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TENG AS LABAI PATENKINTAS 
SAVO KELIONE I AMERIKĄ

ERDVĖLAIVIŲ CENTRAS ir PAČIOS -NAUJAUSIOS 
DIRBTUVĖS BOEING LĖKTUVAMS TECHNIKOS 

STEBUKLAS
Vice- fc'rmuojanias vi c epremjera? 

Tengas jau išskrido namo. Jis 
apžiūrėjo kelias pramonės vielas 
Washington© valstijoje, o vė
liau išskrido Į Aliaską, čia jo 
lėktuvas pasiims ilgai kelionei 
reikalingų degalų ir išskris į 
Kiniją. Tengas labai patekintas

THE LITHUANIAN DAILY NEWSjt<

Chicago?, III. — Antradienis, Tue-day, February 6, 1979 !

WAS1HNGTON. — Medicinos 
niokyk'cs tu.etų teik i studen
tams d tugiau instrukcijų iš 
nį:lybes srities (nutrition), dėlto 
duagumas (Liktaių negali duoti 
pacientams patarimų ką jie ga
li valgyti 
Bau ms’ag 
Mokyklos profesorė ir 
(Sveikatos, Svetimo ir 
vės) departamento patarėja, nu*; 
rodydama Senato pakomisijai, 
kad kai kuries pacientų grupės, 

kelione Į Ameriką ir amerikie-1 kaip seni žmonės ir maži val
čių draugingumu ir vaišingumu.; kai, pacientai sergantys vėžio, 
Jis niekad nemanė, kad anieri- šird ęs, p ančių, kepenų ligomis 
kiečiai jam būtų rodę tiek daug turi spec’alius mitybos reikala- 
šilumos ir noro bendradarbiau- vinius, kurių gydytojsi dežnai 
ti. Jo teisingi pareiškimai apie nepaiso. 
scVietų Rusijos tikslus ir bau-Į 
dymus pavergti laisvas tautas 
amerikiečių buvo suprasti.

SEATTLE, Wash, 
premjeras Tengas Hsiaopingas, 
apžiūrėjęs modernias dirbtuves 
patiems naujausioms keleivi
niams Boeing lėktuvams statyti, 
pareiškė, kad tai esąs pats di
džiausias stebuklas. Jį savo aki- 
siai paveikė Įtraukiami ir iški
šam! lėktuvo ratai. Jis savo aki
mis stebėjo, kaip darbininkai 1 
montavo pačius naujausius ke
leivinius lėktuvus, daug sauges
nius, negu iki šio meto buvusie
ji. Pats Tengas Kinijai užsakė 
tris keleivinius Boeing 848 lėk
tuvus.

Jam labai patikusios ' 
Teksas nuotaikos

Vicepremjeras Tengas pakar
totinu pareiškė, kad jam labai 
patikusios Teksas gyventojų 
nuotaikos, parodytos rodeo me
tu. Tengo asmens sargai neno
rėjo.leisti jam maišytis kartu su 
žmonėmis ir kaubojais, dažnai 
ginkluotais revolveriais, bet Ten
gas apskaičiavo, kad tie žmonės 
nieko blogo jam nelinki. Kartu 
su teksasiečiais “kaubojais” jis 
apvažiavo areną ir .pląųkas jam 
nuo galvos nenukrito- Jis kaip ir 
susirūpino, kai Teksas kaubo
jus uždėjo jam galioninę skry
bėlę.

. / L’ , (

'Tavano klausimas 
dar neišspręstas

Tengo vizito metu paaiškėjo, 
kad Taivano reikalas dar neiš
spręstas. Amerika nori-- taikyti 
Kinijai visas didžiausias preky
bos lengvatas. Jų prašė pats 
Tengas, nes jis žiniįo, kad ki
niečiai nepajėgs mokėti aukštas 
būtiniausių prekių kainas. Ten
gas nori pačių palankiausių 
muitų, bet jam buvo’ išaiškinta, 
kad palankiausi muitai yra riš
ami su pagrindinėmis žmogaus 
teisėmis. Pirmoj e;Iėj, laisvo 
žmohių judėjimo ir informaci
jos klausimais. Maskva nesuti
ko leisti žmonėms laisvai išva
žiuoti ir Įvažiuoti į Rusiją, tai 
lengviausių muitų negavo. Ki
niečiai tuo reikalu taip pat tu
rės apsispręsti. Tengas pareiškė 
senatoriams, kad jis klausimą 
svartysiąs Pekine. Tuo tarpu’ 
veikę vienoki nutarimai ne till 
Taivano, bet ir muitų klausimai. 
Tengas prižadėjo šitą klausimą 
apsvarstyti. Jis apgailestavo, 
kad Kinija ir Amerika taip ilgai 
buvo Izoliuotos.

Antradienį vaišinamus ir in-

DETROITAS, Mieli. — Atei-( 
nantį sekmadienį, vasario 11 d-.- 
Detroito lietuviai minės Lietu-, 
vos nepriklausomybės paskelbi
mo sukaktį. Ją organizuoja De
troite Lietuvių Organizacijų 
Centras, glaudžiai bendradar
biaująs su Amerikos Lietuvių 
Taryba. Pagrindinę kalbą susi
rinkusiems detroitiečiams pasa
kys Varpo redaktorius Antanas 
Kučys. Lietuvos laisvės reikalu 
kalbą 
grėso 
chard, 
troito 
šiame

pasakys Amerikos kon- 
atstovas James Bian- 
Centras prašo visus De- 
ir jo ‘ apylinkių lietuvius; 
minėjime dalyvauti.

WASHINGTON. — Generali
nis Prokuroras Griffin Bell, pa
tyręs, kad Imigracijos ir Natū
ralizacijos Tarnyba (1NS) yra 
beviltiškai nugrimzdusi popie
riuose (biurokratizme), priža
dėjo pravesti dideli valymą. 
Kuomet vizitavę Irano studen
tai Kalifornijoje pradėjo siautė
ti, Mr. Bell paklausė INS kiek 
yra Irano studentų JAV -Vbese, 
bet niekas nežinojo. Taip pat 
niekas nežino kiek nelegalių i- 
migrantų yra šiame krašte.
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PRIEŠ ŠVENTĄJĮ KARĄ VYRIAUSYBE
TAIP PAT VARTOS PRIEVARTĄ JLĖ

ABIEJŲ PUSIŲ ATSTOVAI TARIASI, KAIP 
IŠVENGTI KRAUJO PRALIEJIMO

PO PABALTIJO 
SKANDINAVIJA

Sovietų planai švedijai- 
Norvegijai pavergti

LONDONAS (DP) — Sovietai 
turi pilnai paruoštaus planus 
Skandinavijos valstybėms pa-

eitą savaitę Choine’ni pareika
lavo. kad premjeras Bachtiaras 
tuojau atsistatydintų ir užleistų 
jam valstybės valdymą. Jei pre
mjeras to nepadarytu, tai niuli 
Cbčineini yra pasiryžęs skelbti 

; šventą jį karą.
j Bachtiaro užsispyrimas priver- 
i .-iąs jį imtis šventojo karo.

Premjeras Bachtiaras tuojau 
•pareiškė, kad jis visai nesirengia 
.atsistatydinti. Jei jis leido mu
lai Choine’ni grįžti i Irana. lai

legacija lankėsi pas Vakarų Vo
kieti jes general, konsulą paska 
l’nti, kad Federalinė Vokiečių 
Respublika atšauktų statutą, 
kuriuo apribojamas terminas 
kelti bvlas naciu karo nusikal-

1 lėliams. “Mųsų pagrindinis nusi- 
! statymas yra, kad negali būti 
• laiko apriliojimi žmogžudžių ir 
kankintojų persekiojimui”, pa-

. ręiškė David Snierling,. Jungti
nio ’Žydų Fondo ir Chicagos Žy
dų Fdeeracijos prezidentas.

“Masinis šešių milijonų žydų 
vyrų, moterų ir vaikų ir penkių 
milijonų krikščionių išžudymas 
yra tiek baisus kriminalas, kad 
šimtmečiai neišdildys jo impak-/ v 
to”, . pasakė Snierling. Dabar' 
Vokietijoje veikiančiu įstatymu

’ Antrojo Pasauiinio Karo nusi
kaltėlių medžiojimas baigiasi a- 
teinančio gruodžio 31 dieną ir 
tą dieną uždaromos durys 600 
nebaigtoms karo 
byloms.

Vokiečių gen. konsulas Egon
Raster atsakęs, kad jis asmenis-j parvežtus sąrašus ir tuojau su-Į 
kai su jais pilnai sulinktas i
pažadėjęs delegacijos pareiški- kiečių šnipus. Paaiškėjo, kad 
mą perduoti Vokietijos kanele- sąrašas buvo tikras ir į Vakarų 
riui Helmut Schmidt.

vergti. Tai operacijai vadovautų 
sovietų karo pajėgos Lenkijos 
ir rytinės Vokietijos kariuome
nėms padedant.

Ap’e tokius sovietų planus 
pranešė Čekoslovakijos genero-jlik tidėl. kad galėtų su juo is 
las Jau Sejna. prieš keletą nie-j kalbėti 
tų pabėgęs į Vakaras, pranešė j kraujo 

išvedu laikraščiui “Barometer”.| nurodė.
Gen. Sejna tvirtina, kad vyriau-j silpnyn, kad iraniečiai neturi pi- 
sieji sovietų vadovai savo pln-įgaus ir jiems būtino žibalo, kra
nuose numato Švediją ir Norve ĮŠtui reikalingų degalų ir jų m- 
giją užimti per 48 valandas ką.-į 
ro veiksmams prasidėjus. T.„: 
dviejų Skandinavijos valstybinį111^8

įgali parduoti užsien ams. Jeigu 
pu mula Choineini, pasinaudeda- 

šiaurės Korėjos komunistus smalkiai rėmė komuniją ^nd.navųos va,stigmas 
stine Kinija, o Pietų Korėja ginklus gaudavo is Amen- Į ,nilijono karciviu dl,;ilaja dalį. 
kos. Pradėjus pasitarimus tarp Amerikos ir Kinijos,^- lvnkų ir rylų zonos vokiečiŲ. 
liama^mintisCabi Korėjas apjungti. ; ' .Į . ... v- - ni .. . ..J & - ^s> t Švedija bus užpulta dideLo

•skaičiaus šarvuotų vienetų, ku 
rie staiga užpuls, iš šiaurės per 
Suomiją ir tuo pačiu metu sti
priais desantais per Baltijos jū-į 
ra į patį Švedijos vidurį. I’ų vie

IŠ RYTĮJ VOKIETIJOS PARBĖGO 
ŽMOGUS SU ŠNIPU SĄRAŠAIS

-VAKAR V VOKIETIJOS POLICIJA JAU SUĖMĖ KE
LIS PASISLĖPUSIUS KOMUNISTŲ ŠNIPUS

' r J ’

BONA, VokietHa. — Praeitą nori padaryti su naujai iškasto-- 
sekmadienį vokiečių vyriausybe mis žibalo versmėmis, tai egip- 
paskelbė, kad’-iš. Ryių Vck:eti- tiečiai niekad žibalo neturės. E- 
jos atbėgo žmbgūs. turintis ry- giptui būtų kabai sunku verstis, 
sius su Vakaru Vokietjioje dir* jeigu arabų valstybės atsisakytų

valia, vis 
ru. tai vy- 
visas prie- 
Bachtiaras 
demons) r r

riausybė panaudos 
niones jam baigti, 
suvaržė beprasmes 
cijas pačiame Techerane, jis yra 
pasiryžęs suvaldyti >r kitur.

Bachtiaras patarė pačiam 
į Choineini nesigriebt; prlevru • 
tos priemonių, bet susėsti prie 

aptarti susida
riusią padėtį. Jeigu mula Cho- 
nieini v:s dėlto kviestų tikin
čiuosius į šventąją karą, tai 
Bachtiaras. turėdamas savo ži
nioje valstybės aparatą, visu 
sveriu jį panaudos prieš maiš
tininkus ir įstatymus pritaikys 
maištinnikų vadinas. Jei maišti
ninkai naudos rankines grana
tas. lai ir vyriausybė naudos 
ginklus maištininkams suvaldy
ti.

šis Bachtiaro pareiškimas 
privertė mulos Choineini šali- 

į įlinkus apsigalvoti. Jie yra pa
siryžę suruošti keletą demon
stracijų ir pašūkauti, bet nenori 
vartoti ginklu.

Sekmadienį paaiškėjo, kad 
pats mula Choineini atsisakė 

įtartis su premjera BachLiatu, 
į bet jo paskirti įgaliotiniai susi
tiko su vidaus reikalų ministe
rijos paskirtais atstovais aptar
ti padėtį. Tarnautojai pabrėžė, 
kad jie nenori skelbt< karo mu
lai Choineini, bet valstybėje 
privaloma saugoti įstatymai ir 
potvarki o, \ -odo. kad Bach
tiaro oe nesirengia at-
si. indi.

!netų tikslas bus užvaldyti kelią bendro stalo ir
į Norvegiją. Kiti komunistinių 
karinių jėgų daliniai sritis už
ims prie Stockholmo. Gavle ir 
Umea. o taip pat Gotlando, 0- 
lando ir Bomholnio salose.

nusikaltėlių kan(-iais šnipais. Kol žinia pla- vesti prekymą su juo. Sadatas
čiau nepasklido, Vakaru Vokie-įnori, kad izraelitai vykdytų Da- 
tijc’s policija nutarė patikrinti j žadėjimus Jordanijos ir palesti

niečių klausimais. Jeigu to ne-
ir ėmė kelis rusams dirbusius vo-’vid stovykloje padarytus pasi-

PEKINAS. — Kinijos valdžiai, 
atpalaidavus emigracijos suvar
žymus, pasipylė visa srove pra
šymų vizų vizitams į Jungtines 
Valstybes. Pernai per ištisus j 
met. buvo tiktai 30 vizų, o šiniet i . *•— Vicepremjero Teng. vardą per vieną menesį vizų prašymų < 

kiniečiai ištaria Dent. gauta daugiau kaip 1,500.

T
Prokusew- i

*> ‘

Vokietijos rankas pateko visa 
• eile šnipų, apie kuriucš polici- 

ja neturėjo jokio įtarimo. Vo
kiečiai žinonoj, kad rusai leidžia 
labai dideles sumas šnipinėji
mui, bet jie niekad nemanė, kad 

•• šnipų tinklas būtų buvęs 
didelis.

Suėmė dešimt, sudarė 
jiems bylas

Vakarų Vokietijos policija 
suėmė dešimt žmonių, pasižadė
jusių dirbti sovietų šnipinėjimo 
tinklui. Suimtieji prisipažnio ir 
papasakojo', kokiu būdu rusai 
juos užverbavo. Rusai naudoja 
kiežvieną priemonę, šnipams už- 
varijuoti. Bet Rytų Vokietijoje 
atsiranda žmonių, kurie supran
ta rusų prievartę ir praneša Va
karų . Vokietijas vyriausybei. ...

toks

Egip’.o

padarys, tai egiptiečiai ir sutar
ties nepasi rašys-

Plane vykdymas numatytas 
pradėti kitapus švedų ir norve
gų atsigynimo linijų (vidaus pu
sėje) partizanų sabotažo veiks
mais. iš vietinių kiniunistų spe
cialių komandų, apmokytų So- 
vietijoje ir Rytų Vokietijoje, 
kur veikia švedų ir norvegų ko
munistams suruošti specialūs 
sabotažo kursai. Kursų laikui 
tie studentai naudoja čekos.lo- 

i vakijos dokumentus. Gabiausius
- Congre ! ^ursantus papildomai apmoki- 

na KGB instruktoriai Sovietuo
se.

Tengas nepakenks 
strateginiai sutarčiai

SEATTLE, Wash. - 
so atstovas Henry Jackscn ne
mano, kad vicepremjero Tengo 
pareiškimai galėtų pakenkti pla-j 
nuojautai strateginių g’n’.ilų su 
tarčiai su Amerika. Sovietų Sa 
jungai strateginė sutartis yra tų KGB sninams datų 
tiek tpat reikalinga, kaip ir a- Lenkijos komunistų s 
merikiečianis, užtat jie turėsi 
padaryti dar kelias nuolaidas.
Sovietų valdžia žino, kad atomo 
energijos turinėjiniai Ameriko
je yra. toliau pažengę, negu 
sijo’j.

Sovietų šnipinėjimas Skandi- 
' nacijoje labai rūpestingai siu 
I tvarkytas, ir (ame darbe Sovie- 

padeda 
saugumas

UB ir Z-ll.

Ru-

KINIJAI REIKIA 
AUTOMOBILIŲ

Kini-

KALENDORfiLIS

Vasario 6: Darata, Teofilis, 
Živilė, švelnė, Alkis.

Saulė teka .6:59, leidžias 5:11.
- -

- Egiptui svarbi 
arabų draugystė

„KAIRAS. Egiptas^ — 
užsienio reikalų mivistėris pa
reiškė, kad taikos sutartis su Iz
raeliu Egiptui yra nepiprastai 
svarbi, bet jiems drauglhguinus 
su arabų valstybėmis yra dar 

.Jsvrabesni*. Jeigu Izraelis primes 
•i -egiptiečiams' napapraštid su»

WASHINGTON, D.C.
jos valytojas Tengas pareiškė 
Amerikos automobilių gamin
tojams, -kad Kinijai būtinai rei
kalingi įvairaus dydžio sunkve
žimiai*,. prekėms, žmonėms ir 
medžiagoms pervežti. Jis pata
rė turėti galvoje, kad ir šian
dien dideli rąstai pervežami stip
rių vyrų pečiais ir rankomis- 
Vyrai velka į kalnus ir iš kalnų 
dviejų, o kartais ir trijų pėdų 
storio F m • -t

— Jeigu Irane yra didokas 
mulo Ghomeini šalininkų skai
čius, tai rodo, kad krašte dar 
yra daug nenusistovėjusių žmo
nių. šachas nedavė iraniečiams 
tinkame’ auklėjimo.

Saudi Arabija buvo saugi, 
kol britu ir Amerikos karo lai
vai gynė vandenis. Re Amerikos 
pagalbos Saudi Arabija gali 
lengvai svetimšaliu būti oku 
puota.

KRIMINALO kalendorius. — 
Parade (8. 6. 7<8) pranešė kad 
Jungtinėse Valstybėse kas 32 
sekundės įvyksta smurtingas 
nusikaltimas. kasG28 minutės 
kas nors yra nužudomas, kas 9 
minutės išprievartaujama niote- 
rišt Kiekvieną ' 7.V sekundę ka« 
nors apiplėšiamas ir per kiek
vienas F1 sekundes kas nors sir

— Specialistai tvirtina, k-idį mušamas.
dabartinė Saudi Arabija, nelu. — —— — —
rinti tinkamų ginklų ir apsau-l Sovietų diplomatai bandė 
gų, susidarius pavojui pasaulio pasivyti ir pralenkti Ameriką, 
taikai. Priešas gali įsiveržti ir bet dabar ,paąjškėjo, kad Ame.

ju*s paliko užpakalyje.itfrimiF ’’venwn m.



i. BASANAVIČIAUS (BASANIO) 
REIKŠMĖ LIETUVIAMS

Dr. J. Basanavičius

Pra- j 
‘Au- j

Dr. Jonas Basanavičius gimė 
metais lapkričio mėn. 23 

diena Ožkabalių kaime. Barli-

pasiturinčių ūkininkų 
ievai .1 uras Basanavi- 
iarija Birštonaitė. Bai- 
■ampulės gimnaziją su 
l-r /I

K d a.siekus Lietuves valstybės Prisikėlimą.
• . ( jv ii tautc.s priešai rašė jai nuikies sprendimą,
1 _• au tauriausias lietuvis Basanis nenurimo.
Ji?, per “Aušrą” pašaukė lietuvius prie atgimimo,

vos lietuvių laikraščius.
1882 m. buvo išvykęs į Čekiją 

r kitus Europos kraštus.
j hoje gyvendamas išleido
šrą“ 1883 m., kuri sukėlė lietu- ' 
v ų tautinį atgimimą. Sekančiais 
metais išvyko į Bulgariją, kur 
daugiausia gyveno Varnos niie- 
Te, o 1905 m. iš Bulgarijos par- ! 
vvkc į Lietuvą ir pastoviai ap-' 
sigyveno Vilniuj iki savo mir-' 
lies. Vilniuj gyvendamas jis at- ■ 
.iko pačius svarbiausiur darbus 
savo tau ai ir tėvynei Lietuvai, i 

1977 m. vasar.c 10 diena su
kako lygiai 50 metų, kai 1927 
m. vasario 16 dieną amžinoj 
Lietuvos sostinėj Vilniuj nusto
jo plakti širdis tauriausio lietu
vio dr. J. Basanavičiaus. Tai la
bai šakota asmenybė, kuri iie- 
iuvių tautos bei Lietuvos gyve-j to pr.s.dsda jo nepaprastai di- 
.lime suvaidino nepaprastai di
lelį vaidmenį, analogiškai Lie
tuvos karaliams: Mindaugui su 
vestučiu. Tad norisi šia studija, 
pagerbti jo kilnią, lietuvišką as- 
menvbe. e*
APIE DR. J- BASANAVIČIAUS

BŪDĄ

Norint geriau pažinti jo at
liktus milžiniškus dsrbus, tcn_ 

jc į Mas ka ners trumpai paliesti jo bū
dą bei šiek tiek detalizuoti jo 

varbesnes ypaty
bes. Pati svarbiausia jo būdo 
savybė — tai gilus, tyras patrio
tizmas, atremtas į gyvenimo ti
krovę, t. y. didžiulė, nuoširdi

■$r*i

Kuršiu marios

ir lietuvy tautos gerovei, gi prie

kvos universiteto istorijos-filo 
log:jos fakultetą, o po metų pe- charakterio 
rėjo Į medicinos fakultetą, kuri 
baigė 1879 metų birželio 19 die
ną. Tų pačių metų pabaigoj iš
vyko • Bulgariją, kur buvo pai“ 
kirtus departamento gydytoju ir 
ligoninės vedėju- čia jis rašė 
nmkslimus straipsnius i medi-

ir lietuvių tau- tvirta valia 
Mažosios Lietu- 1

delis darbštumas.
Vienok dr. J. Basanavičius 

blaiviai, realiai žiūrėjo į gyveni
mo tikrovę ir kur reikėjo — kri
tiškai vertino. Nors tvirtai lai
kėsi savo principų, bet buvo de
mokratiško nusistatymo — mo
kėję su kitų pažiūrų žmonėmis 
sugyventi ir. reikalui esant, su
rasti sau bendradarbių, o jei 
kur kildavo abejonė — nesigė 
dijo atsiklausti mokovų nuo
monės, bet ir jų nuomones su 
kritika priimdavęs (pvz., atsi
klausęs kalbininko K- Būgos 
nuomonės apie vaivorykštę, ku
ris atsakė, jog vaivorykštė vien- 
tiS'ms zcdis, Basanavičius su šit: 

meilė savo tėvynei ir savo tau- Būgos nuomone nesutiko), 
tai. o iš čia išplaukia i 
jo svarbi būdo ypatybė — tai,giliai 'Religingas, bet vėliau pra- 

bei pasiryžimas be dėjo kritiškiau žiūrėti, ypač ka- 
kJmpromisų darbuotis Lietuvos]dą susipažino su kryžiuočių vie-

nuolių siaubingais žygiais Į lie
tuvių gyventas sritis ir su len
kų apaštalų sui generis heretiš- 
ku apaštalavimu, kad Dievas 
lik lenkiškai supranta (apie tai 
rašė net spaudoj) • Tačiau su lie
tuvių gerais kunigais, kurie pil
nai vykdė ir IV-tą Dievo Įsaky
mą ir Kristaus evangelijos dės
nį: “Atiduokite — kas ciesoriaus 
ciesoriui (Kas Lietuvos — Lie
tuvai) ir kas Dieve — Dievui”, 
neskaitant pirmenybės eilės, nes 
ir Kristus to nedarė, kaip ma
tome iš paminėtų Išganytojo žo
džių. dr. J. Basanavičius palaikė 
gerus ir nuoširdžius santykius 
ir iki mirties pasiliko kataliku.

TVIRTOS LIETUVIŠKOS
ASMENYBĖS SUS’DARYM AS

antro ii Nuo vaikystės dienų jis buvo

2t 'Hd enough we Had to fight the British

Nowadavs, people ace soT fxlpiru* America Mzy 
strong and self-sufficient. And they're tvelping tbero- 
*4 ves to safe, dependable savings. By taking stock in 

America uith the Payroll Savings Plan.
Buy United Stares Savings Boodk 
They won i leave you out

Because wizKer at Valley Forge meant snow.

Some $2ZCOO.OY irom d>e 
pockets new /Americans.

tuakeshift army without proper clothing.

wBsnx.nioon. j ’'
a was an armv iong on courage, 

soon on money ’ ..

a*

ct 5 mr the hr* rear)

- - i stock "t' 
i America.

pradėjo j juos rašinėti įvairio
mis lietuviškomis temomis, 
pvz., ^Naujam Keleiv/’: Rūbe 
žiai ir skaičius lietuvių tautos. 
Kam teks Tėvynė mūsų, Žode
lis apie mus paciits ir mūsų kal
bų, Apie įsteigimų Ragainės pi
lies etc., "Lietuviškoj Ceitun- 
goj”: Vai pabuskie, o Lietuva,, 
Birutė, Apie senovės lietuvių pi
lis ir 1.1.

Be to. jis skatino' Maž. Lietu
vos lietuvius savarankiškai da
lyvauti rinkimuose ir ragino 
spaustuvininkus ir “Lietuv- li
ter. draugiją” išleisti Lietuvos 
Istorijos tėvo S. Daukanto, lie
tuvių klasiko Duonelaičio ir ki
tus lietuviškus raštus.

tos praeitį ir lietuvystę” (savo, 
autobiografijoj). A pagaliau ga
lutinai susiformavo, pačiam dr. 
J. Basanavičiui betyrinėjant lie
tuvių tautos praeitį ir Lietuvos 
reikalus.

APIE JO LIETUVIŠKĄ 
VEIKLĄ, GYVENANT 

BULGARIJOJ

tanas Baranauskas, kuris, iš lie 
tuvio patrioto pasidaręs lenko 
manu, rašėsi Anton Baranow
ski. Štai, kaip apie jį liudija jo 
artimas giiiiin^itis rašytojas A. 
Vienuolis ' (Iš ’Atsiimininių apie 
Baranauską, 46 p.-: “Į senatvę, 
ri pats vysk. Baranauskas pase
kė sulenkėjusių Pranauskių pė
domis ir apšaukė aušrininkus 
litvomanais, lenkų-lietuvių vie
nybės ardytojais. Apšaukė nie- 
kadėjais tuos, kurie pasiryžo 
prikelti iš miego savo tautą, at
gaivinti jos kalbą ir seną kul 
turą”.

(Bus daugiau,

INSPEKTORIŲ INSPEKCIJA

CHICAGO. — Iš 29 miert 
elektros inspektorių, lapkričio 
17 d. apkaltintų kyšių ėmimu, 
jau antras — Richard Vanden
berg prisipažino U.S. Distrikto

Kadangi ne viską buvo gali
ma spausdinti Maž. Lietuvos lie
tuvių laikraščiuose, todėl buvo 
sumanyta leisti naują lietuvių 
laikraštį lietuviškoj dvasioj, a-. — o r 
pie ka rašo dr. J. Basanavičius teisme, kad iš Chicagoje dirban- 
savo autobiografijoj: “Matant,Į&Ų kontraktorių re kalavęs ky- 
kad Prūsu lietuviu laikraščiu 
redaktoriai, nevisados pritarda
vo mūsų sumanymams, dargi 
M. Šeruius, kai kada atsisaky- 
da talpinti, arba pradėjus kokį 
straipsnį, nutraukdavo dėl vo
kiečių prisidingėjimo, kilo min
tis įsteigti savą organą, kuria
me galima būtų laisvai, drąsiai 
rašyti apie lietuvystės reikalus, 
nežiūrint tų redaktorių bailu
mo”.

“AUŠROS”
GIMIMAS IR MIRTIS

Ir kaip pavyzdingas patriotas 
lietuvis, dr. J. Basanavičius ir 
čia atliekamu laiku dirbo savo 
tautos labui. Jis Bulgarijoj (se
nam 
vietovardžiu ir kitu liekanų,

iš
i

Tat d r. J. Basanavičius, 
Bulgarijos 1882 m. atvykęs 
Prahą ir paskiau susitaręs su 

j A. Višteliu, J. Mikšu ir kitais.
Trakijos krašte) aptiko^ suredagavo “Aušros” pirmąjį 

gį- numerį ir parašė jat prakalbą, 
miningų lietuviams. Tad prade 10 apie pačio. I . . 1 • *11

šiai tvirtai JieĮuviškai asine- ' 
iiybei susiformuoti pradžią da 
vė dr. J. Basanavičiaus tėviškės 
gamtos aplinka, surišta su se
nais lietuvių padavimais bei le
gendomis, kaip ir jis pats savo 
autobiografijoj pažymėjo: "To 
-kiąmę dailiąirre, „ kalvučiame . 
krašte, su daugybe dar “kryžio
kiškų” tradicijų, aš esini gimęs 
ir užaugęs, ir ši aplinkybė, be a- 
bejo, nemenką į mano dvasią į-; 
tėkmę turėjo. Ožkabalių kai
mas, žmonėms pasalioj ant, esąs 
labai senas, atrandami čia S. A- 
iytos laukuose ant “Geležinkal- 
nio" ir kitur visokį žalvariniai 
daiktai (retežėliai, sagutės n 
ki) iš t.v. žalvario laiko - . .”.

Tačiau lemiama vaidmen 
šiai jo asmenybei susidaryti tus 
rėjo jo tėvas Juras: “Mano tė 
vas Juras . . . buvo‘kelis metus 
Bartininkų vaitu ir savo kampe 
godojamas ir teisingas žmogus. 
Mano tėvas iš patyrimo po ien 
kiškų penų arba sulenkėjusių 
Lietuves bajorų baudžiavas ži
nojo labai daug apie visokius 
.įaudž auninkų vargus apipa
sakoti. Jis žinojo ir daug atsiti
kimų iš praėjusių laikų krašto 
žmonių, taipogi daugelį pasakų, 
mįslių ir l t., ir aš jam ir jo at
minčiai esini kaltas įgaivinimui 
mano širdyj meilės į mūsų tau

jo daugiau gilintis į senovės tra
ku g’ininvste su lietuviais ir 
bendrai į lietuvių kilmę, o per 
save- atostogas lankė žymias 
Europos bibliotekas, rinkdamas 
istorinę medžiagą.

Veikiai jis pagilino santykius 
su lietuviais šviesuoliais ir su 
vokiečiu mokslininkais, besido-4. y

minčiais lietuvių praeities klau
simais, su kuriais jau. buvo su
sipažinęs studijavimo laikfi, ir 
užmezgė ryšius su kitais lietu
vių veikėjais, ypač su Mažosios 
Lietuvos inteligentais.

Tada Maž. Lietuva turėjo ke
letą lietuviškų laikraščių, kurie 
nesirūpino lietuvių sąmoningu
mu - jau buvę prisigėrę vokiš
kos dvasios. Tad pirmoj eilėj 
dr. J. Basanavičius rūpinosi 
juos padaryti lietuviškesniais ir

*s “Aušros” gimimą 
jis taip* byloja: “Prahoj dar e- 
sant, pradžioj 1883 m. susita
riau su ? VfgųHu - j.

šių ir iš Regent Electric kompa
nijos gavęs $100- Dvi kitas eks- 
iorcijas — $309 išreikalavęs iš 
tos pačios Regent Co. ir $150 iš 
Grand Kahn Electric. Wanden- 
bergui teisėjas Prentice Mar
shall bausmę paskelbs kovo 9 d.

Kitas anksčiau prisipažinęs 
Ernest Duncan iš dviejų ki nr 
panijų gavęs iš viso $205. Jis 
bus baudžiamas vasario’ 27 d.

Trečias inspektorius Harold 
Fritz, vienas iš šešių elektros 
prievaizdų kaltinamas ekstorc - 
ja, teisiamas š’orr’- dienomis.

Visi 29 kaltinamieji. lygt a- 
su rvkliais, yra tik “kilbukai ’ 
Jie už kyšius prižadėjo “neina 
tyti” statybos kodo laužymų.

Tikimasi dar mažiausia ICO 
apkaltinimų rasti masinėje ko
rupcijos investigacijoje, kuri 
vykstą Clpcągps Statybos de
partamente."

Helps Shrink 
Swelling Of 
Hemorrhoidal 
Tissues

caused by inflammation 
Doctors have found a medica
tion that in many cases gives 
prompt, temporary relief for 
hours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissues,then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation No 
prescription is needed . Prepa
ration H. Ointment and sup
positories. Use only as directed.

ra tiška laikraštį, kuriam var
dą “Aušros” suteikiau, tikslas 
jo — lietuvius pabudinti iš mie
go . . • Tekiu būdu, man su Viš
teliu, kaip literatams, su J. 
M i k š u, apsiėmusiu spausdi- 
riino bei platinimą laikraščio 
prižiūrėti, šutei k u s, teko 
mums trims prie lopšio gerian
čios “Aušros” stcvėii”.

Ir jau “Aušros” pirmasis nu
meris 1883 metų kovo mėnesį 
išvydo dienos šviesą Albano ir 
Kibelkos spaustuvėj, Ragainėj, 
gi vėliau buvo spausdinamas 
Tilžėj. Tai pirmasis lietuviškos 
dvasios laikraštis “Aušra”, kny
gelės pavidalo, ėjo kas mėnesį, 
o dažnai net kelių mėnesių nu
meriai buvo sujungiami, plati, 
namas buvo Didžic'j Lietuvoj ir 
Rusijoj knygnešių pagalba, ti
ražas apie 100 vienetų.

“Aušra” ėjo neilgai — vos 
trejus metus. Dėl lėjų trukumo 
ir kitų aplinkybių turėjo ji už
sidaryti, ypač prie “Aušros” 
mirties prisidėjo vyskupas Air.

priemones baigti vežikų strei
kui, kenkiančiam visam ūkiui.

ENERGY 
WISE

Limit qf diswasher 
to once a day, after the 
evening meaL and cut 
excessive use of water 
and electricity.
Doni be a Bpm Loserf

Forging Economy

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fraternalinė or

gan. zacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

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

SLA — išmokėjo r daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių
^nariams. r

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

Kiekvienas "lietuvis ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SUl — i<>Taupomąja apdrauda — Endowment
Insurance/ ktiri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo,^okslo ir jų gyvenimo praūžtai.

SLA apmaudžia p gia lerminuita apdrauda: už
$1,003 apdiaudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA--liuopo’yrii lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
.wcvo affyknicS ‘SLA kuopti veikėjus, jie Jums 
mialai i SLA Įsirašyti.

tiesiai i SLA Centrą:

ALLIANCE OF AMERICA
New York, N. Y. 10001

307 W. 30th St.
Tel (2U) 5^2210

Some 180 typical American homes can be heated for a 
year with the fuel savings a Chevrolet auto plant in Detroit 
is getting from car parts before they even go into the auto- 
r-bile fvc’ gas is being saved at Chevrolet’s Detre^ 
Ge<» ' ’ i s-- _ x s7 ’ procedure beingm.elai 04g®Jbė$ i 

Ga.:.e Kreiptis if
— OThuanian

RZ -L V , - ■
identifies pinion gear forgings which need to be neat treated 
before they can be machined. Formerly all pinion gear 
Ings were put through the heat treating furnace. By selecting 
only the ones which need the heat treatment, some three 
million cubic feet of gas per months or 36 million cubic

1— NAUJltNOS, CHICAGO 8, Iki, ' . 6 , Wd
>rLiHIi



' MINDAUGO VAINIKAVIMAS
pa-Popiežius Inocentas II paskel- piežiaus ir imperatoriaus 

bė kryžiaus žygį prieš baltų galbos. Atsiųstas Teutonų (kry- 
gentis, pavadinęs jas “šiaurės žiuočių) pasižymėję šv. žemėje, 
saracėnais” ir iš anksto misavin* perėmė Į savo rankas iniciaty- 
darnas jų žemes šv. Petro sosto vą ir nuo 1231 m. pradėjo siste- 
nuCsavybėm Riteriai ir kariai, 
vykstantieji j kryžiaus karą 
prieš ba'tus, gaudavo tas pačias 
privilegijas ir atlaidus, kaip ka
riavę prieš arabus.

Kryžiaus žygiai prieš baltus 
buvo pradėti iš dviejų strate
giniai svarbių vietovių, šiaurė
je, Dauguvos upės žiotyse, išsi
kėlė misionieriai, pirkliai ir ka
riai, kurie jau 1201 m. 
pradžią Rygos miestui.
Albrechtas, įsteigęs 1202 m. ka 
laviįuočių ordiną, pradėjo siste- 
niatingą, lybių, latvių ir estų už- Likusios lietuvių gentys bu- 
kariavimą. Kalavijuočių ordinui vo iš šiaurės ir vakaru pusės 
pavyko per 30 metų laikotarpį apsuptos galingo kryžiuočių or 

gyventojus, dino, kuris užsimojo pagiemž-
Livonijcs ti jų žemes ir atidaryti sau ke- 

Maskvos plotų užkariavimui.

davė 
Vvsk.

matingą prūsų genčių pavergi
mą. {‘rusai, priešingai latviams 
ir estams, parodė nepaprastai 
kietą pasipriesinmią pavergė
jams. Reikėjo popiežiams skelb
ti net aštuonis kryžiaus karus 
prieš prūsus, kurie po 50 metų 
trukusių žiaurių kovų buvo nu
galėti ir pavergti. Tose kovose 
žuvo apie 80 procentų vietos gy-: 
ventdj'ų, kurių žemes kryžiuo
čiai perleido atgabentiems kolo
nistams iš Vonietijos ir kitu

Virėjas kažkuris galvotas
Nubėgo iš virtuvės
Į smuklę (buvo jis dievotas —
T t tos m’rt:es tą dieną švęstos sukaktuvės).
Nam e gi Katiną paliko. 
Kad maistą nuo pelių jis gintų. 
Ir ką sugrįžęs mato. Kas nutiko?
Pritrupinta pyrago, o Rainys už spintos 
Murmėdamas viščiuko kepsnį ėda.

Prof. A. Varnas Mindaugo vainikavimas

valdiniu s ir pažadėjo jam :šrū- 
j pinti iš popiežiaus karaliaus 
va’niką. Livonijos ordino pasių
stas kun. Kristijonas. 1251 m. 
apkr kštijo Mindaugą, jo šeimą 
ir būrį bajorų. Po krikšto Min
daugas dar tais pačiais metais 
lariuntė delegaciją pas popiežių 
nocentą IV, prašydamas jam 
uteikti karaliaus vainiką kaip 

krikščionių valdovui. Inocentas 
Min-:IV patenkino Mindaugo prašy

mą, o jo žemes paėmė šv. Sosto 
nuosavybėn ir pavedė Livonijos 

smūgio'kalavijuočių ordinas pa-( nius genčių kunigaikščius en>ė ordino magistro globai, 
sidavė kryžiuočių ordino globai,' šalinti nuo vadovybė s, o pasi 
kuris tuo metu ėmė įsigalėti priešinusius — likviduoti, 
prūsų genčių žemėse.

Iš vakarų pusės prieš prūsų 
gentis pradėjo kryžiaus žygį 
lenkų vysk. Kristijonas, Įsteigęs 
riterių ordiną Dobrzyn žemėse 
prie pat Prūsijos sienos, bet 
greitu laiku turėjo šauktis po-

užkariauti
pavadinus šį kraštą 
vardu. Lybiai, latviai ir estai 1 
buvo prievarta apkrikštyti r? Pirmiausia aukštaičiai pradėj
paversti ordino įsteigtų dvarų burt:s į karines sąjungas, 
baudžiauninkais. |bendrom:s jėgomis gintis

Įsitvirtinę Livonijoje kalavi-(kalavijuičių ir užtikrinti 
juočiai 1236 m. išsirengė į dide- saugų užnugarį nuo slavą. 
Ij žygį prieš lietuvių gentis, bei Lsc apystovose buvo sudaryta 
Saulės mūšyje, susidūrę su lie-’ Lietuvos valstybės pradžia, kel
tuvių genčių apjungtomis jego- rios priešakyje iškilo kng 
mis, buvo surtiuškinti, kur kri- daugas. Siekdamas tvirtai Įs 
to pats ord’no magistras. Po šio tvirtinti soste, mažiau paklu:

nuo
sau i P 
šie-;h

Į Tc'kia valstybės sudarymo po 
litika sukėlė pavaldiniuose nea-į 
pykantą ir kerštą, kar privertė 
Mindaugą ieškoti pagalbos pas j°ta lietuvių 
Livonijos ord’na. Magistras už tą karūną 
pagalbą pareikalavo Mindaugą Livcnij 
apsikrikštyti su visais savo j)a-

KNYGOS ANGLU KAL.BA

J. ą K‘SS IN THE DARK, eik.ntišku u mt' lu ’juvTyrt
ipniyizal, painiu U gyvenimo Lenffva* milus, gyva kainu, gražiai Išleisti 
130 psl. Kaina S2.50

Or. Juvzas 6. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorija 
untnmka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 
pai.. aainuoja 53.00. * t

Dr. Juwas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
testo bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybei ir jos kaimynų istorija 
2tl psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ii 
kites knygas >::Lvi.-. Irigyt atsilanklu* ! Nai Ji^uu arts ataiuntus čeki u 
piniginę perlaidų.

1739 Beit* flalfted Street, CHcs<«, HL MfM

Magistras, popiežiaus įgalio
tas, uždėjo Mindaugui 1253 m. 
karaliaus karūną, bet vainika- 

! vimo apeigos ivvko Xaugardu- 
ke, Baltgudljos žemėje, nes bi- 

koršto. i’ž suteik- 
ir priimtą krikštą 

ord'nas išreikalavo iš 
Mindaugo perleisti jam Žemaiti
ją, kuri sudarė vakarinę Lietu
vos dalį, kad sujungtų kryžiuo
čių valdomas prūsų ir latvių že
mes. Vėlesnėse donacijose or
dinas išreikalavo iš Mindaugo 
dar užrašyti jam šiaurinę Auk
štaitiją, o paskutinėje donacijo- 
je ir likusią jo karalystės dalį.

Be šių įsipareigojimų oT’dinui, 
Mindaugas pasižadėjo nepulti 
Livonijos žemių ir neremti že- 
maičių ir Pskovo kunigaikštijos, 
prieš kurias kalavijuočiai pra
dėjo karo žygius. Taip pirmasis 
popiežiaus vardu karūnuotas 
Lietuvos karalius praktiškai ta-

po L vonijJs ordino vasalu ir 
savo tautos despotu.

Lietuvių gentims paaiškėjus, 
kad už krikštą reikės apmokėti 
savo žemių ir laisvės praradi- 
nu, jos griežtai paspiriešino 
primetamai krikščionybei. Že
maičiai, Mindaugo dovanoti Li-j 
vomjos ordinui, pirmieji stvė Į 
rėsi ginklo. Po kelių sėkmingų 
mūšių, susitarę su pavergtais la
tviais, kng. Treniotos vadovybė
je, 1260 m. prie Durbės ežero 
sunaikino jungtines Livonijos ir 
Prūsijos ordinų jėgas, bet neįs
tengė jų pašalinti iš krašto. Pra
laimėjus ordinams mūšį dar 
kartą buvo sukilusios visos prū-« 
sų ir kuršių gentys, bet Mindau
gas neskubėjo joms į pagalbą. 
Buvo praleista proga sujungto
mis visų baltų jėgomis galuti
nai sutriuškinti abu ordinus ir 
sujungti visus į vieną galingą 
tautą ir valstybę.

Po Durbės mūšio Mindaugas, 
spaudžiamas lietuvių kunigaik
ščių, nutraukė ryšius su Livoni
jos ordinu ir atsisakė krikšto. 
Jis net dalyvavo viename žygyje 
prieš kalavijuočius, bet veikė 
neryžtingai. Tokia Mindaugo 
laikysena sukėlė kitų lietuvių 
kunigaikščių Įtarimą, kad jis te
bėra slaptai susdėjęs su priešais 
ir, sudarę sąmokslą, 1263 
nužudė karalių, jo žmoną ir 
sūnus.

(Iš V. Karoso “Lietuvos 
Ryšys su Amerika”)

STUDIJŲ STUDIJA CHICAGO.! 
KAI KAM LABAI PELNINGA

CHICAGO. — M osto reika
lams pirkimų agentas James P. 
Arnold pranešė, kad buvęs Chi
cago’s mero pavaduotojas (de
puty) Kenneth Sain pasirašė su 
miestu kontraktą atlikti devy- 

'nias studijas, už tai gaudamas 
L- $242,550 atlyginimo.

Illinois valst. prokuroras Ber
nard C. Carey pareiškė, kad jo 
įstaiga pradės tyrinėti vieną to
kią Saino padarytą studiją — 
kaip bėdos atveju būtų galima 
prisišaukti policiją ar ugniage
sius telefonu 911. Tyrimo rezul
tatai parodys, ar čia nėra kokių 
neaiškumų ir kontrastų.

Sain yra pirmininkas Chica- 
gos — Coo'k apskrities Kriminai, 
justicijos komisijos, kuri jau 
gavo $500,000 ir reikalauja dar 
$500,000 pagerinimui greitosios 
pagalbos 911 sistemos CTA sto
tyse įrenginiui. ,

Prokuroras Carey pasakė, jog 
kas liečia interesu konfliktą 
(kontrastą), Illinois įstatymai 
yra labai silpni.
/ Sain labiausiai pagarsėjo’ savo 
studija kaip pašalinti sniegą iš 
miesto.

Virėjas barė Rainį, vagiantį aptikęs, — 
Ar sienų ne tiktai žmonių nėra tau gėda?

(O vis dėlto Rainys viščiuką ėda).
Kaip, buvęs tu lig šiolei Katinas te’singas. 

Visi tikėjos, kati esi kuklumo pavyzdys, 
O tu . . . deja, koks elgesys gėdingas! 
Dabar visi kaimynai pasakys, — 
Rainys tai sukčius, vabia jis ir dieną: 
Jisai ne tik jau maistui saugoti netinka. 
Negalima jo leisti ir į kiemą vieno, 
Kaip vilko plėšriojo j avininką.
Jis maras, jis žala apylinkės piktoji!” 
(O Katinas tai klauso ir inaumoja*).

čia ritorius. jau davęs žodžių srovei valią 
Nerado savojo pamokslo' galo.
Ir ką? Kol dorino jisai begėdį, 
Jo visą kepsnį Katinas Rainys suėdė.

Kitam Virėjui liepčiau aš verčiau 
Jau įsikalt galvon tvirčiau: 
Tuščiai ten žodžių neeikvoti,

Kur reikia jėgą pavartoti-

(J. A. Krylovas PASAKĖČIOS, 103 pasakėčių rinkinys, vertė
J. Valaitis. 210 psl.. kaina $4, gaunama Naujienose)

— Maskva nepajuto, kai 
staigiai susidarė Washingto* 
no — Pekino ir Tokijo galinga 
ašis. Maskva žino, kad kiek-

vieną dieną ši ašis stiprėja. Jei 
ne Tengo aiškūs pareiškimai, 
tai Kremliaus valdovai būtu *ne 
kreipę i tai dėmesio.

DiL ANTANO J. GUSENO RAŠTAI I
NAUJIENOSE GALIA',* GAUTI NEPAPRASTAI JDOMIU5 GYDYTO-^ 

JO,. VISUOMENES VEIKTO IR RĄŽYTOJO ATSIMINIMUS
Or"A. J. Gvmn — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečiančius 1905 

metų Įvykius. Jablonskio ir lotoraičio jaunu dienu ir susi-
■ rfpžinų. -------- -------------- ----------------------------------------- 5$.°®

Or. A. J. Gųsatn — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grrfl*
* ' Kl*t«if viršeliui! vietoje t4.no

*UK*T* VOL rose
Kelione* po Kurop* japūdži*i.

dabar tik

$t.oe

SXCC

- ŽIAUROS tMONtl 
Otbir.tik _________

UUma prf oždzMyti aHIvntut *rb« •rdtrt 
mu tdf*— kaine* >Hd*danf Me. narsipnthwa isitiEem.
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For your headache get 
extra strength and safety, too.

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

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

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

178f S«. HALSTED ST. CHICAGO,’iLL. 81(558

Poerijs — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 
iRTdynni išikleisti mažuti deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžių šakas 
žtrghrfais, kaip konfetėmis ir pamažu {veda i gamtos vaizdu ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoia. 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes. |

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. Aufvstalty**-ValSIOnten*. ŽVAIGŽDtTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 128 psl. Kaina $1.—.
2. Jurgis Balfruiattia, tEMtS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

KUenlnlo formato, 157 psL Kaina $2.00.
S. Butkų Jusi, EILtRARIAI IR RAITAI. 155 psl. $1.50.
4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 189 

psl. Kaina $3.00.
5 Klaepas Jurgallonls, GLODI - LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. X2.0O.
fl’ AnatoIHus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. $2.00.
7. Nadas Rastonls, TRIJŲ ROŽIŲ iVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

S Uvietintas lietuvaites senovės laikais: su autoriaus iliustracijomis $5.00.
8. Madas Rattan!*, 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, 167 psl.. $3.00
11 Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga. 152 psl. $2,50.
IX Petras Sagstąs, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė-

Ual’ W ’pltro Segatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psi. $1.00.
14 Eugenijus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės, 70 psl.. $1.00.
1B Elena Tumleni, KARALIAI IR JVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psL $2.50.
1A Alfonsas Tyruolls. METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė. 180 psl. $3.00.
17. Jonas Valams, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos

M P«. AdSlias Jaša*, BOK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. $3.00.

Norėdami Įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti | Naujienų 
raktine arba užsakyti paštu, pridedant čekj ar pinigini orderi

XX n v *f A AJ j.' VU,

' 1731 So. Halsted Street, Chicago, IlHnota 80608

KNYGA GERIAUSIA DOVANA

m. 
du

— Mula Chomeini vieną žmo 
na praeitais metais paliko Ira
ke, dvi jaunesnes paliko Pary
žiuje ,o trys jo laukja dvare, iš 
kurios jis pabėgo prieš 15 metų.

i

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

• 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 S :30 vai. vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Taupykite dabar
pas mus

Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisrė ir lietu- 
gorbūvis, privalo susipažinti su žemiau iš vardintomis knygomis, 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.
Juonį Kapšiukai, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei

džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtinių rtovyk- 
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobė* viršeliais kairu 4 dot

Juozas KapačinskiSf IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje bejri- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai ilia- 
atruota. 300 psl. Kaina 7 dol.

ČIKAGIETĖS JSPODŽIAI KOMUNISTU PAVERGTO. - LlETUVO^. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokiai 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 35 ptl $1.50. Yra taip pat 
J versta i anglų kalbą.

M Zoičanko. SATYRINĖS NOVĖLtK Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina $2.

D. KuriMf, KElIONt | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS, Au
toriau* pastabumą neapgauna Inturdrto ir agitpropo propaganda bei 
ufaiaAkavliaal. Abi knygos parašyto* lengvu, granu rtiliumL

Pref. P. Pakirkiu KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psl. dokumentuota istorinė rtudlla apie prūsųJULkĮmą. 
Kaina $2.

Vincai žamaltla LIUBLINO UNIJOS SUKAKTUS FARAiTūJA 
M p*t Kaina SL50. * * I AM

tie ir kiti laidiniai yra raunami
MAUJJINOSK, S*. HALTTID Fl\ CHICAGO, ILL. MM

rlq
Čia

Ml ar

Pas mus taupomi jūsų pinigai at
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkes 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

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

UNIVERSAL
1800 So. Hoisted St Chicago, III. 60608

YIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įitelrt* metai*. 421-8070
(ftalcoc platwoM kiam** *worooMIl*m»
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Lietuvių nuotaikos rimtėja
(Niekad lietuviai tiek nesirūpino visuomeniniais mū

są reikalais, kiek šitas klausimas jiems šiandien rūpi. 
Savo laiku nuotaikas buvo gerokai įtempę Lietuvių Ta
rybos reikalai, o šiandien, šį klausimą teigiamai išspren
dus, lietuvius labai domina VLIKo reikalai.

Lietuviai, rodos, politiniais mūsų reikalais nesirūpi
na, bet gilumoje kiekvienam tremtiniui visuomeniniai 
ir politiniai lietuvių reikalai labai rūpi.-

Artėja šių metų Vasario 16-tos dienos minėjimas. 
Laisvoje Lietuvoje Vasario 16-toji būtų minima tą die
ną, kada ta svarbi data ateina. Bet reikalai taip susidė
jo, kad pačioje Lietuvoje okupantai visai nenori tos die
nos minėti. Jiems būtų daug geriau, jei lietuviai Vasario 
16-tos dienai neminėtų. Nepriklausomybės idėja komu
nistams yra svetima. Jie nenori, kad lietuviai ją prisi
mintų. Jie net baudžia tuos lietuvius, kurie drįsta apie j 
Lietuvos nepriklausomybę prisiminti.

rapijos klebonas. Jis vedė visus pasitarimus su Ameri
kos Lietuvių Taryba. Kaip BALFas, taip ir Bendruome
nė pradžiai gavo pinigų iš ALTo. Bet kad ateityje ne
kiltų jokių nesusipratimų, prel. Balkūnas tais laikais 
paskelbė viešą Laikino Organizacinio Komiteto pareiš
kimą. Mes padarėme minėto prel. Balkūno pareiškimo 
fotostatą ir atspausdinome. Daugelis žmonių džiaugėsi, 
kad Naujienos tąi padarė.. Bendruomenės vadai apie šį 
prelato pareiškimą, sako, nieko nežinojo. Labai gerai, 
kad Naujienas skaitydami lietuviai gali jiems priminti. 
Kiti prel. Balkūno padaryti pareiškimai buvo paskelbti 
vėliau. Jis prižadėjo ne tik atiduoti Vasario 16-tos pro
ga surinktas aukas, bet pridėti ir pačios Bendruomenės 
auką. Nieko, žinoma, iš to neišėjo, nes Bendruomenė 
niekad neturėjo pinigų.

Amerikos lietuviai privalo daboti, kad Lietuvos lais
vinimo darbui telkiamos aukos eitų ALTui.

Amerikos lietuviai neprivalo būti laiškanešiais. Jei- 
ku kuris aukotojas nori kitai organizacijai skirti savo 
auką, tai tegu pats tą auką ir pasiunčia. ALTo žmonės 

dirba didelį ir atsakingą darbą. Jų nereikia bereikalin
gai apkrauti kitais darbais. Pradžioje daugelis trem ’ 
nių nežinojo, kur yra Amerikos pašto įstaigos ir nem' 
kėjo aukų pasiųsti pageidaujamam asmeniui ar orgard 
zacijai. Dabar šie reikalai ju visiems žinomi. Kiekv.’e 
nas savo pinigus gali pasiųsti, kam jis nori, neprimesda 
mas ALTui kito darbo.

Sutvarkius Amerikos Lietuvių Tarybos administ
racijos reikalus, reikia turėti vilties, kad lietuviams Pq 
vyks sutvarkyti ir Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto reikalus. Tarkimės, susitarkime, o vėliau 
me visi vieningai imtis svarbesnių darbų.
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V. PRŪSAS.

ISTORINIS ĮVYKIS
Įsikūrė Lietuvių

(Tes’nys)
— II —

3 - 4,30 vai. Po Pietų
OFICIALIOJI DALIS4

Kolumbijos Lietuvių Fondo 
Laikinojo Komiteto Pirminin- 

Lietuvos nepriklausomybę dabar gali minėti tiktai kės pavedimu, auditorijoje ne
laisvi lietuviai. Jeigu vasario 16-ta atitenka šiokiadie- sant nei vlenam_ kunigui ir Te-

vui M. Tamošiūnui neatvykus, 
Tnvokaciją perskaitė Jonas Ka- 
diūnas po kuries išklausyta be' 
sug edota giesmė Marija, M^ri 
ja. (Invokacijos tekstas Prel. 
Jono Balkūno prieš 25 metus). 
(Priedas 1)

Po to sekė Kolumbiios Lietu-

niui, tai minėjimą ruošia artimiausią sekmadieni. Chi
cagoje minėjimą ruošia Chicagos Lietuvių Taryba šių 
metų vasario 11d. Kitose vietose ji bus minima sekančią 
savaitę. Šiandien pranešama, kad ir Detroito su Ameri
kos Taryba bendradarbiaujantieji lietuviai Vasario 16- 
tą minės vasario 11 dieną, sekmadienį.

Lietuviams nerimą kėlė Vasario 16-tą dieną laisvi 
nimo darbui sudedamos aukos. Pradžioje šitas klausi
mas nekildavo. Visiems Amerikos lietuviams jis buvo 
aiškus. Jie žinojo, kad ALTas rengia Lietuvos nepri
klausomybės minėjimus, tai jis ir surinks aukas. Tuo 
reikalu Amerikos Lietuvių Tarybos valdyba susitarė su sekė Susipažinimas su Stei- 
naujai organizuojama Amerikos Lietuvių Bendruome- gėjų pavardėmis bei jų curricų- 
ne. Tuo metu jau buvo sudarytas B ALF as, besirūpinąs : lum- 
pabėgėlių lietuvių šalpos reikalais. Kad vėliau' 
nekiltų koks nesusipratimas, tai ALTo valdyba susita
rė su Bendruomene ir aukų rinkimo reikalu.

galėsi-

S -

Laikinojo Organizacinio Komiteto 
Pirmininko Atsišaukimas 

BKANGVS AMERIKOS LIETUVIAI!
Vuwario 16 proga mes, lietuviai, jungiamės 

iš naujo sutartinai remti Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymą ir visais būdais siekti, kad lie
tuvių tąuta gyventų amžinai.

Šios didžiosios lietuvių Šventės proga svei
kindamas visus Amerikos lietuvius JAV Lietu
vių Bendruomenės vardu, kviečiu brolius ir se
seris Vasario 16 sukaktis paminėti ko įspūdin
giausiai ir, jas minint, moraliniu pritarimu ir 
piinginėmis aukomis stipriai paremt Lietuvos 
laisvinimo veiksnių darbą.

Kreipiuos į organizuotus Lietuvių Bendruo
menės vienetus ir į jau po Bendruomenės šūkiu 
susibūrusius Amerikos lietuvius, prašydamas, kur 
ir kaip gali, aktingai prisidėti prie Lietuvos Ne
priklausomybės sukakčių minėjimo ruošimo vi
sose lietuvių kolonijose.

Laikau savo pareiga priminti JAV LB LOKo 
nusistatymą, kad Vasario 16 minėjimo parengi
mų pelnas bei visos a'.kos turi eiti Lietu’-^s lais
vinimo reikalams ir kad tie pinigai • . būti 
perduoti Amerikos Lietuvių Tarybai Vyk
domajam Komitetui Chicagoje arba Tarybos 
skyriams vietose.

Terituodamas JAV LB Laikinojo Organiza
cinio Komiteto ir savo linkėjimus, drauge reiš
kiu tvirtą viltį, kad, budėdami Lietuvos išlais
vinimo ir lietuvių tautos gelbėjimo kovoje, taip 
pat energingai ir vieningai dirbsime JAV Lie
tuvių Bendruomenėje didžiajam lietuvybės išlai
kymo reikalui; Prel. J. BAjuraUNAS, 
JAV Lietuvių Bendruomenės Laikinojo Organizacinio 

Koiųiteto Pirmininkas

i

Karys,1953 Vasario men. Nr.2
Fondas Kolumbijoje

d?'u3 n-pakankamam
skaičiui, (žr. Priedas 3, psl. 3).

Kim St'sio Matučio i__  _ ,
n'ui Kun. Myk. Tamoščiūnui 
neatvykus pirmininkavimo pa-, 
re’goms Susirinkimas pakvietė! 
Joną Kaseiiūną be sekretorių.

Seka Dienotvarkės Pąkorega- 
vImas, pasitenkinant Įstatų pro
jekto peržvs-'vimu -r .Tarybos.Įeina visi likusieji steigėjai šia

vki’j tvarka: 1) Kun. Stasys Matutis.
I Kun. Vaclovas Dubinskas, 3) 
\n anas Arminas, 4) Meta Kup-

dalwiu Konūslpn viebalsiai, po 11 bal-
---j su atiteko 1) Kazimierai Didžiu- 

isMicUi-i -ienei - BoSota> 2) Inž- Edmun- 
’ui Jasįdnųi.- Čikagą. 3) Jonui 

Malinauskui - Medelynas pasi
priešino 2- devyniems balsuojant 
Už.

Kolumbijos Lietuvių Fondo 
Tarybdn, visų pageidavimu,

SU KO'

m u.
Jonui laseliūnu’

ck'ą skaitant trumpai stabtelta .tienė, 5)' Stefanija Mardosienė,
šs ąiškinipio sumetimais tik:6) Dr. Petronėlė TMoraiFenė 
:i s šiais nuostatais; nr. nr. 2

6, 8, 10, 11, 15. Nuomonėms Lukąuskis, 9) Vy .autas Lukau
) Pranas Lukąuskis, 8) Simas

vių Fondo La.kinojo Komiteto, sutapus įstatų projektas priinr skis, 10) Danutė Lukauskienė, 
-L ~ ( ; vienbalsiai, vienerių metų 11) Inž. Vladas Venckus iš Ve- 

sirinkimą, kurį Pirmininkės pa-.laikp'tarpiui. Įgąb'ojant Tarybą necuelos, 12) Irena šėma t epė,
žodis Atidarant Steigiamąjį Su- į tas

vedimu taipgi perskaitė raštve-Į 
dys Jonas kaseliūnas. (žr. Prie
das 2).

Atsisakyta Reprezentacijos 
Tautiniais Rūbais ir atsisakyta 
Koncertinės d*Jies (iš Pianiste 
Luis Guillermo Rendons Akor 

Amerikos Lietuvių Bendruomenės Laikinojo Orga- deonisto Lacides Homero u- Fa- 
nizacinio Komiteto buvo gabus Maspetho lietuvis, pa- gotisto Jono Kaseliūno) pasine-

.šversti juos ispanų kalbon ir 
laike 4 (keturių) mėnesių, p r at
riedant nuo Sausio 6 d. 1979 mę- 
ų, pateikti jųęg Kolumbijos dėjusieji juos’špirks kaip to re;- 

. aidžios Įsta goms legalizavimo kalauja įstatai iš pilnateisio’ Ta- 
tikslu per lietuvių bei K.L. Fon-j 
do draugus teisininku^ kolunp 
biečius. (žr. Priedas 19).

Kontrolės Komisijos 
Išrinkamas.

Jomn 1- .eliūnui pasiūlius

13) Jonas Kaseliūnas su sekan
čiomis susirinkimo pastabomis:

a) Tikintis, kad Įnašus paža-

I

I

O

t

I

r

39

tuelui, (Priedas 5) M’’
h) Susirinkimas prašo Kun. 

N-kodeiną Salduką Susisiekti su 
Banco Teqliendama betarpiai 
dėl parašo atš;ėmirrib, ners nie
kas negali k .to asmens parašo

-ėvo Stasio Matučio nuožiūrai, kais parašais, pasiųstų Tarybos
d) Kad Taryba eitų Valdy- Pirmininkui Tėvui Stasiui Ma

jos, Investavimo Komisijos ir 
delno Skirstyme: Komisijos pa
reigas, jei tų organų sudarymui 
stigtų darbo rankų,

e) Susirinkimas apgailestavo 
Kun. Nikodemo Saldoko ir Va
cio su Danute Slotkų pasitrau- atšaukti, kaip tik jis pats, jei. 
kimą iš Fondo Steigėjų tarpo, 
nes nerado motyvo nei prieža
sties, dėl kurios šie sprendmiai
ūvo padaryti, (Priedas 5 ir 32)

f) Kai kurių pageidavimą,1 j imu sugedant bei išklausant 
kad steig amasis Fondas vadin- Lietuvos Himną. Atsisveikinta- 
tusi šalpos, Labdaros ir Globos Broniaus Januso lietuv^šk m

ondu, susirink mas palaikė ne- maršų garsams aidint.
suprantamu, nes gi Aštuntasis 
įstatų paragrafas ispareigoja I
uos norus tenkinti, (Priedas 5)

g) Kun. Nikodemo Salduko 
laiške minimųjų Prano, Simo, 
Vytaute’ ir Danutės Lukausk’ų 
ieva pasitraukimą , iš Steigėjų 
tarpo susirinkimo neįtikino, nes. 
nėra gavęs jokių betarpių, para- ’ 
šais patvirtintų, atsisakymų. To- — Irano šachas prieš 15 me
dei susirinkimas prašo, kad čia tų galėjęs atiduoti mulą Cho- 
min’mieji tautiečiai dar kartą meini teismui ir nusavinti jo

Isusirinę reikalą nuodugniau ap- dvarus, bet jis nenorėjo įžeisti

žmonis, parašo atšaukimas dar 
aktualus gerb. Tėvui N. Saldu- 
kui. >-r

Susirinkymas Baigtasa'"sis t o

(Bus daugiau)

CHICAGO. — Andrew Pulley 
negras, 27 metų amžiaus pas’, f 
skelbė Socialist Workers pard- 
:es kandidatu j Chicagos mere

įrybos Nario,
b) Vienbalsiai pasisakyta, 

kad Tarybas Pirmininku būtų 
Kun. Stasys Matutis ir iždininku
Kun. Vaclovas Dubin&kas,

c) Sękretoriąus bei dviejų se- tartų ir savo galutiną sprendi- mulų, kurie jį patį išstūmė iš 
K. kretorių pasirinkimą paveda nią, patvirtintą savo asmenis- Irano.

Ę. JASIŪNAS

ĮSPŪDŽIAI IŠ AUSTRALIJOS
(Tęsinys)

Neseniai su koncertais Australijoje lankėsi 
iš okup. Lietuvos solistas V. Noreika. Kiek JAV 
lietuviai jau iš ankstyvesnių jo lankymųsi Ame
rikoje buvo patyrę ir per spaudą įspėję, V. N. 
yra rusų įrankis, pranešinėjąs saugumo įstai
goms apie savo kolegas dainininkus. Nežiūrint 
to, jis ten su žmona laisvai važinėjo po lietuvių 
kolonijas ir davė koncertus, o jo pagerbimui bu
vo rengiamos prašmatniausios puotos. Visa tai 
buvo plačiai ir be komentarų netgi su patosu ap
rašyta M. P.

B. Gorbulskis, ne lietuvių tautybės, buvęs 
Raudonosios armijos kapelmeisteris, 1978 m.rug- 
sėjo mėn. iš ok. Lietuvos buvo atvykęs pas Aus
tralijos lietuvius, kur per poros mėn. laikotarpį 
iš vietinių lietuvių jaunimo suorganizavo eestra- 
dinių dainų ansamblį, surengė koncertus ir net 
suspėjo išleisti ilgo grojimo plokštelę. Pagal ap
rašymus vietinėje liet, spaudoje, visur jis buvo 
karališkai sutiktas ir pagerbtas. Dėl jo koncertų, 
skaitytojų nasisakymų skyriuje pasipylė laiškai, 
dauguma prk\ bet buvo ir už. Šitokie dalykai 
be abejonės veo.; prie lietuvių skaldymosi, kas ir 
yra svarbiau-ias okupanto siekiamas tikslas.

Taip pat M.P. teko skaityti (be jokių komen
tarų), kad 1978 m. į Sydnėjų (gal ir į kitus mie
stus) buvo iš ok. Lietuvos atvykę trys lietuviai, 
‘‘Tėviškės” (Rodinas) dr-jos kultūriniams r,T 
šiams su užsienio lietuviais plėsti atstovai. J- e 
buvę laabi gražiai priimti, jiems aprodytos Lie
tuvių klubo patalpos ir kt.

Prieš iš Australijos išvažiuojant, spaudoje 
teko pastebėti žinutę, kad gruodžio pabaigoje iš 
okup. Lietuvos į Australiją atvykstanti estradi
nės muzikos dainininkė Ščiukaitė.

Daug karčių nusiskundimų teko pastebėti 
M. J?, skaitytojų pasisakymuose ir girdėti iš pa
vienių asmenų, dėl Sydnėjaus lietuvių rac? * ? 
pusvalandžių, Programose tegirdima išimtinai 

I sovietinės Lietuvos muzika, duodamos prokomu
nistinės paskaitos, pažodžiui jas skaitant iš sov. 
liet enciklopedijos, net nenurodant šaltinio, iš 
kur paimta. Pats radijo valandėlės vedėjas su 
šeima ilgesnį laiką svečiavosi op. Lietuvoje.

Įdomu, jei šiandien iškiltų panašus Pabalti
jo valstybių teisinio pripažinimo klausimas, kaip 

'smarkiai kovotų Australijos lietuviai? Reikia 
tikėtis, kad aiški priešo grėsmė juos ir vėl su
vienytų, nors, iš kitos pusės, tokie ok. L etvvos 

I solistų koncertai ir vad. “kultūriniai bendradar
biavimai” ir labai sumažina jų balso svorį vy
riausybės akyse.

Kaip žinome, visos tos bičiulystės su o1— — 
to įstaigomis (čia nekalbama apie pavic...

tuvio ryšius su giminėmis ir draugais ok. Lietu
voje). solistų koncertai, jaunimo siuntimas į pio
nierių stovyklas ir Kapsuko universiteto kur
dus. d?d?’įpm mŪ8’^ tautos laisvės priešų džiaugs 
mui, privedė Amerikos Liet. B-nę prie skilimo. 
Nepritariantieji bendadarbiavimui įsteigė vad. 
‘ Reo ganizacįnę” LB, radusią platų pritarimą 

. me. kos Jelųvių kreditui raikia pažymėti, k^.d 
j Je kalbamieji kocertai pas mus dar nėrą buvę 

urengti lietuvių visuomenės buveinėse, o radijo 
valandėlėse, nors jau ir duoda palyginti daug ok. 
Lietuvos muzikos, bet dar yra gana aukšto 
lygio.

I Chicagos lietuviai esame turėję ne tik didin
gų vienybės demonstracijų savo tautos reikalais 
(pav. S. Kudirkos ir R. Kalantos atvejai, ir dau
gelis kitų), bet, deja, ir konfrontacijų su savai
siais. Pav., lietuvių aukomis pastatytame, tėvų 
jėzuitų vedamame Jaunimo Centre 1976 m- 
gruodžio mėn. buvo numatyta surengti sovieti
nių filmų rodymus. Vienas iš tų filmų buvo dai
nų šventė Vingio slėnyje Vilniuje, skirta Lietu
vos okupacijos 35 metų sukakčiai atžymėti. Bu
vo sunčiami asmeniniai pakvietimai ir skelbiama 
vietiniame liet, katalikų dienraštyje. Lietuvių 
visuomenės atstovai kreipėsi į kun. Kezį, prašy
dami filmų nerodyti, bet jų nebuvo paklausyta.

*o, vėliau jie buvo apšmeižti, būk tai “už- 
_ _ ___įgą prie altoriaus” ir ta melagystė vie

no “žurnalisto” (rašau kabutėse, nes tikro žur
nalisto etika melagysčių ir šmeižtų skelbti nelei
džia) buvo paskleista po daugelį lietuviškų laik- 

ščių. Gruodžio 12 d. filmų rodymo vaka
įtaikė ypatingai didelis šaltis ir vėjas. Susirin

ko apie 300 patriotiškai nusiteikusių lietuvių mi- 
ia vaikščiojo su plakatais, demonstruodami ap

nik Jaunimo Centrą Užsispyrę filmų rodytojai 
mažam į salę susirinkusių būreliui pademontra- 
vo nekalto turinio filmą apie Maironį, bet “su- 
kaktuvinio” filmo rodyti neišdrįso., ši griežta 
lietuvių akcija išsaugojo Jaunimo Centrą lietu
viams. Sakoma, kad jei ne tas speigas, demonst
rantų būtų susirinkę keleriopai daugiau. Deja, 
r demonstrantai vėliau buvo melagingai apšauk
ti komunistų agentais (kur logika?). 1976 ! m. 
gruodžio 12 d. išeivijos istorijoje liks istorinė.

Australijos lietuvių spaudos kreditui reikia 
pasakyti, kad ji leidžia bent skaitytojams lais
vai rūpimais klausimais pasisakyti. Tuo tarpu, 
kai didelė dauguma Amerikos laikraščių yra 
PLB nustatytos griežtos politinės linijos sukau- 
styti ar frontininkų užgožti, ir ta demokratinės 
spaudos laisvė yra kaskart labiau siaurinama. 
Jaučiasi kokia tai neskelbiama spaudos cenzū- 
ir kitą nuomonę turinčiam retai kada teleidžia- 
ma atvirai pasisakyti.

CHICAGO S« Hl. Tuesday.
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Dail. Jurgis Juodis Romo Kalantos pėdomis Aliejų

R AKELIJ A

unso tviet.; 776-ZdttU 
«exiuencuos relet.: 4^6-5545

uaū Y i T. LAUKAS

ICors ‘'Bubuliai” kažkada buvo 
oauužiaun.nka., kaip ir visi vals 
t.cč.ai, tuc.au kuzaOK-u buau ge. 
-oKai prąmrtėjo. badoma, kad 
praėjusio amžiaus pabaigoje, kai 
apylinkėje siautėjo badas, Si-

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PsA rKi.
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIU,

sakoja seni žmonėm, čia augo au 
šti medžiai, kurių d. erėse veis 
_vosi bitės, o aplinkiniai gy-

. entojąi Rope meo 4.
Dar kita bala vadinama "Kū

ginė”. Atrodo, ji buvo labai pa.
mirkusi, ir vasaros metu nupiau nias Maksimavičius sodino aaug 
vą šieną reikėję dėti į kūgius,1 pupų ir brangiai jas paraavine- 
.<urį tik žiemą, ledui užšalus, bu aavo. Vadinasi, jei pupos lenkiš
ko galima suvežti į kluonus.

Už savo pavadinimą Rakelija 
.urėtų būtu dėkmga Alnu dvar 
poniams. Mažųjų Alnu — kitaip 

v adinamų Alnukų savininkas 
Mejeris, savo jaunos žmonos Ra 
keli jos (Rachelina) iš Klevins-

ų garbei, nedidelį kaimą Gira- ; 
lė 1789 m. pavadino Rakelioni-!

.is arba Rakelija. šis naujas 
moteriškas vardas greit ir pri
gijo.

"Testovi mano malda kaip smilkalai prieš 
limas kaip vakaro valgomoji auka".

tave, mano ranky pakė-

Anais laikais Rakelijoje buvo 
vos 27 gyventojai. 1796 metų ma 
ras ir tuos nušlavė. Tačiau jau 
1827 m. pagal turimus duomenis 
čia vėl gyveno 43 žmonės. 1880- 
siais — 75, o 1971siais — jau 85 
žmonės.

II-jo pasaulinio karo audros' 
nubloškė rakelijiečius į Lietu
vą, tačiau karui pas.baigus, jie 
vėl sugrįžo į savo kaimą. Lietu
voje pasil ko vien Jaskevičius, 
Černiauskas ir 2vi r.iejūnas.

&iuo me.u Rakehjjje gyvena 
šešiolika ūkinink- . kitaip sakant 

i “sodž.us skaito 1 išminu” Pati I
; populiariausia pavardė tai Mak 
| simavičius, net

vitumo. Tatai v-?“ ?.ts?sp5ndi ’’4 
kasdieninėje kalboje. Batus čia 
vadina “čeverykais”, vietoj “šan 
die” — sakoma “nūnai”, dažnai

Dar pagal 1921 m. rišką lei
dinį “Skorowidz” Rakelijos kai
mas buvo minimas kaip lietuvių 
gyvenama vietovė. Nors nuo tų 
laikų praėjo daugiau kaip pus- vartojamas kitur neaptinkamas 
šimtis metų, Rakelija, nor^ ia. 
blausiai nutolusi nuo kitų lietu
viškų kaimų, vis dar išlaikė savo 
grynai lietuvišką tautinę struk

tūrą. Už Rakei’.k : vtus jau tik 
j Podliaskų i’*' 

creciaa.. galima aptikti v..

‘dzie”. Netolimoje D-s 
s priežodis yra pilnes-

d;e tarmėje ir žmorL.'.
T*ko nemažai ir 

kurių kilme 
kinti Vincas Maksimavi

astuonios šei- 
cūtu atskirti.

simavicių pravardę, kuri 
liaudyje tapo ko ne pavardėmis. 
Tai “Bubuliai”, 
‘Kandroši^r. “R

Hura pr4KTiK€, spės Mv I teK^ 

Ofisas 2652 WEST 5yth SiR'JEl 
Tai. PR 6-1223

VAL.; pxrm.. antxad., creciaa. < galima aptikti seimą,
r penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. S^taoic- kalbančią lietuviškai. Tad Rake. 

2-4 vat popiet ir kitu laiku p jos pavyzdžiu galima pasiremti 
tuščiai ^skutuojart s-- r-:S. ku- 

, . t *-rie teigia, kad už 1GG me;ų jau
ShjLi A16, U. L. nebus mūsuose kaimo, kuriame O ' V V —

• dar būtu galima susikalbėti lie- liepimą malšinti 1863 m. sukili-’ 
aparatai - Protezai. M4a. ban- į 
aazai. Speciali pagalba Ejjoms.; 
<Arch SuddotU; ir t t. .

Kai — "Doo ' gaiejo ir bimo pra 
varde tureū kazzą bendro su pu 
ponus. Juo labiau ši pravardė 
jam tiko, nes buvo neaukšto 
ūgio.

Praturtėjęs Simas Maksimavi
čius niekaip nenorėjo nusileisti 
Alnu dvarponiui Paškevičiui.

i Nors tada buvo priimta lenktis 
iš tolo dvarininkams ir visur už

; leisti jiems vie^ą. Simas važiuo- 
I damas į Seinus į turgų, ėmė ir 
' pralenkė pono Paškevičiaus ka

rietą. Tai buvo neregėtas ir ne- 
giraėias dalykas — pralenkti po 
iaO Karxeia. ois jvyks matyu taip 
giLax įstrigo į haucLes atminti, 
naa iki s.oi api tai pasakoja.

Dabar RakeLjos kaimiečiai gy 
vena gan pasiturinčiai. Vieni pir 
mųjų įsmeigė žemes ūkio ratelį, 
Kai Kurie aktyviai veikia tiek 
LiVKD ratelyje, tike ir Laisva
noriškoje ugniagesių draugijoje 
j-»aug jaunimo mokosi, km jau 
oa»ge mokslą ir apsigyveno sve
tur.

Nežiūrint visko, Rakelijos kai 
mas ir toliau pasiliko grynai lie 
tuviškas, su savo senoviniais pa
pročiais, savu “dzie” ir pavardė
mis.

Petras Dapkevičius

“Jureiokai”.
bus Adomas

~ iaksimavi-!
■ ''Bubulis”.:
Simais” va- i

anksčiau Į

— Kilus kabineto krizei, Ita
lijos komunistai ir vėl pradėjo 
teroro veiksmus įvairiose vie
tose. Pradeda užpuldinėti kri
kščionių partijos pareigūnus.

Psalme 141:2
Baigiant kiekvieną dieną neužmirškime ateiti pas malonės sostą ir 

suvesti savo sąskaitą Viešpačiui, kiek mes pasinaudojome savo progomis 
arba pralenkėme jas, nugalėjome pikta geru arba buvome pikto nugalėt, 
buvome pasišventusiais pasiaukotojais arba savymyliais. Turime dėkot; 
Dievui už jo pagelbingą malonę ir persiprašyti už paklydimus ir nupuoli 
mus. Vardan mūsą Išganytojo turime prašyti atleidimo už praėjusios die 
nos nepasisekimus ir trūkumus, ir maldauti, pasižadėti ir stengtis būti at 
sargesniais ir ištikimesniais, uolesniais ir darbštesniais sekančią diena

$V RASTO T^RINE^
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staler Island N Y 10303

Baigiant kiekvieną dieną neužmirškime ateiti

Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tek 737-.8601

EUDEitvi
i GAIDAS DAiMlb

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LaIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO* HERMITAGE AVENUE
— Rimtesni Irano politikai 

nenori nieko bendro turėti su 
mulos Ci.oiiiėiiii organizuoja
mu islamišku kabnietu.

Tek 927-1741 — 1742

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIŲ?

£

PERKRAUSTYMAI

seną padavimą joje buvęs suras
tas rusų kilmės žmogus, kuris 
galbūt atsisakė vykdyti caro pa

si 18 
čius.

taso West 63rd St., Chicago. m.
- Telef.: PRospect S-50S4

voje, bet ir x 
niuose ir Zolieckuose prie Seinų.

tuviškai. I mą ir turėjo slapstytis pelkėse.
Rakelijos gyventojai, gerokai “Berkabalės” pavadinimas yra 

nutolę nuo stambesnių lietuvis- kilęs nuo šios balos savininko 
kūmo centrų, nepritapę prie len Berkos pavardės. Dar kita bala 
kiškų kaimynų, išlaikė daug sa- vadinama “Kopynė”. Kaip pa

2533 W. 71st Street

m*

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: Y Ards 7-3401

I6 1/4

1/2 2

1/3 2 1 w’L

TURIMI 
OPLYČIA

Šeštadieniais 
H:30 ik’ U:30

fa

' <5

A Great Grilled Sandwich

-

tablespoon? instant 
minced c on

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Vi»o» program.. Iš WOPA.

1490 kil. A. M,

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet, 
ir sekmadieniais 
vai ,-yto.

>odt|e> Aloona

Velaf. HEmtocx 4-24K

So. MAPLEWOOD AV* 
CHICAGO, ILL. 6062$

i’L'lR.u? BIELIlNAi
.04a So. CALIFORNIA AVE. Phone. uAfayeue a-*-

Golden Grills 
6 sandwiches 

hard-cooked eggs*, 
chopped 

cup chopped cooked 
. ham 
cup finely chopped

Elll

Sandwiches are an Amen can tradition once reserved for 
lunchtime, but now an important part of on-the-go break
fasts or suppers. Golden Grills are super sandwiches that fill 
the bill for anytime eating. They’re quick to fix, savory and 
substantial. Hard-cooked eggs, ham and Swiss cheese are the 
base of the filling. Pickle relish, a dab of mayo and a little 
onion add the zip. And you can keep the filling on hand in 
the fridge for spur of the moment spreading on rye bread 
and grilling.

Why not hard cook a dozen eggs rig'it now, so you ca’S 
atir up Golden Grills, and still have some on hand for snacking 
or devilling. BU'1'KUb - VABAUli)

So. JOth Ave, Cicero, HL Phone: OLympic 4-ivu.

TĖVAS IR SŪNUS

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

FL ŠE R Ė NA S 
Tel. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairi v atstūmę.
ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1882 arba 376-5996

Tėvui ir seneliui

JONUI ŽALNIERAIČIUI

Lietuvoje mirus, dukrai Stasei Bulgarienei, sūnui Kostui,

anūkėms Daliai Bulgaraitei ir Rūtai Faja nuoširdžią užuo

jautą reiškia ir kartu liūdi.

Saulius šimoliūnas

v

Marquette funeral home

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

fRYJ MODEMIŠKOS KOPiTCIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

AMBULANCE 
PATARNAVT 
MAS DIENA 
’R NAKTĮ

fi t ,
r

1/2
12

A “Lietuvos Aidai’ 
JJi ...KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

Programos vedėja

Pirmadieniais ir antradie
niais 9:00—9:30 vai. vak.

Penktadieniais 9:30—10 vai. vak. 
šeštadieniais 7—8 vah vak.

Visos laidos is WOPA stoties, 
banga 1490 AM.

St. Petersburg, Fla., 5:30 vaL p.p. 
iš WTIS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

cup shredded Swiss 
cheese

tablespoons sweet pickle 
relish

tablespoons mayonnaise 
or salad dressing

teaspoon sa't 
slices rye c. -

_ Butter
Thoroughly combine all ingredients except bread and butter. 

Butter 1 side of each bread slice. Place 6 slices on griddle, 
baking sheet or in skillet buttered side down;spread each with 
approx. 1/2 cup filling. Top with remaining bread slices buttered 
side up. Grill on griddle or in skillet 
QR bake in preheated 400°F. o 
until goiden brown. Turn; bake ai

♦Hard-Cooip
Cover EGGS in pan with cnougl 

Inch above eggs. Cover, bring rapk 
heat: ’ - rpr remeve pan f*
furf ; sL? vere

wasted on both sides 
8 minutes or 

iži □ to 8 minutes

trade—u> 
home.

Archite
• they're 1

* ourself” world, the amateur decorator or 
dv. for that matter, is turning increasingly to 

Architecx-ral spindles as they’re known in tbo 
provide innovative and imaginative toochea in th* GEORGE 1 RUDAHNAb

531J So. LTTUANICA 4YK T*L YArit Mlto-iu

■ Jei žinote asmenis, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujienas dvi sa
vaite. nemokamai

’-R to come at least 1 
to boiling. Turn off 

unit to prevent 
rcr 15 minutes f

minutes for each size larger or smaller. Cool eggs immediately 
and thoroughly in cold water — shells are easier to remove and 
it is less likely you will have a dark surface on yolko. To 
remove shell: Crackle it by tapping gently all over. Roll egg 
between he -’- c ’cčs>.”» hell; then peel, starting at large end. 
Hold egg unoer cold water oi dip in bowl of water U»
help cam off shell.

the same products 
sod to be known as 

' staircases—now
a a variety of

* * But the sky’s
it comes to 

uses to which
' ę put.

Sawn In half, they are betnc 
mounted on Trails and doorv 
as decorative elements, used 
as plant holders or m crEJe 
elements.

STEPONAS < LAI t 
(LACTLAWICV

n • Mix

Ei
the e.- . -
and inexpensive way U> 
character to a becoe or office. 
Indoors or out.

Spindles are being used m 
cancue holders or lamp bMee. 
as room dividers, acrcens and 
valances, or as legs for cotfee 
J-shlcs. jfer

Wash- the world’s bures* 
.manufacturer of architectural 
spindles, produces these dec
orator items \? nine different 
styles, th-?? "cront thick
nesses anū. in neiįūits from 716 
inches to eight feet.

The spindle, are mad. of 
selected western woods, toned 
on. hopper-fed lathe*, sadded 
to a smooth finish then shrink

plartir A broahnrv on rpdxKDa 
charscterLpUcir and ideas for

Z4Ž4 WEST 6 Mm riTkJtr 
Ž314 WEST 23rd PLaCI 
.1028 SOUTHWEST HIGHWAY Puto.

P. J. RIDIKAS
5354 S*. HALSTKD STREET

VI1 tint*

Ph«m«. YAres /t»>

< — maujibmx cwtCAoe I, ill Tueedav, February f, P79



CHICAGCS LIEItVlU TARYBOS ATSIŠAUKIMAS I LIETUVIU VISUOMENE
-šnris- metais'Vasario *6-tosios šventė yra jubilieji

nė. Reikia minėti 6’ metų nepriklausomybės sukaktį, 
Jubiliejiniams metams turi būti sąmoningai apsvarsty
tas visų lietuvių, kurie stato laisvei pagrindus, kurie 
kelia laisvės idealus ir perduoda pavergtos tautos troš
kimus. čia viskas turi būti sutelkta darbuose, kad tau? 
ta pajustų naujų vilčių laisvei atgauti. Taika ir laisve 
yra tokios vertybės, kurios yra brangesnės net už žmo
gaus savanoriškai atkojamą gyvybę, nes tik didvyris 
tokią auką už laisvę gali atiduoti. Šiuo atveju mes 
galime pasisemti jėgų iš ano meto savanorių kū
rėjų ir reguliarių karių. Jų aukos dydis kuris sudėtas 
ant tėvynės aukuro skatina ir įpareigoja — kovoti iki 
galutino laimėjimo, kad atkurta Lietuva būtų tikrai 
nepriklausoma, laisva, demokratiška, žmogiškai kūry
binga ir dvasiškai stipri, šitokio idealo siekiant reikia 
ne tik vienkartinio gražiais pareiškimais, bet nuolati
nio ryžto per visus metus, kad laisvės idealas būtų gyvas 
mūsų širdyse ir darbuose ir lydėtų mus per visą ateities 
gyvenimą. Todėl jubiliejini 61 metų nepriklausomybės 
šventėje paremkime Amerikos Lietuvių Tarybos laisvės 1 
siekimus lietuvių tautai savo pinigine auka ir vieningais j 
ir ryžtingais darbais.

.Tat š .m. vasario mėn. 11 d. 2 vai. p. p. Marijos aukš. 1 
mokyklos salėje Chicagos Lietuvių Taryba rengia Vasa- * 
rio 16 dienos iškilmingą minėjimą. Į ši minėjimą malo
niai kviečia visus geros valios lietuvius dalyvauti ir savo 
aukomis paremti Lietuvos laisvinimo pastangas.

Aukas bus galima Įteikti minėjimo metu, arba 
siųsti Chicagos ALT— iždininkei Irenai Sankui šiuo 
resu: 2520 W. 68th St., Chicago, Ill. 60629.

į VINCENT SAMAŠKA
Pirmininkas

— Kelionių » Vnniv 1979 ir 
jau paruoštas. Marius Kiela:

(312) 737 1717. (Pr.) .

— Horoscopes cr Astrological 
Tarei Card Headings. Saturday 
11 |o 5 no appointment uecea I 
sary. EL1NOH JAKŠTO, 17 NV 
STATE St., Km. 1717. Mes kal
bame lietuviškai. 7X2-3777 or 
925 X392. Professional Member 
American Federation of Astro
logers. (Pr)

Juozo šmotelio

ATSIMINIMŲ
SKIRSNELIAI

irGraži, lengvai skaitoma 
įdomi 250 puslapių knyga su. 
krauta autoriaus troboje.

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

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

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

pa- 
ad

111 nu 111 n 1111111 tu 111111 iiiiiiiiBiiiitiiiiiiiiiiiiNAUJŲ SKAITYTOJU VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi I visus skal“ 

rytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amęrikos lietuvių dienraštį, 
su juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutruk 
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.

— Juozas Petkūnas, Bacine, 
j*Wis., neraginamas pratęsė pre
numeratą ir ta proga parėmė

1 Naujienų leidimą $10 auka. Po
$3 atsiuntė už kalendorių: ponia
Helen Lekeatas iš Brighton Par 
ko ir ponia Bernicė Daunc’ra iš 
Gary-, Ind. Dėkui.

į — Mkii ir Hermanas Viliūnai 
f |iš Greendale, Wis., kartu su 

ankstyba metine prenumerata 
atsiuntė penkinę kalendoriaus 
proga. Dėkui.

— Jonas Virbalas, Omro, 
Wis., kiekvienais metais stam
besne auka paremia Naujienų 
leidimą. Dėkui už ankstybą be 
raginimo prenumeratos pratę
simą, gerus linkėjimus ir už $10 
auka.

— Vytautas Vasiukevičius iš ti Juozas Kružas ir Juozas Stas- 
Marquette Parko prenumeruoja kus.

dalyvapimu renginiuose parėmė 
Naujienų leidimą. Dėkui už pen
kinę, atsiųstą atskiru laišku ka
lendoriaus proga.

— Adv. Darvino P. Kai skaitys 
paskaitą Chicago pietvakarių’ 
nekilnojamo turto pardavėjų 
c'rganizacijos nariams apie ap-j 
rūpinimą butais ir šių dienų A-i 
merikos ekonomiją vasario 15- 
midudienį Gulden Ox restorane, j 
6250 W. 63 St. Anksšiau numa-1 
t.yta ši paskaita dėl blogo oro;ma Naujienų administracijoje { 
neįyvko.

— Dr. Gediminas K. Balukas, 
buvęs Lietuvių Fondo tarybos 
pirmininkas, išrinktas to fondo 
valdybas pirmininku, gi dr. An
tanas Bazma išrinktas tarybos 
pirmininku. j

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano Šulo 

: paruošta, — teisėjo Alphonse? 
Į Wells peržiūrėta, “Sūduvos’ 
i išleista knyga su legališkomis 
i formomis.

Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žeme — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
3 ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKEJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZAN’AUSKAS, Prez’denUs

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-774?

Registruokite savo namus, O GERIAUSIAI ČIA 
biznius, sklypus pardavimui jau( §VARUS 2 butu namas ir
26-tus melus veikiančioj Įstai 
gcj, o kirkdami pasiteiraukite.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

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

ŠVARUS kaip stiklas 7 kamb. mū
ras, centrahnis šildymas - vėsinimas, 
liuksus naujų

Insurance, Income Tas
2951 W. 63rd SL Tel. 136-787*

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

•Įvairi apdrauda —INSURANCE
BUTŲ NUOMAVIMAS—paten

kam nuomininkus
4243 W. 63rd SL, Chicago 

Tel. 767-0600.

Knyga su formomis gauna Į

1739 South Halsted Si., Chica ‘ 
Cgo, IL 60608 Kaina 
su formomis — $3.90.

$3.00

PAŽINTIS

nt-LP WANTED — MALE
Oart/'nini’*

SHIPPING DOCKMEN NEEDED

DAY —EVENING HOURS
No Experience Necessary

GLENMARK CO. 4545 S. RACINE
927-4800

(

namu apylinkė.
$53,900.

mūro namas ir 2 auto 
$6,000 pajamų. Nau- 

apsauga

2 AUKŠTŲ 
garažas. Apie 
jas stogas, gazu šildymas, 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

MODERNUS 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50,000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar- 
auette Parke.

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

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

1LECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicanos miesto laidirrą, 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga- 
•ntuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Taiman Ava.

Tai. 927-3559

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Pla-;
tinimo vašaus 'soai vertingomis dovanomis naujiems siaitytoj^ns.

Mykolas Karaltis, sav. Grand Shores motelio Ir Rezidencinio viešbučio. |
17350 Gulf Blvd., St. Petersburg, FL 33708, tel. 813-391-9753, paskyrė Į . ,. ,. , ... . ., ... .
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti; uaugeų lietuvisKų laikraščių ir 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačių paplūdimiu j 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų namus' 
intorė M Miškinytė paskyrė $50 premiją Be abejo, atsiras ir daugiai’ 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike.

— Valys Bružas, Sudbury 
Ont.,
žvejų klubo “Geležinis Vilkas” 
primininku, Antanas Juozapavi
čius — sekr., Ona Poderienė — 
ižd. Revizijos kofhisijon perrin-

— Ar 
tiene?

1 — Ir

tu pažįsti ponią

dar kaip! ir jau
išrinktas Medžiotojų irų senįaį; nuo to laiko, kai abi dar( __

Visas Ir visus kviečiame 1 didžiąją talką.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų reikalam 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST, 
CHICAGO, IL 60601

» 3 anksto be raginimo pratęstu savo prenumeratą, taupydamM laiką ii 
-mažindamas nusirašinėjimo Išlaidas. Priede  dol,

Pavardė ir Tardai ------------------------------------------------------------------------------------

juos aukomis paremia. Jis taip 
pat remia bendruosius darbus. 
Dėkui už ankstybą prenumera
tos pratęsimą ir už $7 auką.

— Dėkui P. Maletai iš Brigh 
tin Parko už anstybą prenume
ratos pratęsimą ir už $5 auką. 
Taip pat dėkui poniai A. Matu- 
liokienei iš Clearing apylinkės 
ir Valentinui Liorentui iš Mar
quette Parko, atsiuntusiems pu 
$2 už kalendorių.

— Augustinas Ašoklis iš Ci
cero daugelio it vejų aukomis bei

— Adolfas šetikas išrinktas 
Kanados LB St. Catharines apy
linkės pirmininku, Virginija 
Žemaitienė — vicepimi., Albi
nas Panumis — ižd., Juozas že
maitis — sekr., Jonas Skeivelas 
— Tautos Fondo' Įgaliotiniu, 
Daiva šetikaitė — jaunimo at
stove. Stasys Janušonis, Petras 
Šukys ir Jonas Kalainis išrink ii 
revizijos komisijon.

— Dail. Janina ir Ira Marks 
pikčiausios žiemos dienas pra-J 
leido Floridoje, o vėliau išvyko Į 
Havajų sales.

Adreso

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

Pavardė ir vardas_________________________

kuris

OWNER—OPERATORS

ARLINGTON TRUCKERS 
DESPARATELY NEEDS.

ADDITIONAL OWNER-OPERATORS.

FOR LOCAL STEEL HAULING
CALL BET. 8 &5 735-5350

Adresai Naujienoms reikalingas

Spon šoriam pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujienų 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamua dol.

Pavardė ir verdąs

Adreso

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites saupa, 
tinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.

Pavardė ir vardas

Adresas

Pavardė Ir vardas

Adresas

Pavardė ir vardai

< tre**s

buvome vienmetės.

Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar
bo valandomis informacijų prašome kreiptis te
lefonu:

Ha 1-6100.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARUA NOREIKIENĖ

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

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. «9th St, Chicago, IU. 60629. — Tri. WA 5-2737

GRINDER-POLISHER NEEDED
j By Industrial Metal Fabricator. Bene-
• fits Include Steady Work. Profit 

Užai- ’Sharing, Paid Holidays, Paid Vaca-
1 tions & Free Hospitalization.
; ALL METAL MFG. CO.

labai 9925 s. Industrial Dr., Bridgeview

D i « iŠ IO
*2—Ž8 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJĄ! 

Tiktai $TS pusmečiu! eutomeo ’!» 
lability spdraud>n»*i pundniniant

Kreiptis

ENERGY

Buy tear no larger or 
more powerful than you

Don’t b« a Bom Lot*!

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininkp ir Darbininkip

DRIVERS
Must own tractor to haul steel and 
piggybacks. 3 year contract. Hustlers 
have a potential of making a mini
mum of $1,500 per week.

Cail 284-3766.

SPRAY PAINTER
Mfr. of Mechanical Scales has. Im
mediate Opening for Spray Painter. 
Expd. Man preferred. We Offer a 
Good Starting Salary & Exc. Fringe 
Benefits.

TRINER SCALE MFG. CO. 
2714 W. 21st St.

MR. BARROW — 376-9100

GRINDER HANDS
PRECISION GRINDER HANDS

At least 10 years experience required.
Top pay. Good working conditions.

EMIL BUCK & SONS 
6930 W. 62nd St. 

Chicago

ENGINEER-SERVICE

1 Experienced in machine tools. Must 
I set-up. install new machine toots. 
I Some electrical knowledge desirable. 
Travel midwest region. Salary plus 
all

PAYROLL CLERK NEEDED

Full Time To Assist in Payroll Dept 
Exp. required. Duties involve normal 
Payroll functions, bank reconcilia
tions, labor distributions Etc. Excel. 
Sal. & Benefits. Gd. Transp. Nr. So. 
Loop Location. Please Call:

Mr. Peterson, 326-6800 - Ext. 235

sB TOOL DIE TRAINEE
APPRENTICE j

g Excellent benefits including den-i 
»tal. Must speak and read some§tal. Must speak and read 
® English.
K AMERICAN GASKET
8 & RUBBER CO.
g 9509 Winona
55 Schiller Park, 111.
3 Phone 678-3550

HELP WANTED — MALB 
Darbininku Reikia

ENGINEER-TECHNICIAN 
APPLICATIONS & PROJECT 

TECHNICIAN

To Assist Sales Mgr. Must Have at 
Least 2 years Electronics. Prefer. Mi* 
crowave. All Co. Benefits.

i Skelete Area. Call Personnel.
675-1505

♦K5 frc. ASHLAND AVI.
5£feS77S

LAIKRODŽIAI Ir MRANGENYBĖ1

Pardartmaa ir Taisrswa
WF45T STREST

Teltf.t R2p«hIIe T-l W

Siuntiniai i Lietuvą

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

M. i I M K U I 
N«t»ry Public

INCOM! TAX 5ERVIC1 
4259 S. Maplewood. Tol. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai. ,

expenses paid.
Elk Grove Village Area. 

For Appt. Call Mr. DĖKOJ 
364-0626

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

YOUNG LADY 
CLERK TYPIST

Lite steno helpful. Smail loop broker- j
age firm.

CALL MR. SULLIVAN
236-8377

CLERK TYPIST |
We have an immediate opening for 
a high school graduate with good typ
ing skills. Excellent salary and com
pany benefits.

CALL: į
874-1200 X. 11 i

An Equal Opportunity Employer >

SEWING
MACHINE OPERATORS

SOME EXPERIENCE PREFERED. 
NEEDLECRAFT

CORP. OF AMERICA 
3900 N. Claremont Ave. 

583-8800

WAITRESSES NEEDED

For Our Ford City Location.
1 For Counter And
1 For Dining Room. 
Call For Interview

284-9747

Ask For ROB

Call Frank Zapoll* 
OOiVj W-TStn Si

GA 44654

STATI FAta

.-SjateFarmjLife -Insurance CoQ»P«nT

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & 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.

f --- -- ---- •
CROSS TOWN PLUMBING

& SEWERAGE
All types of plumbing repairs, 
drain lines power rodded, catch 
basins cleaned and rebuilt Free 

estimate. 24 hr. service.
7354361

k___________ —.______________ ✓

flGHLHEART DISEAšf

• naujumo*, chkago t, <uų Tuesday, February. 6,1979




