įstaiga.

Jeigu jūs bet kas atstovautų 
Soc. See. įstaigoje, tam reika
lui yrą. specialios taisyklės. Jei 
gu, jūs norite šiuo reikalu, gau« 
ti daugiau informacijų šiuo rei 
kąju ar kitais klausimai^, apie 
jūsų, teises, dėl. reprezentaciją, 
galite kreiptis į. bet kurią Soc. 
See- įstaigą.- pr. pet

(Pąbąiga),

u nuo 
savo pajamų, jei turėjo nuos. 
tolių. Vadinamas “skunk’’ lin
do i- mano, gyvenamus r=nainus; 
ka<f jį 'išvaryčimi ' iŠ. sayb na
mo besmonto,' aš visas patal
pas išpurkščiau specialiais 
nuodingais purškalajs. Tas ma 
no veiksmas nieko nepadėjo, 
įsigijau šautuvą, su kurio pa
galba per beismonto langą iš
šovus, išvijau “skunkį”. Ar aš 
galiu nusirašyti $300 nuostolį, 
“neprašytą svečią” išgyvendi
nant? J. Anupras

Al'S. Internal Revenue Ser
vice (IRS) pranešė, kad tą

KL. Skaičiau laikraštyje, 
kad pagal naują mokesčių įsta
tymą, kuriame yra nuostatas, 

savo nuomonę (se. ‘ pagal kurį pajamų mokesčių 
cond. opinion) dėl jums reika- mokėtojas galįs nusirašyti^ iki 
Hugos’ chirurginės operacijos. • $100,000 mįpĮ Income, Tąx re- 

Cook county tel. (312) 661- ’ turn formų. Ar ląs įstatymas 
4262. Agentūros vardas :Health 
Care Service Corporation.

Jeigu jūs gyevnate kitose 
vietovėse, tai telefonuokite — 
(815) 963-5432 (jei ilga distan
cija, tai parinkite nr.—call col
lect). Agentūra — orth Illinois 
Professional Standards Review i netaikomi nuo- .pardavimo 
Organization.

Visi kitose apskrityse gyve
nantieji gali skambinti tel. 312- 
822-4042. Agentūra — Conti, 
nental Caualtv Insurance Com 
pany.

Jeigu pagal jūsų med. korte-

—
Tolumoje matyti Vytauto bažnyčios bokštas, Kaune
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Pinigu? reikia durti oažtr
on no Jrderiu tar* ilsakymt

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyras sekmadieniui* nuc 
B vii. ryto iki 5 vai. vikaro. Šeštadieniais — iki 13 vtl

tuo payeikšdami Protestą prieš JAV LB sauvaliavimą i 
ir Prieš nesiskaitymą su demokratiniais principais? 
Kiek tūkstančių senųjų lietuvių emigrantų visiškai iš
jungti iš LB veiklos? O kiek lietuvių iš viso jokioj veik
loj nebedalyvauja, nes juos LB politika atbaidė nuo ak
tyvaus veikimo? JAV LB vargiai ar atstovauja vie
nai dvidešimta j ai mūsų visuomenės daliai!

• Kada Vietnamo karo laikais Amerikoje buvo kal
bama apie vadinamą “tyliąją daugumą”, visa Amerika 
sutiko, kad tokia dauguma egzistuoja. Dabar gi reikia 
priminti Bendruomenei, kad ji prieš save turi šitokią 
daugumą, bet ne visai tylią! Atbundančios dešimtys 
tūkstančių lietuvių yra pasiryžę neteisybių nebetole- 
ruoti. Jie yra pasiryžę kelti kaišą prieš Bendruomenės 
užnugario grupelių hegemonijos ieškojimą, prieš LB 
autokratyvinę veikimo sistemą, prieš jos diktatūrišką 
nesiskaitymą su tūkstančiais nepritarančių lietuvių, 
ypač — Prieš veiksnių griovimą! j

Lietuvių tauta visada buvo linkusi gyventi brobš- 
kai ir remtis demokratine žmogaus teisių ir individo 
laisvės gerbimo filosofija. Mažuma sugebėdavo nusi
lenkti daugumos valiai, kol LB neįvedė m a ž u m o s 1 
niekinimo sistemos- Demokratinė individo lai-'

Visuomenė, Bendruomenė 
ir Demokratiškumas

Šiandien lietuviškoji visuomenė yra labai klaidina
ma JAV L.Bendruomenės atžviligiu- Jos politiniai rėmė
jai, o ypač DRAUGAS ir DARBININKAS, bando suda
ryti Įspūdi, kad beveik visi lietuviai yra už dabartinę 
Bendruomenės politiką, ir kad su bet kokia opozicija 
nėra reikalo net skaitytis.

Jau skaitėme DARBININKO vedamajame, rašy
tame prieš pat VLIKo rinkimus, ir persispausdintame 
DRAUGE, kad VLIKui išrinkus Dr. Bobelį, Bendruo
menė išeis Į veiklą su savo visuomeninių reikalų komi
sija, vadinasi VLIKui nustelbti. Tad, žiūrėkite — Ben
druomenė tokia didelė ir svarbi, kad ji darys ką tik no
rės, lietuvių išeiviją už nosies vedžiodama! Jai kiti 
veiksniai nesvarbūs ir ji su jais nesiskaito!

Štai ir būdinga DRAUGO manifestacija: kada vi- 
sa lietuvių tauta džiaugiasi, kad pagrindinis kovos už 
Lietuvos laisvės atstatymą veiksnys, VLIKas, daugu
mos valia susidarė stiprią valdybą su ypatingai ener
gingu ir gabiu pirmininku, DRAUGAS terado reikalo 
tą .pranešti vos kelių, eilučių žinute, nežymioje vietoje 
užkišta pirmojo puslapio pačiame gale. Turbūt bijo
ma patraukti visuomenės dėmesį į Bendruomenės “kon
kurentą”. Ar tai šitiek dėmesio teprivalo lietuviškas 
dienraštis paskirti savo tautos svarbiausiai kovos už 
Lietuvos laisvę institucijai?

Bet tegul bendruomenininkai ir visi užnugario re- 
žisienriai pasako, kas jiems davė mandatą visų lietu, 
vių vardu kalbėti? Ar jie remiasi visa tauta, ar visa A- 
merikos lietuvių visuomene? Ne, mielieji. Jų užnugaris 
— tik menkutė kelių demogoginių grupelių koaliciją, 
nesąmoningai remiama keli ųtūkstančių nekaltų bet 
suklaidintų ir pasyvių lietuvių.

Jau praeitieji Bendruomenės rinkimai parodė, kad 
balsuojančių buvo vos keli tūkstančiai. 0 kiek lietuvių 
gyvena Amerikoje? Kiek tūkstančių buvo išstumti ir 
rado reikalo, jungtis į Reorganizuotą Bendruomenę,

ų .š dviejų salų savo bazes. Ja
ponijos protestas įteiktas, so
vietams po Kinijos min. pirm.

‘ Mes ilgai kovojome dėl laisvės pavaduotojo Teng Hiao ping 
dem An.'inių princ’pų. Tie- suvr-žimo iš JAV viz tavimu, 

u j x Irano gy- kuris sustojo Japonijoje tr.in-
tojų y* a muzolmonai. Bet pam laikui. Protesto reikalavi- 

.o.aito ne visi muzolmongi nori Maskvos ambasadorius Po- 
rciigimo valdymo. Įvairios po- iyanskis atmetė.
litinės partijos turi būt laisvos 
ii- jets turi teisę niekieno nekon- 

| ;ys Irano studentai jau gatvėse traliuojamos pasirinkti krašto 
santvarkos formas”, — kalbėjo 

Bestudijuodami Amerikoje leninistinės-marksistinės Irano 
susigyveno su studentų sąjungos sparno kalbė- 

demJkratinės santvarkos prin- ojas. 
cipais. Ne tik spėliojimas, bet Irano studentai Amerikoje 
yrą realus faktas, kad Ameri- pr.pažįsta, kad Irano- miestų salos n metu soviet bQ.

vo okupuotos, katu su dar vieni 
salcmis-Habomai ir Shikotan.

šventąjį Khomeini, nei Visos keturios salos, kuriose 
buvo šimtu- nuošimčių prieš da- a^ąr ^thi,* įrengia savo ka- 
bartinį ministerį pirmininą rjnes bazes, yra netc'li šiaurinio 

_ - _ ~ Bakhtiar ir jo vyriausybę beij Hokkaido pusiasalio, Japonijos
.asisakjTnai: kokia santvarkos Armiją. Bet minios buvo visu la&raštiS'Sankei Sumbun atspa- 
lorma geriausia Iranui. Ar 100 procentų prieš šachą ir jo usdino nuotrauka3j kur rodo_ 

. v įvarka būti, demokratinis, ar
t Oligaf’čhinė diktatūra lietuvių visuomenei yra ne- Islamo'respublika, kaip neatlai-. 
priimtina! Bendruomenė, kuri dešimtis tūkstančių na- džiai siūlo ir reikalaują mųzol- 
rių išskiria, atsisakydama net ir derėtis su jais dėl skių- niu^a Khomeini.
tumų išlyginimo ir susivienijimo,, mums yra vigai nępri- < 
imtina!

Tegul Bendruomenė randa bazę vienybei ir bend
ram darbui, darnioje veiksnių talkoje, su visai's lietu
viais, o tik tada ji galės reikšti pretenzijų, lietuvišką, vi
suomeninę veiklą diriguoti. Dabar dar visai nėra laikas 
skelbti vadinamus “rinkimus” ir mėginti toliąų gauti 
negaliojantį ir neteisėtą dalies lietuviškos, visuomęnės 
mandatą. Pirmiausia reikia laukti pilno Bendruomenės 
atsinaujinimo. Kada visi patrijotiniai nusiteikę lįętųyiąį 
galės nepersekiojami Bendruomenės darbe dalyvauti,, 
kada visi lietuviai galės dalyvauti balsavime, tada bus 
laikas ir rinkimus skelbti. 0 dabar — taisykite ke
lius !

svė ir pagarba kiekvieno individo nuomonei visada bu
vo, o ir ateityje bus, mūsų visuomeninio gyvenimo pag
rindinis Principas! Tikėkimės, kad ir tie, kurie yra 
DRAUGO ir DARBININKO pseudo-krik^!r‘n'*xv''° 
reolės užhipnotizuoti ir kurie tiki tų 
propagandai, vieną dieną pamatys tikrą;
laikas išsklaidyti melagingą įžūlumo m;; 
rią keli fanatikai rašeivos bando kalbėti vises 
suomenės vardu.

Irano studentai Amerikoje nevieningi
ChAagoje veikianti 1 

' ' ’ - sąjunga, The. T- 
Issn., dem: 

cha Reza Pahl :- 
p rūdų vieningumą.

j-^r. kada šachas paliko kraštą, 
, ynėn sugrįžo mula “šventa- 
įsis” Khomeini, Amerikoje esan-

3

Atsiminkime, kad Bendruomenė kol kas i 
nimas su visuomene, neatstovauia visuomet’~ 
menė yra reikalinga, ji turėtų aprėpti visus, r 
geriausi patrijotai iš jos išjungiami, jei, jie Bendruome
nės “šeimininkų” siaurai politinei programai neprita
ria. Tad — JAV LB nebeprivalėtų Bendruomenės vardu 
dangstytis! Bendruomenė turi ieškoti plačios bazės, ku« 
ri leistų apjungti visus Amerikos lietuvius, kitaip sa
kant—LB turi kuo greičiausiai grįžti Prie savo tikrosios 
paskirties ir formos, o svarbiausia — prie demokratinių, 
individą gerbiančių ir teisingų parlamentarinės veiklos 
metodų ir principų. Dabar ji yra patapusi tik politinė 
partija!' ............... J Irane naujasis režjmas ir sant-

yvarka būti, demokratinis, ar

smo- į iierėkauja, triukšmo nekelia, 
druo.
ai Irano studentai

Japonijos protestas ir reika
lavimas įvyko dėl td, kad Japo
nijos gynybos vienas agentūra 
atskleidė, kad sovietai į salas - 
Kumachiri ir Etorofu - atsiun
tė nuo 5000 iki 6000 karių su 
sunkiaisiais, ginklais. Salas Japo- 
niją laiko jos nuosavybe. Tos

koje Irano studentai suskilo ir gatvėse demonstručjančiis mi- 
nepritaria nei min. pirm. Sha-, nios visu šimtu nuošimčių ne- 
pour Bakhtiar, nei sugrįžusiam rėmė 
“šventajam” Khomeini. Irgno 
studentų sąjungos padaliniuose 
Amerikoje eina diskusijos ir

diktatūrinį režimą ir jo vyriau- mos didelės sovietų karinės ba- 
sybėsvaldininkų neleistiną ko-Įzėg Kunashf saloje įg_

kaitant ir aviacijai nusileidimo 
ir pakilimo takai, radaro sto
tys, didelės kareivinės ir žemės 
įtvirtinimai. Lėktuvams nusilei
sti įtakai padaryti gana stiprūs, 
nusileisti gali ir didžiausi įvairių 
rūšių lėktuvai. Saloje įruoštas 
uostas, kur gali. įvažiuoti iki 20.- 
000 laivai.

Sovietų, ambasadorius. Poly
anskis, atmesdamas Japonijos 
protestą ir reikalavimą, pareiš
kė, kad “čia yra matomas no
ras pradėti nedraugiškumo 
veiksmai ir prieš sovietus. Jo
kios japonų teritorijos, sovietai 
neturi, tad ir reikalauti pasi
traukti iš Maskvai priklausan
čių ir jos nuosavybės salų, japo
nai negali ir neturi teisės reika
lauti”.

rupciją.
Sakomo, kad rūstybės vi

daus ramybė, valdžicfs patvaru
mas barometru yra studentija. 
Kas nevaldys Iraną, kol karštis, 
sudrebinęs valstybės pamatus, 
neatšals ir chaosas turės pa
trauklumą ir padugnės nebus 
sudrausta gatvėse ir sutvarkyta 
drausmė darbuose, tol Irane 
tvarkos ir ramybes nebus. Tą 
turės padaryti “šventasis” Kho
meini, ar dabartinė vyriausybė 
ar, pagaliau, armija pairas į sa
vo rankas, tvarkos, vyriausybės 
■ir krašto valdymo reikalus.

< Japonijos protestas Maskvai 
! Japonijos užsienio reikalų 
'ministerija įteikė Sovietų am
basadoriui Dimitrui Polyans- 
;kiui griežtą protestą, kuriuo pa-

Viena dąlis studentų prita
ria, kad Irano santvarka turi 
būti tokia, kokią pasirinks gy*. 
ventojų dauguma. Mulos, siūlo
ma Islamo respublika Iraiiui 
netinką, nes. ji bus religinės dik
tatūros vieno' asmens valdoną. 
Tadą geriau jąu ii; buvusio mi- 
nistęrio pirmininkė Bakhtiar 
vadovaujamą vyriausybė, -nes 
yra žmonių rinkto seimo prie- 
-žiųroje. “Mes gerbiame mulą 
Khomeini efektėliu vadu, religio- 
;j.P^ švent-uojUį b^t Irano gyven- 
,įoją|, nenori ideologinio val
džios valdymo,, Islamo respub
likos”’.

• vk Kairusis. Iraną -ąludentų Ame I, T._ o___ T r____ _____ _
Dr. Z. Dalinevičiųs rikoje sąjungos sparnas sako-, reikalavo^ kad sovietai pašalin* (Kt.)

ANTANAS RYLIŠKIS

BAGMENTAI IŠ PRAEITIES MIGLŲ
ALEKSANDRAS, BLOKAS (18&1-1921)
Girdėjau, kad tautos jautriausi smegenys 

glūdi pas Poetus ir filosofus. Maskvos politechni
kos muziejaus viešųjų paskaitų salėje buvau 
■vienas 1920 m- vasarą, laukdamas poeto Bloko 
pasirodymo. Todėl buvau susikaupęs ir mano są- 
.monėje praslinko poeto biografija ir jo bran
džiausia anot- rusų> pranašiškoji kūryba.

Bl°ko tėvas buvo vokietis evangelikas, o mo
tina rusė pravoslavė dvarininkė, kurios tėvas 
buvo išprotėjęs ir iki mirties gyveno dvaro na
mų atskiruose kambariuose, samdomo žmogaus 
priežiūroje. Poeto tėvai jam esant paaugliui išsi
skyrė ir jis likosi motinos globoje.

Dviejų tautybių ir tikybų sankryžoje A.Blo
kas tapo kosmopolitu ir ateistu.

A. Blokas kūrė eilėraščius r poemas, turin
čias pranašiškų pažymių. Jo visa poezija yra pa
sinešusi į ateitį.

A. Blokas patyrė rusų intelektualų įtaką- Jie 
tvirtino, kad žmonija pradedanti gyventi laike 
; ‘k pr didžiulių revoliucijų. Poeto akivaizdoj tos 
yeVnliūcijos rčko: Rusijoj 1917 m., Austro-V^n- 
p’-ijoKyt91^ m?4?’Vokietijoje — 1918 m. žlugo 
tūkstančius metų kurtos imperijos, kultūros, ne

šita būdavo ir anksčiau, bet tas tęsėsi šimtme
čius. Reiškia, kelių kartų gyvenimo laikotarpyje, 
o čia dabar dėjosi viskas vienos žmonijos gene
racijos akivaizdoje.

A Blokas ateitį laiko problema. Jis buvo į- 
vykių bendralaikis ir jautė gaivališkas laiko sro- 
ves, žvelgdamas į Rusijos istorinę praeitį-

Rusai intelektualai sako, kad Bloko eilėraš
tis “Kulikovo Polė”, tai busimasis ateities mūŠ: 
Jis pats ateistas kvietė melstis, reiškia tikė 
stebuklus.

Bloko poezijos kūrinys “Kulikovo Polė” pir- 
, mu žvilgsniu nieko bendro neturi su tuo laikotar
piu, bet jame slypi aktualijos, gal net ver
tingesnės.

Kulikovo kautynės su totoriais įvyko -380 m. 
į šiaurės rytus nuo Tūlos miesto. Maskvos kuni
gaikštis Dimitras nugalėjo totorių Aukso ordos 
chaną Mamajų ir dėl to pramintas Doniečiu.

A. Blokas genialiai suprato revoliuciją, bet 
ją suprato intelektuline, nuo jausmų laisva, sam
prata. Poetas matė, kad žmogus yra mašinų ir 
epochos įvykių slegiamas.

1918 metais labai plačiai Bl°ko poema “Dvy
liki buvo komentuojama visų pakraipų ir pa-; 
žiūrų rusų, o taip pat ir visame pasaulyje.

Po 1917 m. spalio mėn- 25 d. perversmo, A.

teko galios žmonių garbinami autoritetai. Visą.- Blokas, stengėsi įrodytu, kad visi žiaurumai vyk- V. KAROSAS
sta aukštesnės tiesos ir- teisingumo vardan.. Jis 
1918 m. sausio, mėn. Parašė savo garsią poemą. 
“Dvylika”., Poetx>. poemoje iš kailio nėrėsi teisin
damas visus reyoHucinius baisumus Rusijoje.

Dvyliką, raųdongvąrdiečių susitepusių pur
vu ir krauju matė vizijoje. Jie ‘be švento vardo” 
ir jiems “nieko negaila”. Jų nusikaltimai dažnai
niaurūs ir beprasmiai Visų buržujų va: ; ii”, jie 
gr-f- r -d pasaulinį gaisrą ir durt As pa-

A a -ų šunį”, “senąjį pasauli’. ias ti- 
k- 4 ant senojo pasaulio griuvėsį pasta

tys r. goresnį pasaulį.
J o žiauna pasakojusi, kad po komunistinio

1917 metų perversmo, poetas visą laiką girdėjęs 
revoliucijos muziką, kurią pavertęs į poemą 
Tv;\Lia Jis rašęs ją žiemą prie atviro lango į 
gatvę. Dvylika raudongvardiečių, žmogžudžių 
bei plėšikų, o priešakyje Kristus, su rožių vaini-
kėliu ant galvos.

Tikintieji rusai piktinosi Kristaus pastaty
mu žmogžudžių gaujos priešakyje ir klausė poe
to, kam jis taip parašė? Poetas nieko negalėjo 
atsakyti, pažymėdamas: “Taip pasirašė”. Kada 
pažįstamieji tikintieji patarė ir prašė ištisyti tą
poemą, jis atsakė: “Lai taip pasilieka”, 
parašius, revoliucinė muzika jam nutilo 
daugiau nieko rimto nebesukūrė.

(Bus daugiau)

KOVA DĖL KLAIPĖDOS -
(KOMENTARAI)

(Tęsinys)
Kokia istorijos ironija! Kaip pačioje tautinio 

užgimimo pradžioje kung. Albrechto Branderbur- 
giečio pastangomis buvo leidžiamos pirmosios lie
tuvių kalba knygos, skirtos DLK, taip dabar Vak. 
Vokietijos vyriausybė išlaiko vienintelę laisvaja
me pasaulyje lietuvišką gimnaziją, skirtą tiems 
patiems tikslams; surasti bendrumą tarp vokie- 
či; ir lietuvių tautos, kad atsispirus prieš slavų 
tvaną.

Bet ar pasiteisins viltys? Kuriais- keliais pa
suks jaunimas, baigęs 16, Vasario gimnaziją? Tam 
tikslui turėtų patarnauti dr. M. Anyso atsimi
nimai “Kova dėl Klaipėdos”; kurioje ras atsaky
mus į daugelį klausinių, kurių netesėjo išspręsti 
praeities politikai-

Tuo baigiu savo komentarus, žodžių ir laiške 
pažadėtus autoriui, bet jam mirus, skiriu jo švie^ 
šiam atminimui pagerbti.

Poemą į (Pabaiga)
ir jis r 
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DR. K. G. BALUKAS
<* -nOTERV ulGO 

^INEKOLOGINC CHIRURGIJA 
>449 So. PulaskiRū. (Crowfora 
♦dical Building) Tel LU S-644< 
-up žgutuos p<xga* *usitariniu 

e» neatsiliepia, skambinti 374-bu<r

UK. C. K. BOBmus 
NKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
5025 CENTRAL AVE, 

St Petersburg, FL 33715 
Tel. 813)-384-3028

OK. PAUL V. DARGIN 
gydytojas ir chirurgas 

Westchester Community klinikos
Medicinos direktorius Dagys

1938 S. Manheim Rd., Westchester, IL.

VALANDOS; 3-—9 darbo dienomis ir
kas antrą šeštadienį’8—3 vai. 
Tai.: 562-2727 arba 562-2728

TĘL. — BE 3-5893
DK. A. Bi Gli v ECKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

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

l’ih'ruia akis. Pritaiko akinius 
“contact lenses’”

Vai. agai susitarimą. Uždaryta

Jie paliko Lietuvą 1944 m.

SPAUDOJE

sukaktį, šv. Roberto bažnyčio
je 3 vai. buvo atlaikytas pamal
dos, kurias atnašavo kun. Dr. 
Andriuska asistuojant svečiui 
kunigui Čekanauskui. Pastara
sis pasakė tai dieniai prltaikin- 

q Įiamokslą.
Minėjimas prasidėjo 1 vab 

Miami Lietuvių Klube, šaulių 
-mopes pirm. M. Vitkus, atida- 
rydamas minėjini a, pabrėžė 
saulių reikšmę lįoycje už Lietu-
,os laisvę. Programos vedėjas, 
nž. Varnas, prisiminęs V. Pūt
vio didelę reikšmę Lietuvai, 
pakvietė muzikę D. Liaugminie- 
^ę, kuri paskambino Fr. Sclio- 
^eiio gedulos maršą.

Vieša išpažintis
Draugo vedamajame

Draugo 59 nr. vedamasis “So
vietinio saugumo pinklės išei
vijos lietuviams”, pasirašytas ■ 
b. kv. inicijalais, duoda pagrin-; 
dines žinias apie komunistų sau
gumiečių bei agentų siautėjimą 
krašto viduje ir užsieniuose. 
Vedamojo pabaigoje taip rašo
ma:

uk.1uEU±NAS SEIBUTIS’ atsiradusly 1 * • •
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. anlrad. 1—4 popiet, 
ketvirti. 5—7 vai vak.
Ofiso telef.: 776-2880 

Rezidencijos telet.; 448-5545

V i T. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

•dre praktika, spės MOTERŲ Hgcr

j “Kad bolševikų ilga ir juoda 
j ranka mus pasiekia, mes tai ga- 

trečjlime pastebėti iš mūsų organi- 
jzacijų beprasmiško skaldymosi, 

nesutarimų, ne-
■ švankių artimo — lietuvio iško- 
į neveikimų spaudoje, susirinki- 
jmuose. Veikiama iš viršaus ir 
j iš apačios. Priešo akcijos tiks
las — suskaldyti išeiviją, kad 
ji, Lietuvoje leidžiamos pogrin
džio spaudos žodžiais, liktų su- 

Įstabarėjusi, kad išeivija nebend-
rautų su tėvynėje gyvenančia 
tauta, kad abidvi tautos dalys 
nesidalytų viena kitos laimėj i-

ei jos tolerant us 
zacijas, kurios 
asmenų įtakoje, 
rikos Lietuvių Tarybą, kurioje 

i iki šiol dar nepasireiškė utopi- 
i nių pseudopolitikierių įtaka?

Kas gėrė šampaną su sovieti
niais agentais, griežtai atsisa
kant dalyvauti tik vienam re
daktoriui? ,

Kas redagavo, išleido ir pla
tino bevardį paskvilį, nukreiptą 
prieš Naujienas, jų redaktorių 
ir bendradarbius?

Kas skleidė melagingas žinias 
apie demonstrantus prieš bok 
ševikinių filmų rodymą. Jauni
mo centre ir apie jų delegacijos 
dalyvį, kad jis vaikė jėzuitų ku
nigą apie altorėlį’? Yra žinoma, 
taip nebuvo, bet šmeižto neat
šaukė.

Kas išleido ir premijavo pro- 
I sovietinį romaną “Sauja skati- 
I kų” ir gyrė pornografinių ble- 
vyzgelių tomaną “Striptyzas” ?

Gavėnia dar tik prasidėjo. 
Jos laikotarpyje dera tinkamiau

bei tas organi- 
atsidūrė tokių 
o neigia Ame-

b.lietus įsigyti iš anksto, pa- 
skambinan4 po 5 vai. popiet tel. 
434’7816 arba 436-5669. Auka 
$9 asmeniui. Gero apetito!

Koresp.

AMERIKOJE 220 MILIJONŲ 
GYVENTOJŲ

1979 m. sausio mėn. 5 d. 9:45 
vai. ry to Chicagos laiku Ame
rikoje buvo lygiai 220 mil. gy~ 
ventoj ų. Comercijos departa- 

imęntp cenzo' laikrodis, sekantis 
gyventojų kaitą krašte, kgs 19

į sekundžių prideda vieną žmogų, 
įskaitant gimimą, mirimą, emi
gracijos judėjimą.

Paskaitą apie V. Pūtxį ir jo 
didelę veiklą skaitė inz. J. Ku
činskas. Minėjimas baigtas Lie
tuvos himnu. Po minėjimo klu
bo šeimininkės svečius pavaišr 
ac’ skomais prietumis ii- Klubo
dueKvurius Leonas 
sarotojus svečius.

Amerikoje kas 10 sekundžių 
gimsta vienas, kas 16 sekun
džių miršta vienas, kas 78 se
kundės atvyksta vienas emi
grantas ir kgs 15 sekundžių iš
vyksta iš Amerikos.

pristatė va- 1967 m. lapkričio mėn. 20 d.
K. P. Amerikoje buvo lygiai 200 mil.

Zarasiškiu klubas
Nauja Zarasiškiu klubo val

dyba 1979 metams: Petras Ble- 
kys — pirm., Jonas Krumplys 
— vicepirm., K. Rožanskas — 
kas., Nina Urbonienė — sekr., 
Aldona Šarkienė ir Ona Blekie- 
nė — parengimų vadovės.

Zarasiškiu klubo pavasarinis
banketas ’ įvyks balandžio mėn. 
21 d. Vyčių salėje, 2455 W. 47th 
St., 7:30 vai. vakaro. Šokiams 
gros Venskaus orkestras, bus 
šalta ir šilta vakarienė, baras. 
Kaip paprastai, bus fantų “pira
midė”. Rengėjai, prašo svečius

Wisas. 2652 WEST 5yth S’iRGET 
op g-J223

lot . u <1 dlltiaci., kre,CJLa<^ 
penki, z- y ak. Stėtadie

2-4 popiet ir kitu lgikrt
--ALitarimu.

t'. Sj-axLiKiS, 0. P.
’ RTHOPED As-PKOTEZIŠTac 

.į. Aparatai - Protezai. M4d. bar 
■Aį. dažai. Speciali paflilba-fe-iotni 

■>imuoru. ir t
N- - 5o‘ ■adleJuMw
450 West 63rd St., Chicago. If,. 6062^ 

Talef.; P Respect S-5084

PERKRAUSTYMAI

M 0 V IN G
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA 
R. ŠĖRĖ N A S 
Tel. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairi p atstump.
ANTANAS- VILIMAS-

Tel. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS |

RADIJO iEIMOS VALANDOS
Viso* programos Ii W0PA.

W.JciL A. M.

Lietuviy kalba: kasdien nuo pir- 
Penkiadienio 3:00 

—3:30 vai, popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniai* nuo 8:30 iki 9:30 

ryto. '

Vodaja Aldona Daukus
Talat- HEmtock 4-2413

H59 So. AAAPLEWOOD Avi 
CHICAGO, ILL. 60629

Į mais bei kūrybą., Buvusios tvir
tos šluotos palaidi raželiai vie
nas po kito laužomi, išeivijos 
jaunimas stumiamas nuo lietu - 

, viškos veiklos darbo. Priešas 
Į yra jau nemaža šioje srityje pa
daręs. Taigi pats laikas mums 
apsidairyti, susivokti ir pagal- 

Įvoti, ar kartai nesame patekę 
Į į sovietinio saugumo pinkles.’’

pasiruošti ir prieš Velykas at
likti visuotiną išpažinti.

K. Petrokaitis

V. Pūtvio 50 metų mirties 
minėjimas

Š. m. kovo 11d. Floridos Pie-
Tikrai taip. Kasgr palaiko tmio Atlanto Pakraščio šaulių 

bendradarbiauto j us, tiltų staty? kuopa suruošė Miami Lietuvių 
tojus ir kitus sovietinės okupa- klube V. Pūtvio 50 metų mirties

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

Perk Up The Kitchen For Holiday Entertaining

r ” " ........... .. —-.........A

£ “Lietuvos Aidai’
KAZĖ BRAZDŽIONYTe"

Programos vedėja

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

Visos laidos iš WOPA stoties, 
banga 1490 AM

SI Petersburg, Fla., 5:30 vai p.p. 
iš WTTS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71at Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef- 778-5374

»»a <iiiuic aamenia, kurie 
galėtų uxoiMKyb Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
,iems siusime Naujienas dvi n- 
'ftixes qemokanuiL ,

With the holiday, season 
apon 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 fye 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, lit your 
imagination soar and you’ll 
be delighted with your own 
creation.

In the contemporary kitch
enette shown here, rtote hovr 
the color keynote lies in the 
▼ibrant geometric-patterned 
floor covering. Using the 
floor as a starting point, the 
creamy apricot paint on the 
cabinets and door were done 
in a softer hue of the ieiza-

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 
^armth with streamlined con
temporary, a natural look was 
further emphasized with straw 
hiaskets, rush-seated chairsand 
butcher-block countertops.' 
The round table with its soft 
doth 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 U 
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 minimą! effort and 
hots 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 fbt 
holiday entertaining.

T 
/i < ji

gyventijų. 1926. metais buvo 
117 mil. Gyventojų surašinėji- 
mas'pasikeitimo sekimas Ame
rikoje pradėtas 1790 m. Tada 
buvo tik 4 mil. gyventojų.

— San. Juan mieste puertori- 
kiečiai išsprogdino JAV pastatą 
Manoma, jog tai yra grupelėj 
nacionalistų darbas.

UTENOS Draugiško klubo susirinki
mas įvyks š. m. kovo 20 d., 6:00 vai. 
vak. Joanos salėj, 42-58 S. Maplewood.

Po susirinkimo bus vaišės.
A. Brokevičius, rast.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI ip P&AISKIMMAi 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

• • • <
"Jie giedojo Dievo tarno Mozės giesmę ir Avinėlio giesmę". Apr. 15:3.

Mes, kurie turime vilties būti su Kristumi kaip bendratėvoniai su juo 
jojo garbingoje karalystėje, turime išmokti giedoti Mozės ir Dievo Sūnaus 
giesmę, kurioje sakoma: “Vertas yra Avinėlis (kuris atima pasaulio nuodė
mę), kuris buvo nukryžiuotas, imti jėgą, turtus, išmintį, stiprybę, pagarbą, 
garbę ir palaiminimą-’. Žinodami, kad šita naujoji giesmė yra liuksmoji žinia. 
Evangelija, žadanti palaiminti visas žemės gimines, mes norime sužinoti kiek 
išmokome anos puikios giesmės, sutartino Evangelijos skelbimo. Mes džiau
giamės ir dėkojame Dievui už suteiktąsias progas skelbti gerąsias žinias 
tiems, kurie turi girdinčias ausis. Taip tarnaujant Viešpačiui, reikia daug 
kantrybės ir tikėjimo, kolei sulauksime pilno Dievo karalystės įsteigimo.

SV. KAfTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

“I

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai

įA. Trys Moderniškos Koplyčios 
p Mašinoms Vietą 
S' Tel. 737-8600

Tel. 737-8601

i

EUDE1KISGAIDAS DAIMID
SE?UAUS1A IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Telefonas 523-0440

2533 W. 71st Street

MAUIIBMA CHICAGO 1, ill Saturday, March 17. 1979

i

mounted fireplaces , • •

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS ir sūnus

Marquette funeral home

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

ELENAI BAGDŽIUVIENEI

R.L.B. darbščia jai. narei įnirus, jos vyrą. Juozą, sūnų Joną 
iu šeima bei visus artimuosius nuoširdžiai, užjaučia.

R.L.B. Tarybos Prezidiumas, 
ir Centro Valdyba

The home pictured above 
doesn’t appear much different 
than any typical suburban 
home. But It incorporates en- 
erxy-saving features in de- 

materials, and appli
ances which can cut energy 
needs by up to 50 percent. It 
has two. heatt-circulating 
Heatilator Fireplaces (rięht), 
designed to draw room air In 
through the lower vents, 
warm it and then re-direct 
the heated air back into the 
.room.

The more effective use of 
energy-saving design, materi
als and appliances can. well 
save up to one half the cost of 
heating and cooling our homes. 
This claim is being proven by 
New York’s Long Island Sav
ings Bank. Its *Centenergy 
“76” house was built to demon
strate the many practical ways 
of conserving energy. The to
tal additional cost of these 
Improvement! was approxi
mately 14,000 ... projected to 
be amortized within 4 to 5 
years through reduced ex-

sulatiou within vans and etB- 
ing as wen as In earthen benm; 
around the foundation, orien
tation to seasonal sun Atti
tudes, energy-saving appli
ances and fireplaces..

The two Heatilator Fire
places re-circulate heated air 
back into the room. This fea
ture alone reverses the usual 
heat loss characteristic of most 
fireplaces, according to the de
signers of ^Centenergy *7S.*

The fcre'pLaees were ruppherf 
by Home Crafti, Floral 
Park, New York. Heatilator 
Fireplace^ A ZXvition of 
Industries, Inc^ located tn ML 
Pleasant, Iowa, manufactures 
a complete line of bidZt-hi,

WODEKNISKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI



! iš sunkaus rusų |yn°o. Link/i 

. kalas ir -gero pasisefeme-toje ko

— Viktoras Lapačinskas iš 
Marquette Parko dėka savo 
draugo ir Naujienų rėmėjo tapo 
Naujienų nuolatiniu skaitytoju, 

' užsisakydamas jas vieneriems 
metams. Tas jo draugas reko
mendavo Naujenų administraci
jai siųsti Naujienas susipažini
mui p. V. Lapačinskui. Dėku; 
jam už atidų dėmesį, dėkui jo 
draugui už gerą rekomendaciją 
ir, gal būt, padarymą teigiamos 

- įtakos.
— Ed. Vengianskas, kuopos 

pirmininkas ir N. Martinkus — 
iždininkas, atsiuntė $25 auką su 

.tokiu raštu: “Gen. T. Daukanto 
jūrų šaulių kuopos vardu su pa
dėka Jums už spausdinamas ži
nias iš kuopos veiklos pasireiš
kimų Čikagoje ir didžiai įver
tindami Naujienų atliekamą di
delį neįkainuojamos vertės dar
bą lietuvybei palaikyti išeivijos 

"tarpe, siunčiame Jums kuklią 
25 dol. auką Naujienų leidimą 
ir išlaikymą paremti”. Dėkui 

"Valdybai ir visiems tos kuopos 
nariams.

ko
voje. šįmet gavau jūsų_ gražų 
kalendorių, už kurį dėkoju ir 
siunčiu $2. Rasite-viršaus pen* 
kinę Naujienų paramai”. Dėkui 
už laišką ir už aukas. ' < t

.— Martinas Matuza, Omaha, 
Nebraska, iš anksto be raginimo 
sumokėjo prenumeratą ir ta pro= 
ga atsiuntė $5 auką. K. Everlif 
nas iš Gulfport apylinkės, St 
Petersburg, Fla., atsiuntė $3r. 
Dėkui. _;

— Elisa Petrulytė yra Ever
green Parko aukšt. mokyklos 
garbės mokinių sąrašuose.

— Ponia Ilona Laucius, Bur-J 
bank, Ill., priimta į Prairiej- 
Trails biblioteką ir paskirta vai-į 
kų literatūros škyriun. Ji taip, 
pat įpareigota grupėms duoti: 
paaiškinimus apie biblioteką^ 
sudaryti visuomenines ir kultū-į 
rines programas. Į

— Lietuviu Inžinierių ir Ar--:

— Kostas Plepys, Hot Springs, 
Ark., Amerikos Lietuvių Tary
bos skyriaus valdybos narys, 
parėmė Naujienų leidimą $15 
auka. Dėkui.

spaudos atstovų susirinkimas, 
tikslu įsteigti Rėmėjų komitetą. 
Dabartinis LA radijo štabas 
kviečia atvykti, įsteigti komite
tą ir prisidėti prie programos

chitektų Sąjungos Los Angeles}, gyvavi1110- 
skyriaus valdybon išrinkti inži-j
nieriai: Algis Gustaitis — pirm., j kovo 15 Big Pay Day lošime 
Vytautas Bandziulis — vice-J laimėjo 001, 85, 6 ir 8883. Trea- 
pirm., Montė Sodeika — sekr. ir į sure Hunt lošime laimėjo 43, 20, 
arch. Bronius Aras — ižd. Revi
zijos komisijon išrinkti Nijolė 
Grakauskienė ir architektas Al
binas Sekas.

— Illinois valstijos loterijoje

21, 03, 11 ir 47.t
METINIS NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

— Lietuvos Aidų radijo pro- 
| grama, dabar veikianti kasdien

— Vincas Vitkauskas, gyv. nuo 9 vai. vak. ir šeštadieniais 
Saskatchewan provincijoje, Ka- 7-8 vai. vak., yra reikalinga vi- 
nadoje, tarp kita taip rašo: “Aš suomenės paramos. Todėl kovo 
didžiai vertinu jūsų pastangas ir 21 d. 7 vai. vak. Laisvosios Lie- 
laikyseną besąlyginiai siekiant. tuvos redakcijoj, 2618 W. 71st 
Lietuvai nepriklausomybės, o J St, kviečiamas visų organizaci-

1979 m. kovo 24 d. (šeštadie
nį), 4:30 vai. p. p. Lietuvių Tau
tinių Namų pastogėje, 6422 S. 
Kedzie Avė., Chicagoje, šaukia
mas šių namų narių dvyliktasis 
metinis susirinkimas.

Susirinkime sprendimo teisę 
turi tik LTN nariai, tačiau savo

mūsų broliams ir sesėms laisvės I jų ir klubų atstovų, pavienių bei ] pasiūlymais ir pastabomis pra- 
j šomi reikštis ir kviečiami daly- 

=====-^^-^—————————— j vairti visi Ghicagos lietuviai.

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi ■ visus tkai ‘ riai kviečiami šeimyniškai va

rytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau ikarienei toje pat salėje. Prašo- 
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienrašti 
5u juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk. ,
štamą 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 rei 
kalų renesanso. *

VIS PLEČIANTIS .SĄJŪDŽIU!

skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų kurie prisidėjo prie Ha 
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiem* skaitytojams.

Mykolas Navaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio 
17350 Gulf Blvd., St Petersburg, FL 33708, tel. 813-391-9733, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais Įrengimais.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus* 
intorė M Miškinytė paskyrė 850 premija. Be abejo, atsiras ir daugiau 
mecenatų, kuriu vertingos dovanos bus skelbiam05 ir paskirstytos rude
niniame Naujieną piknike, , p

ma vakarieniauti su savo šei
momis ir bičiuliais, mokant už 
asmenį $6. - Iš anksto vakarie
nei registruotis pas LTN šeimi
ninką Bronių Kasakaitį (tel. 
778-7707 arba 7789878).

(Pr).
— Prof. Vlado ir Olgos Jaku- 

bėnų paveikslų ir daiktų išpar
davimas įvyks ateinantį savait-

Visai Ir visus kviečiame I didžiąją talkį.

Prenumeratos pratesimo, užsakymų. bei galimų jžaltytojų reikalam? 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIINOS
1739 SO. HALSTID ST. ............
CHICAGO, IL 60608

• 3 anksto be raglnhsc pratęda savo prenumerata, taupydamas Tafta; tr 
—^žadamas rtudrašinėjlmo Išlaidai. Priede  Sol.

Pavardė Ir vardai ----------- -----------------------------------------------------------------

Adresai _ ______________ _____________ ___ _________________________

» Užsakau- Naujienas kaip dovana aave _______________________ _ kuria
yra naujas skaitytojas. Priede  doL

Pavardė ir vardas __________________ - _______________________

Adresas__________________________________________________________ _

Sponsorlaus pavardė, vardas Ir vietovė I

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuviška spaudą tr Naujienų 
pastangas, prašau jas siuntinėti uz pridedamus  doL

Pavardė Ir vardas , - _ — ____________________________________

Adreais _____ ____________ __ ______________________ _________________

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites raslpa. 
tinimui nemokamai be jokiu įsipareigojimų.

Pavardė ir vardai------------------- ----------------------------------- -----------------------------

Adresas-------------------------------------------------------------------------- ----- ------------------

Pavardė fr vardas --------- ----------- ----- ■ _______

Adresas --------- -  - i »■.. --------------------------------------------- -------------------- ---- -

Pavardė Ir vardas - ------ ----------— - - ,

TAISOME la^IDA > - -
-se. įšTJSi® ■ <

šių melų kčyo 5- • h 'įžanginia
me. buvo’ parašytą ^ąšibuzu- 
fcai”„ bet atspausdinta ‘‘bambi- 
ząi”.' Atsiprašom tų, kurie ga
lėjo įsižeisti pastarąja sąvoka, 
bet neatsiprašome klaidą pada
riusių. Visiems būtų geriau, jei 
būtų mažiau tekių klaidų.

Naujienų RedakcijaKAIP SUDAROMI TESTAMENTAI
Tuo reikalu Jums gah dau 

padėti teisininko Prano Šulo 
paruošta, - - teisėjo Alpkonsi 
tV e I i s oeržiūrcia, ‘’Sūduvos’ 

Išleista knyga su legališkomij 
formomis.

t

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pa r davimui
REAL ESTATE FOR SALI

* . ** ; * < - i £; 2 ‘F

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
3 ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKĖJI1LMS ,

- - . . > • 5- j
DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS

PETRAS KAZANAUSKAS, Plezdentu

2212 W. Cermak Road Chicago, Hl.

Registruokite savo namus, 
biznius, sklypus pardavimui jau 
26-tus metus veikiančio) įstai
goj, o kirkdami pasiteiraukite.Knyga su formomis gauna 

ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St, Chica ŠIMAITIS REALTY 
Cgo, IL 60608 Kaina $3.00 
su formomis — $3.90.

Phone 855-2160

10 ryto iki 4 vai. popiet, ir-sek
madienį, kovo 18, nuo 12 iki 5. 
Adresas. 6506 So. Artesian.

(Pr).
- SPECIALI 20% NUOLAIDA T a
UŽ 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS. Juozo šmoteII° 
Daug įvairių puošmenų. Moka-.
me $4 už sidabrinį dolerį. Per-:
kame pašto ženklus ir pinigų 
kolekcijas. PATRIA, 4207 So.
Sacramento. Tel.247-5081. (Pr.)

Notary Publie 
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St Tel 436-7878

Virginia 7-774?

ATSIMINIMŲ Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

Graži, lengvai skaitoma 
1 įdėmi 259 puslapių knyga

• Priimami asmenys, reika- krauta autoriau? troboje, 
lingi globos. Bus rūpestingai Čikagos ir apylinkės lietuviai; 
prižiūrėti. Teirautis tel. 436- skirsnelių mėgėjai, prašomi at į 
6294. (Pr).

PIANISTAS MANIGIRDOS 
MOTERAITIS išpildys fortepi
jono kūrinių koncertą rytoj, 
sekmadienį, kovo 18 d. 3 vai. 
pdpiet Jaunimo centro didžio
joj salėje. Aukšto meninio ly
gio koncertai yra reti mūsų pa
rengimų eilėse, todėl visuome
nė maloniai kviečiama šio nei-, 
linio muzikinio įvykio nepralei
sti. Bilietai galioja, - neturintie
ji gaus prie įėjimo. i

ir
Su.;

j vykti ir knygą pasiimti. Kitu Į 
gyvenantieji prašomi užsisa i 

kyti paštu. ’ •
Knygos kaina — 5 doleriai. 
Autoriaus adresas:

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

[vairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren

kant nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

SAVININKAS PARDUODA 10 akrų 
lemės prie Lemento. Teirautis savai- 
ės dienomis po 4 vai. vak.

Tel. 581-7055.

•itittiiiiiiiiitHiiiiiiiiuitsiiuisiuiuituuinuiitiiiitiiiiiitiiiiiiiiii  
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Advokatas

JONAS GIBAITIS
6247 So. Kedzie Avenue 

Tel. — 776-1225 t t*- .
Chicago, Illinois 60629

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai 
vak, šeštad* 9 vai. iki 

1 vai. p. p.
galį - šeštadienį kovo 17, nuo MiiniititiitiiiiiiiiiiiiiittiiiiiiiiiiiiniirisiiimiititiiHiitinitiiiiiM

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARU A NOREIKIENĖ

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

MAISTAS IŠ EUROPOS. SANDĖLIŲ

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

I
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J. VENCKAUSKAS
REMODELING

Atlieka Įvairius namų 
teisymo darbus.

Tel. 582-7606

IJETUVK
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St
(Town oi Lake}

Dažo namus Ii lauko iš vidau* 
Darbas garantuotas.

Skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKINIS

1

MISCELLANEOUS
įvairūs Dalykai

L. J. ČIAPAS
INCOME TAX SERVICE .

MIDLAND SAVINGS & LOAN
4040 S. Archer Avė.

Tel.: 376-1522

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Mieste

3 BUTŲ BARGENAS

2 aukštu mūras su 2 dideliais butais 
no 6 kambarius plius 4 kambariu bu
tas angliškame beismante. Sumoder
nintos virtuvės ir vonios, 2 mašinų 
mūro garažas, labai gera Brighton 
°arko vieta, bargeno kaina apie 50 
‘ūksiančių. Skambinti nuostabiuoju 
telefonu 254-8500.

2 BUTU GRAŽUOLIS
j Didingas ir puikus namas su 2 labai 
i oatraukliais 41^ kambariu butais. Sa- 
į vininko butas yra skoningai ireng- 
j tas, netiesioginėmis šviesomis ap

šviestas, Hollywood stiliaus vonia. 
1 centrinis oro vėsinimas, 2 mašinų 
mūro garažas. Arizonoj gyvenantis 
navininkas nori greitai parduoti. Ue- 
-a vieta tarn 5 Holy Martyrs ir Ne
kalto Prasidėjimo bažnvčių.

TEL. 254-8500

WILMETTE, ILL. 7 kambariu na
mas, 3 miegami, 2 vonios. Naujai de
koruotas. Didelis kiemas su daug ža
lumynu. S88.600. Skambinti 256-6784 
arba 729-4739.

Savininkas parduoda namą su 2 
■našinu garažu prie 62-tros ir Albany.

Tel. 436-2247

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

PUNCH PRESS 
OPERATORS

and
GENERAL FACTORY HELP.

BELL & THORN
4259 SO. WESTERN BLVD

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

2. BIR ŽEI .TO 26 — LIEPOS 5 D.
3. LIEPOS 34 — RUGPČ 2 D.

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

1 ir 5 kelionės — 17 dienų Čikaga — Luxembourgas — Maskva 
(1) _ Vilnius (5) — Ryga (7) ir atgal Maskva (1) — 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 (1) — 
Čikaga - Pilna kaina $1095.00

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

Marius Kiela

Marquette Parke, 2638 W.
69 St., parduodama linksma lic- 

t tuvių užeiga-tavema su namu
5 kamb. butas, 2 mašinų gara

- žas, apsauga nuo potvynio ir ki
Ii pagerinimai.

I Tel. 776-4959

IMMEDIATE OPENINGS 
DRIVERS

Must own tractor to haul steel and 
Piggybacks. 3 vear contract Hustlers 
have a potential of making a mini- 

į num of SI,500/per week.
> CALL 284-3766

OS PERSONAL 
Asmeny Ieško

HOROSCOPES
Į BY ANNA
I Also character, card & palm read- 
j ings. One visit to her will be of im- 
i mense value to you. FREE gift with 
i readings.
; , 516 Diversey Parkway

248-7514! 
3

j

MISCELLANEOUS 
Įvairūs dalykai

6557 So. Tolman Ave. 
Chicago, III. 60629 

312-737-1717

|) CARETAKERS WANTED
Į Older couple to live in , apartment 
? above funeral home ana ao light 
j housework. Free modern large apart

ment and! all utilities plus $100 a 
month salary.

Call 974-3534 or 974-9651.

I

|

— arba —
HELP WANTED — MALE-FEMALE 

Reikia Darbininku Ir Darbininkly

GORDON TRAVEL SERVICE 
. Prudential Plaza 
Chicago, III. 60601 

312-644-3003

MACHINIST
HARDINGE LATHE

■ Experience in set-up and operate. 
' Overtime.

CALCO MFG. CO.
205 Factory Road 

Addison, 111. 
628-2309

equal opportunity employer

SALES CLERKS
Loop cigar stores. Pleasant working 
condition. Monday through Friday. 
Days.

Apply in person or phone.
MONROE CIGAR CO.

412 S. WELLS ST. 
4th floor 922-3370

An

HELP WANTED — FEMALE 
Darblnlnkiy 

CLERK—STENO

O GERIAUSIAI ČIA
LABAI SVARUS 2 butu namas tr 

garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 
zu šildymai, Brighton Parke, $37,000.

$7,500 lengvu pajamų iš gražaus 
mūrinio nam^ Marquette Parke. Ga
za 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 metu mūro namas 
2 butai ir profesionalui Euk^us. ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, S50.000.

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

REAL ESTATE

2625 West 71st Street
Tel. 737-7200 arba 737-8534

1L.ECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Tūriu Chlėages miesto lelditr-i
Dirbu Ir užmiesčiuose jrrit, (J* 
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Ava.

Tek 927-3559

52—39 M- AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $91 pusmečiu! automobili* 

spdraudlmw pondnlflkosf 
Kreiptis

A Bright Self-Motivated Individuali)

ąfiĄg 3«. ASHLAND AVB.
CTM775

ČA2KROD2IAI Ir BRANDINTI^

Pardavimai ir Talayaua 
5uW4 WMT 69t* BTRI8T
Teleki XlpuMla 7-194T ;

Siimtiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av.
Chicago, III. 60631 Tel. YA 7-5980

M. i I M K U S 
N«tsry Public 

INCOME TAX SIRVIC1 
4159 S. AAspIevood. T«L 254-745* 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybėm pra

šymai ir kitokį blankai.

A Bright, Self-Motivated Individualų 
With Excellent typing Skills Needed

786-7154CONTAINER CORP. OF AMERICA Į 
900 N. OGDEN, CHICAGO } 

EOE M/F

DENTAL TECHNICIAN

Experience Required 
Willing to Train. 

Full Time Position.
VICINITY- DEVON and KIMBALL.

478-5520

Full Time Position.
VICINITY DEVON and WIMBALL 

W 478-5520

1

.BEST THINGS IN UFE

Prsok Zspolli nan m>«

GA 4_UM

State Farm UTe Insurance Company

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL A Associate* 

2649 West 63rd Street.
Tel. 776-5162 

Trečiadieniais iš anksto susita 
rus. šeštalieniais iki 12 v.

Vakarais tel. 373-5047.
Raštinė veikia jau daugiau kaip 

40 metų, patarnaudama klientams

TheDi-Gef

DMMaddsloits

DENTAL ASSISTANT
i 'i

_ Di-Gel. | .
The Anti-Gas Antticid. J

i. « JTI

įlĄUjiBNOSt CHICAGO I, iCl, SaUu-dayj Ma^oh 17( 197$




