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TENGAS PRAŠĖ PADĖTI KINIJAI IŠVENGTI SOVIETINĖS VERGIJOS

Tengas rengiasi 
sustoti Japonijoje

Japonai riisu 
mažiausiai bijo

Vokiečiai gavo 
geru informacijų
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AMERIKA IŠAUGO I 220 MILIJONU VALSTYBE

Over One Million Lithuanian 
In The United States

ŠALTOS ŽIEMOS
NAUJO

Chomeini nepajėgia 
maišto sukelti

manome- 
nu- 

sostinės 
lojalumą 

respublikos pre-

Kinijos įtakingiausias politi-' 
kas, atsisveikindamas pareiškė 
kad jis kėlioms dienoms planner, 
ja sustoti " Japonijoje. Kinija, 
yra atsilikusi. Jai reikalinga, vi
sų pramonės kraštu pagalba. 
Prieš porą mėnesių Tengas pa
sirašė sutartį su Japonija, o da
bar nori aptarti kelis dalykus,: 
kad ištesėti anksčiau padarytą 
susitarimą. Įdomu, kad. Japoni
jos vyriausybė prašė sovietų 
valdžią atšaukti du sovietų gar
nizonus. Sovietų valdžia tiktai 
paskutinėmis karo dienomis 
metėsi į karą prieš Japoniją, bet 
iki šio meto’ da nepasirašė ir ne
sutinka pasirašyti taikos su Ja
ponija.

BACHTIARAS TVIRTINA, KAD JIS NETOLERUOS 
JOKIOS KITOS VYRIAUSYBĖS IRANE

Broliai Jimmy ir Billy Carter tyrinėja farmos žemę , kad galėtų nustatyti, ko 
kių trąšų žemei reikia.

ŠIMTAI LĖKTUVU IR HELIKOPTERIU PRASKRIDO VIRŠ MINIOS

Kasdien užmuš mažiausiai 
tris įsibrovėlis

kiti demonstra 
prašė savo šąli- 

neardyti did 
negadinti au 

nekenkti turtui it 
norėjo 

būtu

Prezidentas aiškina 
Kinijos politiką

TOKIJO, Japonija. — Japoni
jos prašymas atšaukti sovietų 
garnizonus iš dviejų Japonijos 
salų labai netinka Sovietų Są
jungai, bet Japonija priversta 
imtis tokio žingsnio. Japonija 
keliais atvejais reikalavo aptar
ti taikos reikalus ir atiduoti Ja
ponijai prieš karą jai priklau
siusias žemes. Jie narodė, kad 
sovietų garnizonai visą laika ke
lia trintį tarp karių ir gyventi- 
jų. Tvirtinama, kad sovietų val
džia tokio japonų reikalavimo 
nesitikėjo-.

— Vasario 7: Julijona, RiČar-; 
das, Druva, švitrigėlė, Ramutis, 
Regis, Vilgaudis. Saulė teka 7 :2j 
leidžias 5:12.

JAPONŲ VYRIAUSYBĖ PRAše MASKVĄ ATŠAUK 
TI DU GARNIZONUS Iš JAPONUOS SALŲ

džiama, nors kapitonas Hsu pil
ną pabėgėlių laiką išlaikė išti
są mėnesį, kol Hong Kdngas pri 
ėmė.

Kaptonui gręsia metai kalė
jimo, $2,000 pabaudos ir dar 
po $1,000 už kiekiveną asmenį, 
priimtą virs . nor-

PRAEITAS RYTAS BUVO PATS ŠALČIAUSIAS 
PASIEKĖ U LAIPSNIŲ ŠALČIO

EUREKA, Calif. — Praeito 
sekmadienio ankstų rytą 1.41 
valandą įvyko trumpas vidutinio 
stiprumo žemės sudrebėjimas, 
pagal Richter skalę 4.5 laipsnių. 
Žmonių aukų nebūta ir žymes
nių medžiapinių nuostolių ne
padarė, tik žmonės išgąsdino ir 
kai kur langai susproginėjo.

D. C. — Pre- 
pasikviečia 

i Baltuosius 
jiems JAV 

žino, kad 
usi ta

rimus su Kinija, todėl jam svar
bu. kad senatoriai žinotu Ame
rikos užsienio politikos tikslus. 
Prezider -ėtų padėti kinie
čiam u prieš sovietu
k. ..ėgas, planuojančias jsi - 
veržli i Kinijos teritorijas. So
vietu spauda labai aštriai kriti
kuoja vicepremjerą Tongą dėl 
pastabu apie sovietų Rusija.

Mula Chmeini grasino šveo 
tuoju karu, bet neatrodo, ka 
iraniečiai, pradėtu tekią saviži

TEHERANAS, Iranas. - Mu 
la Chomeini pirmad’enj pareis 
kė, kad jis pakeisiąs visas alie

BONA, Vokietija. — Vokie
čių žvalgyba praeitą savaitę ga
vo labai tikslių informacijų apie 
sovietų šnipų veiklą Vakarų Vo
kietijoje. Vokiečių žvalgyba ir 
valdžia niekad nemanė, kad ru
sai būtų galėję turėti tiek daug 

[įvairios rūšies šnipų. Visa eilė 
šnipų jau sėdi už grotų. Jiems 
ruošiamos bylc's, ir gresia ilgų 
metų kalėjimas. Visas reikalas 
buvo taip greitai ir sklandžiai 
atliktas, kad sovietu valdžią nė 

:nepajuto. Vienas kitas suimta
sis dar bando gintis, bet dangų- 

prisipažino prie nusik'alti-

Ir ši žiema turės savo galą, 
kaip turėjo visos. Tai lyg nu
jausdama šiometinė žiema žūt
būt stengiasi išlikti minima is
torijoj bet kokiu rekordu: giliu 
sniegu, sniego pūgomis, ar spei
gu, žemiausiai numušant ter
mometrą žemiau nulio.

čikagiškiai buvo bepradedą 
nuogąstauti, ar ne šiaurės aši
galis pakrypo, ypač pra ėjusią 
sekmadienio naktį, vasario 4 ir 
pirmadienio rytą, kai tempera
tūra vietomis nukrito iki —13 
žemiau nulio ir vėjo šaltumo 
“faktorių” sudarė —35 laipsnių 
kanadietišką temperatūrą.

Praeito nirmadienio ryri Chi 
cagos Midway aerodromo apy
linkėje šaltis pasiekė 17 laipsnių 
žemiau nulio. Chicago paežerė
je buvo 9 laipsniai šalčio, o ki
tose vietose galėjo būti ir šal
čiau. Statistikos duocenys rodo, 
kad šių metų žiema yra nepa
prastai šalta, šiais metais spau
dė smarkūs šalčiai ir iškrito la
bai daug sniego. Chicago dar ir 
šiandien yra užversta sniegu. 
Chicagon yra suvažiavę valyto
jai iš tolimiausių Ohio ir net 
New Yorke vietų, bet jie nepajė
gė pravalyti gatvių. Pravalė pa
čias didžiausias, bet rezidenci
nės gatvės dar ir šiandien nepra
važiuojamos. Sunkvežimiai ne
gali įvažiuoti į skersgatvius ir 
ižvežti atmatų. Jeigu kurią die
ną atšils, tai Chicaga labai pa
šiaus. Pievos ir aikštės užver
stos sniegu. Politikai kaltina vie
nas kitą už nepasiruošimą snie
gui nuvalyti. (iOO Chicagos sto
gų įlūžo, nes nepajėgė atlaikyti 
tokio didelio sniego kiekio. Sta
tistikos duomenys sako, kad 
tiek sniego buvo tiktai 1913. 
metais, p visos kitos Žiemos bu-

>11?., ^"7- f-t L . .... . ■

BELGRADAS, Jųgoslavij a.
Jugoslavijcš rparšalas ir valsty
bės prezidentas šiomis dieno
mis visai išsiškvrė su Jovanka, iv *nuo karo pradžios su ja pragy
venęs 30 metų. Prieš du metu 
Jugoslavijos kariai pasiskundė 
Titui, kad jo žmoną imanti iš 
jų kyšius. Jis pareikalavo leisti 
jam pačiam ištirti reiksią. Kai 
jis faktus nustatė, tai liepė jai 
atiduoti tas pačias . dovanas 
tiems kariškiams, kurie tas do
vanas jai buvo davę. Kai viską 
atidavė, tai žmoną išvarė iš pre 
didentūrc's. Jis prisipažino ir 
gavo perskyras. Praeitą savaitę 
85 metų amžiaus maršalas vedė 
36 metu amžiaus artiste.

WASHINGTON.
zidenlas C.arteris 
grupę senatorių 
Rūmus ir aiškina
politiką. Prezidentą 
teks tvirtinti pasirašytu

GR1 NDY. Va. Viena iš l-n 
didžiausių JAV anglies kasyki 
koinp. Island Creek Coal 
turinti Virginijoj. Grundv 
sumanė kaip prisiviliot 
tinkamų angliakasių. . 
jiems namelius.

Tvirtinama, kad Bachtiaras 
norėtų (artis ir susitarti, bet tai 
nėra toks jau lengvas dalykas, 
kai pats Chomdni ninori tartis 
ir nesirengia susitarti. Paskel
bus seną. Isvaną nauju premje
ru, Bachtiaras. rodos galėtų su
imti maišto vadus ir atiduoti 
juos teismui, bet jis m nesiima- 
Atrodo, kad premjeras Bachtia
ras jau pabaigė tuščias demon
stracijas sostinėje ir kituos'' 
miestuose. Daugelis mano, kad 
jani'piVvks suvaldvti mtda Cho-

SEATTLE, Wash. — Kinijos, 
vicepremjeras Tengas Hsiaopin- 
gas, išskrisdamas iš JAV teri
torijos, pareiškė jį lydėjusiems 
pareigūnams padėkr už malonu 
priėmimą. Atsisveikinantiems, 
pareigūnams savo mintis šitaip 
išdėstė: padėkite Kinijai išveng
ti sovietinės vergijos.. Sovietų 
Rusija yra gerai ginkluota, turi 
modernių atominių ginklų. Jei
gu Kinija bus palikta be pagal
bos, tai sovietų karo jėgos gali 
padaryti Kinijai nepataisomus 
nuostolius. Tengas plačiai išsi
kalbėjo su sen. Henry Jack’sonu 
ir prižadėję* dar kartą apsvar- 
stvti Taivvano klausimą.

HENRY KISSINGER, buvęs 
JAV Vaisi, sekretorius, pasikal
bėjime su Sunday Trialiguc pa
sakė. kad žmogaus teisiu geni
mą padarant Jungtinių Valsty
bių užsienio politikos siekimu, 
gresia paskatinti revoliucijas 
draugingose valstyliėse, kaip 
matome šiandien Ira^e. Nors 
toks JAV savo prnicipams išti
kimumas turįs kai kurių 
jų pusių, tačiau “mūsų 
nių politikai turi didelių 
jų: rizikuoja parodyti 
silpnumą arba kelia revoliuci
jas muins draugingose tautose 
arba ir Viena ir kita,” graudeno 
Kissingėris.

BELGRADAS, Jugoslavija. — 
Jugoslavijos diktatorius Tito iš 
sikyrė su Jovanka po 35 metų 
bendro gyvenimo. Jam bevaži
nėjant Į Kiniją, visus prezidee.- 
tūrc’s reikalus atlikinėjo Jovan-; 
ka. Kai ji pareikalavo, kad ju- 
goslavijos generolai duotų jai 
raportus, lai jie užprotestavo. 
Be to, ji mėgdavo priimti do
vanas. Iš kelionės grįžęs dikta
torius panoro asmeniškai ištirti 
visą reikalą, nutarė ją nubaus
ti. o vėliau ir išsiskyrė. Pasku
tinėmis dienomis 86 metų am-! 
žiaus Tito vedė 35 metų amžiaus 
dainuoti ir šokti mokančią arti
ste. Tito patenkintas jauna ar
tiste, bet Jovankai labai nepa
tiko, kai jai teko krautytis iš 
prezidentūros.

Library of Congress Gr.
Periodical Division
Washington, D. C. 2054G

HONG KONGAS. Transporti
nio laivo Husy Fong kapitonui 
Hsu Wenhien keliama byla, kai 
tinant, kad kapitonas Į savo 
laivą paėmęs pabėgėlių (virš 
3,z00) daugiau, negu legaliai Ici

BANGKOKAS, Tailandas.
Kąmbodijos kam vadovybė, Vi
etnamo ko riinistų. užpultą, da
limi išgaravo, kaip kamparas. 
Vietnamiečiai visur iešt’-'y s 
Kąmbodijos kariuom; s. be' 
niekur jos negal’ju rasti. Pir
mas mušis įvyko Pnompeno te 
sto saloje, kur Kam bedi;ka
riai išžudė visus įs’>' .ržėlius ir 
iškėlė Kąmbodijos vėliavą. An
tras smarkesnis susirėmimas į- 
vyku Tailando pasienyje. Ten 
buvo išsprogdinti keli Vietna
mo tankai, pralaužę kovos lini
jas ir pasiekę Tailando pasieni. 
Dabar veik kiekvieną dieną įvai
riose Kąmbodijos vietose Įvyk
sta užpuol’mai prieš vietnamie
čius. Dažniausiai jie užpuolami 
nakties ir miego metu, kiti su
naikinami, kai jie apsiėda nar
kotikų, o trečius užpuola, kai jie 
mažiausiai to užpuolimo' laukia. 
Praeitą sekmadienį Kambodi- 
jos kariuomenės štabas paskel
bė įsakymą, kad kiekvieną die
na mažiausiai bent trys Vietna
mo kareiviai privalo būti nužir

Farmeriai suvažiavo 
į Washington ą

WASHINGTON, D-C. — Ke
li šimtai Amerikos farmeriu 
traktoriai, automobiliais ir sun
kvežimiai vakar suvažiavo į 
Washingtona, kad galėtų pada
ryti spaudimą į vyriausybės ir 
agrikultūros sekretorių. Farme
riai yra Įsitikinę, kad vyidausy- 
bė juos skriaudžia. -Jie norėtų 
gauti žymiai daugiau“ pinigų už: 
javus,' riebalui ur kitus . gami
nius, tuo .tarpų'daugiausia nusi
neša pirkliai-ir pardavėjai. Wa- 
shingtono -policija daboja, kad 
farineriai šavo traktoriais nesu
gadintų gdtvių grindinio ir mie
sto pievelių.

TEHERANAS. Iranas. — Mu 
la Chomeini labai r.epatenkin 
tas iraniečiais, kurie nenori 
klausyti. Jie norėtų, kad pat- 
Chomeini dalyvautų gatvių de 
monslracijose. bet jis nenori 
gatvę išeiti. Jis aiškina, k;u 
Mohametas liepė jam Į gatve 
neiti- Jis posimatė su visa eiit 
įtakingesnių politikų. Chomeir 
norėjo paskelb'i Isiirnišką Ira 
no vyriausybę, bet nerado žmo 
niu. norinčiu būti ministeriair 
Svarbiusai. kad pats Chomein 
nenori būti ministenu. Kiti tra
no politikai, pasikalbėję su Cho 
meini, atsisakė su juo bendra 
6arbiaut:. nes jis darė didelk 
fanatiko Įspūdį. Chomeinio pa 
sekėjų entuziazmą gerokai su
mažino kariai, išvaikę kelias de
monstrantų grupes, šūkavusi; - 
Teherano gatvėse. u

WASHINGTON. D. C. — Tik
slus gyventojų skaičius nustato
mas kas dešimt retų vedamo 
cenzo metu. Bet JAV turi ir gy
ventojų judėjimo statistikas, 

'kurios padeda gana tiksliai nu 
• statyti krašto' gyventojų skai- 
: čių. Gyventojų statistika regis
truoja, kas gimsta, kas nr’ršla 
ir kas išvažiuoja. Gyventojų 
rtatistikos duomenys rodė, kad 
pirmadienį, kelioms minutėms 
podvyliktos valandos ryto, A- 
merikoj buvo 220 milijonų gy
ventojų.

1967 metų lapkričio’ 20 dieną 
Amerikoje buvo lygiai 200 mi
lijonų gyventojų. Vakar jau pa
siekė 220 milionu.

TEHERANAS. Iranas. Mu- 
’a Chomein'. pasitaręs su kitais 
mulomis, praeitą pirmadienį pa- 
kyrė 70 metų amžiaus politiką 

Gower Istvaną nauju Islamo 
respublikos premjeru. Jis kvie 
'.ė sostinės šijitus 
tonus pramaršuot policijos 
rodytomis centrinėmis 
gatvėmis ir parody-i 
nujam Islamo 
mjerui.

Chome'ni ii 
rijos rengėjai 
rinkus nešūkauti 
iniesčio įrengimų 
tomobilių ii 
žmonėms. Jis norėjo, kad ši de 
nionstracija būtų pati taikiu 
giiausia ir kad paroth'tų krašto 
vyriausybei minios pritarimą 
Chomeini politikai. Chomeini 
nesirengia susitikti su premje
ru Bachtiaru, bet abiejų pusių 
atstovai kelis-kartus buvo susi- 

| likę ir gavo prem jero Bachtiaro 
leidimą rainiai maršuoti kelio
mis centralinėmis sostinės gat
vėmis.

Kada kelių tūkstančių minia 
išsitiesė pagrindine Teherano 
gatve, padangėse pasirodė keli 
šimtai įvairaus dydžio lėktuvų, 
eskadrilės helikopterių nusilei
do žemyn ir pamažu praskrido 
virš minios. Premjeras Bachtia
ras, naudodamas valstybės ra
diją ir specialiai įrengtus garsi
akalbius, paskelbė ramiai ir tai
kiai judančiai miniai, kad jis 
nesirenga atsistatydinti ir leisti 
naujai atsiradusiam premjerui 
kištis į Irano valstybės, parla
mento ir administracijos reika
lus. Lakūnų praskridimas apra
mino žygiuojančius Chomeini 
šalininkus, nenorinčius susitikti 
su vyriuasybės atstovais.

Ankščiau paskelbtas premje
ro pranešimas ir aviacija virš 
minios labai raminančiai pavei
kė ne tik martuojančius mulos 

i šalininkus, bet ir pačią karo va
dovybę. Atrodi, kad niekas kru
vino perversmo Irane nenori. 
Chomeini. manė, kad keli svar
besni jo pareiškimai sukirtęs 
nesutariančias puses. Jis nori 
kraujo, bet paaiškėjo, kad jo ša
lininkai nėra toki jau dideli drą- 
suc’kiai. Islamo respublikos pre
mjero pareigoms jis surado ge
ną žmogų, bet geriausieji jo ša 
liniukai nenori sudaryti naujo 
kabineto, nes neramia minisle- 
riu.
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Valstybei ir Kariuomenei reika
lingo žibalo, o jis jau nori kelti 
užsieniams. Jis iš viso nenori 
pardavinėti Irano aliejaus. Jam 
atrodo kad iraniečiai galės alie
jų patys ilgiau naudoti, jeigu jo 
neparduos užsieniams. Jis yra* 

j'aųį.kainas užsieniečiams, Tuo* Įsitikinęs kad Žibale 3 ir aliejui

WASHINGTON. D. C. So
stinės policija suėmė 1 1 Nebras- 
kos farmeriu. atvykusių Į sostinę 
protestuoti prieš prezidento 
Carterio vyriausybę. Jie taip pat 
nori pasiekti agrikultūros se
kretorių ir pareikalauti, kad jis 
mokėtų daugiau subsidijų už 
auginamus javus. Farmerai yra 
Įsitikinę, kad valstybės juos 
skriaudžia. Tuo tarpu sekreto
rius mane', kad maisto kainos 
žymiai pakilų, jeigu valstybė 
duotų farmeriams dar didesnes 
subsidijas. Keturiolika i'arme- 
rių padėjo už grotų, kai jie ne
paklausė policininko ir pastatė 
savo traktorius, kur negalima 
lokiu masinu oastatvti.



RAŠO J. VENCLOVA

Dr. J. BASANAVIČIAUS (BASANJO)
REIKŠMĖ LIETUVIAMS

('tęsinys!

“AUŠROS”

VEIKIMO GAIRĖS

Bendras
pažymėjo 

PTV1C11 3 savu 
b? . Į iUoj p

Aušros” veiklos gar 
pats d r. J. Basa- 
istorinėj prakar 
imam “Aušros’"

num. ryj. <-a ųs. Konstatavęs 
dėl svil'.i jųjų žalingų Įtakų vel
kinu ludaą lietuvių būkle ir 
išvard jęs kai kurias lietuvių 
tautos sunykimo priežastis 
"Per ilgus tuos ąųižius mūsų 
tauta taip buvo paniekinta ir 
prispausta, jog už tiesą dyvy- 
tis rė kia, kad tik per Viešpaties 
malonę ji iki š;a i dienai dar gy
va liko. Senovės gadynėse apgy
venus kone dvigubą žemės plu
tą. ji šiandien taip iabai visose 
ša’yse susimažino, jog prilygsta 
tik tai šešėliui senosios mūsų 
Lietuvos. Tas sunykimas mūsų 
tautos susidarė ypač dėl to', jog 
daugumas lietuvių pasieniuose 
su kitomis tautomis gyvenaiičių. 
pasisavino per ilgus amžius sve
timas kalbas. Žmonės patys ne- 
išmirė drauge su išmirimu tose 
srityse lietuviškos kalbos — jie 
liko, tik priėmę kitą, svetimą 
kalbą, tapo ar vokiečiais, ar Sla
vėnais (lenkais ir rusais) . . . 
Lietuva pamažėliu nyksta, nes 
nyksta jos kalba ■ . . rasi di
džiausia priežastis to viso pikto 
yra ta, kad apie lietuvių ap
švietimą jer lietuvišką kalbą tie, 
kuriems prigulėtų tai daryti, rū
pintis nesirūpina . ,. tie mū
sų kaimynai, po kurių valdžia 
mūsų giminė (tauta) yra, varą 
ant to, idant mes ne šiandien, 
tai už metų kitų pavįrslume ar i 
vokiečius, ar į slavėmis (lenkus 
ir gudus) . . . šiandien mes visi 
gana gerai numanome, jog mo~ 
kyklos su svetimom mokslo kai- 
bom's daugiausia lietuvius pa-

verčia į svetimus ir atskiria vai
kelius nuo jų gimdytojų”, priė
jo išvadų bei nurodė gaires: 1) 
patiems lietuviams reikia rūpiu-1 
tis savo tautos reikalais, 2) pir
moj e’lėj reikia rūpintis lietu
vių tautos dvasids gaivinimu. 
3) kelti tautos idealus ir ginti 
os teises, nes “ir mes esame to- 

k e pat žmonės, kaip ir mūsų 
kaimynai, ir norime visomis 
te'sėmis, prigulinčiai visai žmo
nijai, lygiai sų mūsų kaimynais 
naudotis”, 4). l etuviai tiųi vie
ningai broliškai darbuotis savo 
tautos gerovei, 5.) rūpintis iš
platinti žinias “apie savo tautos 
senovės veikalus, c taipogi apie 
veikalus mūsų kaipo lietuvių 
šiuose laikuose”. 6) tikslui pa
siekti reikia “pažinti praėjusį 
laiką kurį yrą gyvenusi (mūsų 
tauta) ant šios žemes, ir visus 
aimingus ir nelaimingus atsiir 
Kimųs, kurie šiokiu ai- tokiu bū
du padarė mūsų tauta tokią, ko
kią šiandien regime, ir privedė 
ją tiems vargams, kuriuose 
mes gyvename”, 7) branginti 
savąją, lietuvišką kalbą, kuri 
yra labai vertinga: Kalba yra 
mūšų istorija, 8) rūpintis pažin
ti lietuvių protėvių garbingus 
veikalus bei darbus ir jų tėvynės 
Lietuvos meilę, o taip pat “sekti 
pavyzdį gerų sūnų senovės Lie- 
-uvos, tad pirmiausia turime 
pažinti jų senovišką gyvenimą, 
būdą darbą ir tikybą, jų darbus 
ir rūpesčius, nes jų gyvenimą 
pažinę, pažinsime geriau juos, 
o juos pažinę ir patys pasižinsi- 
mė, nes žmonės, nusidavimų, ne
pažįstantieji, vis yra vaikai”, 9) 
pateikti naudingų pamokymų 
jei žinių iš ūkės vedimo ir t.l.

“AUŠROS” ŽYMESNIEJI 
BENDRADARBIAI

M. K. Čiurlionio dekoracijos eskizas jo sumanytai operai Jūratė

movens”, pats daug rašė "Au
šroj” lietuvių dvasią gaivinan
čiomis lemomis su įtaigojimais, 
pvz.. “Aušros” 1884 m., 1-3 nr. 
jis ragino: “Atsiminkime mūsų 
gaibingų senelių darbus, tą visą 
kraują, kurs už mūsų tėvynės 
ir brangios kalbos laisvę pralie
tas tapo, rūpinkimės prabočių 
pavyzdžiu sekdami visuomet 
būti tikrais lietuviais, mylinčiais 
savo nuvargintą tėvynę, savo 
mylimą kalbą bei mūsų tautos 
reikalus”, arba “Aušros” 1883 
m., 4 nr. sielojosi: “Lietuvos 
dvasia per tiek šimtų metų ne- 
prieteliška ranka gesinta šian
dien labai sunykusi. Vislab, kas 
buvo lietuviška, per ilgus me
tus buvo rūpinima išnaikinti, iš 
šaknų išrauti . . . Drauge su su
naikinimų kalbos išnaikinta ta
po ir sehc's Lietuvos dvasia, kal
ba’ ir dvasiai sunykus, nuvargo 
ir visa inūsų giminė (tauta)”-.

Ir pagaliau jis gynė pačią 
"Aušrą’’ prieš lenkų niekinimus 
(Aušra, 1883, 7 nr.). Čia dr. J. 
Basanavičius' polemizuoja su 
senk-ų laikraščio “Dziennik Poz- 
nanski” straipsnio “Objasv li- 
tevvski” autoriumi (1883. 231 
nr.),, kuris.labai rūsčiai sutikoDr. J. Basanavičius. ką.:ij

Aušros’’ žymiausias "spiritus pirmuosius lietuviškus “Aušros’

uiisnca is We place that is made 
jui of dreams. And, US. Savings 
Bonds have been, helping to make 
iappy dreams come true, for years.

Now, Bonds mature in less than. 
<ix years, That means your dreams 
axi come true faster tha n ever before.

You can buv shares in your parti- 
dream by joining the Payroll 

'avjaga w nu; e ypu work, or the, 
plan \yhere you Imnk.

Uieycu kiiuA it, your Ab'enan 
be a reality.

spindulius, išdėstydamas plačiai i 
ir argumentuotai lenkų padary
tą žalą lietuvių tautos dvasios 
žlugdymui etc.

Dr. J. Bašanavičius sugebėjo 
į “Aušros” bendradarbių gretas 
suburti apie 70 įvairių pasaulė
žiūrų lietuvių patriotų, kurie 
savu įvairiais lietuviško pobū 
džio straipsniais ir patriotiniais 
eilėraščiais budino lietuvių tau 
tą iš tautinio letargo, iš kurių 
buvo žymesni: dr. J. šliupas, A. 
Vištelis, dr. V. Pietaris, kun. S. 
Gimžauskas, mokytojas St. Da
gilis, pozitj-vistas J. Mačys-Kėk- 
štas, mokytojas Ks- Sakalas - 
Vanagėlis^, ypač išgarsėjęs pa
triotine dajna “Kur banguoja 
NemųngEs.”, knygnešys J. Mi 
liauskaszMiglovara, lietuvių kal
bos mokytojas P. Arminas-tru
pinėlis, žemjaičių bajoraitis M.

> Davaįna-Silyęs irai tis, niokyto- 
ijas L Andziulaitis - Kalnėnas.
Taip pat jis sugebėjo prię “Auš
ros’’ bendradarbių įtraukti ir 
savo kilme vokietį hanoverietį 
dr. G. Sauerweina, lietuvių lite 
ratūroj labiausiai žinomą Girė- 

slapyvardžiu, apie kurį ten- 
pakalbėti. atskirai.

AUŠRININKAS
J. SAUJuĮiV-ELNAS

Didžiausias- ' kalbų genijus, 
kaip jį prof. 'dr. A. Bezzenbęr 
ger apibūdino, dr. G. Sauerwein 
Lietuvą buvo pamilęs visų pir
ma dėl jos kalbos senumo ir gra
žumo, kurią ‘laikė nepaprastai 
vertinga lyginamajam kalbų 
mokslui. O jau kaip aušrininkas 
dr. J. Sauerveinas 1883 m- “Au
šroj” savo eiįėraštyj “Lietuviš
koji giria” nurodė, kad net Lie
tuvos girios dejuoja, dūsaują 
dėl lietuvių kalbos naikinimo, 
bet vis dėl to jis prąnęšaųja. lie
tuvių kalbos aJginiiiųą:- "Nau
jas, bus pavasarėlis, ir kalbą, (lie
tuvių) dar sproga ir augs”:

Jis inoko; “Liętuv;ių tąųįa- 
gyvuos, tol, kol gyvuos, jus kal
ba” ir raginą ją dėl, savo senu
mo ir gražumo niylėii, gi. lietu
vius, kurie nekalbą, lietuviškai 
pajuokia. Ii- taip, pa) kaip auš
rininkas Saųei vęiųas leidžiasi į 
lietuvių g;Eą scnpyę, apgailes
taudamas, kad-, lįelųyių kilnūs 
papročiai yra paniekinami, ių di
džiuojasi lietuvių iškiliausiais 
asmenimis, o drauge su lietuvių 
klasiku poetu Duonelaičiu gina

no

Now E Boftda pfcy when held to
maturity af5 years, 10 nx/nut* the firrt 
ye*r). Bond* ure repJu*d if k»t, stolen, e ■ 
dmtroy«d.Wh*n needed tary an be ceabed 
ai vour bank interest i* bot auLject to etate

didžiąja šventę pasitinkant
votoj ams. Daugiausia, -vyrauja 
ginčai dėl aukotojų pinigų. Net 
ir naujas šūkis sugalvotas,kad 
16 Vasąrio, aukas bars taip į vi
sas puses bus pagerbiąs auko
tojas. Nors iš tikrųjų tą dieną 
Lietuvos laisvės reikalams au
kojantis lietuvis jau savaime 
vertas pagarbos. Jam galima 
pasakyti tik ačiū.

Negalima pasidžiaugti mūs 
pakrikimu vaikaitis tuščių am 
bicijų. Kad ir Lietuvių Bendruo 
menė. Jos steigėjai tiek daug 
vilčių dėjo, ją kurdami. Buvo 
norima visą mūs išeiviją su
burti po Bendruomenės vėlia
va kultūriniam veikimui ir lie
tuvybės išlaikymui ir klestėji
mui. Bet matome kur ambicin
gų vadukų ji nuvairuota. Vie
toje bendro darbo ir kovos su 
.negirdėto barbariškumo prie
šu, riejamasi tarp savęs. Dide
liu visų sujungimų įs baisaus 
slibino nasrų buvo Išvaduotas 
S. Kudirka. Kodėl iąlp apyty- 
liai praeinama prp.’P^tkų ir ki
tus šios dienos kankjftius?

Gražios mūs. dąįųų, špkių 
šventės, kongresai, £i^įyažlavi- 
mai, bet višąs. veikai' dvasia 
mus turi jungti aukščiausiam 
tikslui — laisvės Liettf^gJ.

Vasario šešiolikt.o^įžvi1gsnį 
kreipkime ne tik į '’^aį’bingą 
praeitį, bet ypač į dflbrtį ir 
ateitį.- .

Gal <Jąr neužmiršome laisvės 
turėtos savoje nepriklausomoje 
valstybėje. Tajp pat žinome 
kiek ta laisvė kainavo. Užten
ka prisiminti kovų ir kančių 
kelią nuo lietuviams uždrausto 
spausdinto žodžio, ligi Vasario 
16, 1918 m. ir savanorių au
kos.

Štai ir vėl artinasi atkurtos 
nepriklausomybės paminėji
mas. Tai ne tik proga pažvelgti 
į kovom ir kančiom nužymėtą 
praeitį, ir palaimos saule nu
šviestą nepriklausomybę. Mi
nint šią didžiąją dieną gal svar 
biau yra pažvelgti į rūsčią tė
vynės dabartį ir ateities, kad ir 
labai miglotą, kelią. Žvelgiant 
į pavergtą tėvynę ir ateitį, 
trumpai staptelkim ir prie da
bartinės mūs veiklos. '

i

lietuviškus papročius. Dargi jis 
“Aušroj” (1883 m.) paskelbė 
savo nepaprastos vertės eilėra
štį “Lietuvininkai mes esam 
gimę”, kuris virto antruoju Lie
tuvos himnu.

Vienc’k dr. J. Sauerveinas bu
vo pamilęs ne tik labai vertin
gą lietuvių kalbą, bet ir pačią me gražiai veikiančių visą eilę 
Lietuvą ir lietuvių tautą. Jis sa
vo eiįėraštyj “Lietuvis svetimoj 
kalnų šalelėj” prisipažįsta: Nu
mylėta Lietuva, kur mano šir
dis gyvena, išlaikyti tave gyvą 
svetimi kampai graudena, ir 
maldauja Visagalį: “Dieve, būk 
mums kalneliu (laimingu), kad 
tauta mūs (lietuvių) nepražū
tų”.

“AUŠROS” REIKŠMĖ

Nors, “Aušra” ėjo tik trejus 
įlietus' ir Didžiąją Lietuvą pa
siekdavo tik slaptais keliais, ta
riau sugebėjo uždegti lietuvių »' 
širdyse tėvynės Lietuvos meilę i kiamomis vertybėmis.

Yra džiuginančių reiškinių, 
ypač kultūrinėje veikloje. Tu
rime nemažą savą spaudą, litu
anistinį švietimą, sulaukėme 
nęt dviejų enciklopedijų. Turk

organizacijų — draugijų.Ypač 
vertos dėmesio Skautų, Jauni
mo sąjunyą ir šaulių sąjungą. 
Yra ir gražiai besireiškiančių 
chorų, kaip Dainavos, Čiurlio
nio ansambliai ir kitų. Turime 
net ir savą lietuvišką operą. 
Nuolat įvyksta grupinių ar pa
vienių solistų koncertai. Kultū
riniai veiklai remti turime ir 
lietuvių fondą, kuris nemažo/ 
mis sumomis ją remia. Gausų 

į ir įvairių meno parodų. Gali 
pasirinktinai visur lankytis ir 
gėrėtis : mūs kultūrininkų ter

ir, bendrai, sukėlė lietuvių tau 
toj tautinį atgimimą, et eo ipso 
davė pradžią mūsų tautos isto
rijoj naujai epochai, privedu- 
siai net prie Lietuvos valstybės 
atkūrimo'.

(Bus daugiau)

-—. Pietų Amerikos vyskupai 
būtų norėjo gauti tikslias ins
trukcijas, bet jų negavo. Jie jin 
valo vadovautis savo sprendi
mais.

WISE

Limit use of diswasher 
to once a day, after.the 
evening meaJį and cut; 
excessi ve u se.of water 
and ejęctricity.

Doni be a Bom Loeert

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE,
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fraternalinė- or

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

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

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
nariams.

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

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

SLA — apdraudžia ir. Taupomąja apdrauda — Endowment 
In’mrapce, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo praužiai.

SLA —vaikug apdraudžia p;gia. terminuita apdrauda: už 
$1.000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
į >ayo apyl.nkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
miefai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis if tiesiai i SLA Centrą:

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

307 Wi 30th St.
; < ; > Tel. faW 563-2210

-P. Venclova

Liūdesys ima tik prisiminus 
okupanto prislėgtą tėvynę. 
Nuolat girdime už laisvą mintį 
žiaurius teismus ir jų skiria
mas daugelio metų katorgines 
bausmes. Didžiųjų tautos pat
riotų kovą duodą vilčių, bet 
tai visgi labai aukšta kaina...

Šviesiau būlų,’ jeigu mes šia 
bendrai dirdarni, ji] kovą rem
tume. žinoma darome ką gali
me, bet nepaprastai daug ener- 
■ gijos išeikvojama bereikalin- 
/giems tarpusaviains ginčams. 

Štai ąrtinantės mūs didžiajai 
žventei nrąžai. girdime prisimę 
nant jos reikšmę. Permažai pa 
stangų suderinimui ir ikįyginį- 
mui tautos laisvei kelio, ir rėmi
mui šių dienų, tikriesiems ko*

i

DentistryNews

Fl G H T, H£ Aff Y_i>rSf ft*

Swelling 
Hemorrhoidal
Tissues. i
caused by irdIamm.a,tipu

Doctors hayę. £ppndx ą, mę$ęa- 
tio'n that in many cases gives 
prompt, teniponary relief for 
hours from pąin ancį'J^hirjg 
itcKin hemorrhoidaf’tissues.tnen 
helps shrink swelling of. these 
tissues caused, by ipflarumaiibn. 
The.name: Preparation, No 
prescription i^neędecį. Prepa
ration H. Ointment' arĮ(į sup
positories, Use-only as^di rec ted.

Putting More Light Ob The Subject
If you haven’t been to the 

dentist lately, when you do^o 
you’ll think today’s dentist is 
the. dentist of tomorrow!

Longer lasting — eyen. life
time — tooth fillings are a 
reality, today. No, longer 
need- chjppęį or ęrac\ęd, 
teeth be lost Such teeth can 
be reconstructed using filling 
materials that, not only mat^hi 
the color of the damaged tooth 
but are as durable-as thotootH 
itself.

Dental authorities,estimate 
that it will be at least ten 
years before a vaccine tq 
prevent tooth decay is 
available but much progress 
has already been made in that 
direction.

Laser beams instead of4 
metal drills? A distinct pos
sibility, with much research 
and experimentation yet to 
be done.

High speed drills already 
operate at speeds that greatly 
reduce the discomfort of vi
bration during drilling, while 
enabling the dentist to more 
efficiently prepare the tooth 
for Oiling,-“ and in less time.

One of the latest major de
velopments in the constant 
search for better procedures 
and instruments in dentistry 
is the use of fiber optics, 
the technique of transmitting 
light through transparent 
glass fibers, in illuminating 
the dentist’s working area — 
namely your mouth!

One company, the Midwest 
American Dental division, of 
American Hospital Supply 
Corporation, has designed a 
new dentist’s handpiece (drill,) 
called the “Quiet-Air IrvSight” 
that features a built-in ^head- 
light” to spotlight the toqth 
area being worked od» .

HistoricallyA denūsU h^ve

Like. a pair of spothfh^ 
two bundles of thousands of 
strands of glass bring light to 
the area being worked on by 
a dentist using the handpiece, 
or drill, pictured herę.
worked alternately, araohg 
shadows, and bright spots be
cause of the injpossįbiliii 
of Utting existing lighfc 
sources into the mouth with
out restricting the denrisVt 
ability to wojrk not to 
mention discomfort to the 
patient.

In-Sight brings the light 
right into the mouth, from a 
light SOUBCK th» dentiatX 
console, through twą bundle 
of- thousands of strands, of- 
glass connected, to the hanfU 
piece, Only the bright whiU 
light travels down the h«*‘ 
the light bulb’s heat and 
electrical source stay, on the i 
dentist’s console, away frOfli *

P<bentXntouthį -
It allows the dentist tį 

wod^ with greater precision* 
J*5* strain* and, mur| 
less fatigue /— botfc * 
dentist and patientI-

— naujienoX chičAoo *, ILL VVtcineįriay ?



Vi. BAKCHAS

Pastabos iš tolo
TAUTOS ŠVENTĖ LOS ANGELES: VASARIO 

11, 16 IR 18 D. D. 
desnė.Lietuvos Nepriklausomybės 

atstatymo paskelbime; sukaktis, 
labai populiariai minima Tau 
tos šventės vardu, šiemet. Los 
Angeles lietuvių kolonijoje įga
vo naujas formas ir “išmieras” 
Pagal “Lietuviai Amerikos Va
karuose” laikraštį — prelatas 
J. Kučingis ir Lietuvos genera
linis garbės konsulas V. Čeka
nauskas jau sausio 15 d. lankė
si diecezijos syskupo įstaigoje,

Vasario 16 <1. šiemet gali pasi
daryti minėtina neti istorine 
prasme, bet ir labai svarbia die
na mūsų išeivijos “diplomati
joje”, kuri, gaila, bent iki šiol 
neturėjo didelių pasisekimų (o 
gal męs jų nežinome?), šiemet 
čia Los Angeles, mūsų vis dar 
naujas L i e t u v o s Generalinis 
Garbės Konsulas Vyt- čekanaus-

kur kalbėjosi su vyskupu Ward. | kas vasario 16tCsios minėjimo 
Išdavoje paskelbta, kad vasario proga užsimojo labi i diąsiain 
U d. visose katalikų bažnyčio- žingsniui — sukviesti i
se (Amerikoje?) bus kalbama 
malda už Lietuvą.
beliktų iniciatorius

Vcck- 
r įves te 
valsty

bių konsulus. Tokių yra (pagal
Jei taip, taj reziduojančius svetimų 
tik sveikin-HUViaiUl JU.O UK DVC1AUA ,----- V --- ------------------------- -----------C -------- \

ti. Bet abejoju, ar Los Angeles'man suteiktas City Hali proto- 
diocezijos “bosai
įsakymą kalbėti maldą visoje, 
Amerikoje. Greičiausiai tai rei
kalas sukasi tik apie dioceziją.

Vasario 16 d., jei oras (lie
tus) nesutrukdys, kaip ir kiek
vienais metais, numatyta prie 
miesto rotušės iškelti lietuviška

galės duoti‘kolo sekretoriato žinias) 60-65. 
Te konsularinio korpuso deka
nas šiuo metu yra Didžiosios 
Britanijos generalinis konsulas 
Thomas ASTON. Vadinasi, nor
maliose sąlygose, tame mūsų 
konsulo renginyje turėtų daly
vauti visi konsulai su gen. kon
sulu T. Aston priešakyje. Betgi

M

XJSSf. ‘jgaKrewjsaaF:. Aug?
-L. \ ’,^1

anHK ’ .

konsulu jokius algos negauna ir 
dėlto renginio išlaidu suma jo 
kiu būdu nebūty pakeliama vie
no asmens ištekliais.

Vytautas Čekanauskas

Vasario IK <1. lietuviškosios 
parapijos kaimynystėjo esanči
oje Marshall gimnazijos salėje 
bus iškilmingas, AL'J'os rengia
mas, vasario 16-tosios minėji
mas, kurio pagrindimu kalinto
ju pakviestas buvęs Tautinės 
S-gcs pirmininkas ir tebesąs vie
nas iš Tautinės srovės stam
biausių veikėjų Vytautas AB- 
RA1TIŠ iš Fkridos.'

Ryšium su vasario 16-tosios 
minėjimu Los Am

HOI SPRINGS, ARK.
Stefanija Rūkienė, Sibiro 

kankinė, kilių knygų autorė, 
LAS (Lietuvos Atgimimo Są-

judžio) garbės narė, pirminin
kavo Lietuvos Atgimimo Sąjū-

Pakaruokliškas humoras?

Nesenai vienas latai veiklus 
lietuviu visuomenės veikėjas ga
vo eiliuotą mašinėlė rašytą1 
grasinimą, kad bus pakartas. 
Tai gana drąsus fckpaža<las”, už 
kurį jo autorius turbūt turės 
atsakyti teisme. Numatyta kar
tuvių auka, suprantama, labai 
jaudinasi (taip pat jo šeima), 
ėmėsi galinių priemonių apsr

minėjimu Los Angeles mieste, i saugoti netik nuo koriko, bet 
kai kuriuose mūsų laikraščiuo- ir prielaidų, kad jis gali pasain- 
se pas:ridė klaidingų pranešimų, Oyti ir kitokį žudiką. Reikalas, 
kad būk tai: 
Angeles skyriaus 
visų organizacijų atstovai, 
susilaikius, vieningai

subrinkime, 
mėn. 29 die 
and Trust 

patalpose.
Antanas

suolinanir nariu c
įvykusiame sau-io 
ny, Arkansas Bank 
Community room
Skyriaus pirmininkas 
Bertulis padarė platų praneši
ma is skyriaus veiklos, papa
sakojo įspūdžiu^ iš (Uevelande 
ivvkusius seniūnu tarvbos su- 
važiavimo. Perskaitė aplink- 
i ašėius.

dvti ir kitokį žudiką. Reikalas. 
ALTos Losisa^oina’ t“5?5 teisės žinovų ran 
susirinkime! koše, korikas jau beveik nusta- 

trim ' ‘l-v,as reikia tik “vagį nutver- 
nutarė’ l,ž rankovės“, kas irgi, sako- 

nrnėjimus ruošti lma’ beveik tik rankos pasieki- 
Imu . . . Galvoju, kad numatytas 
pakarti visuomeninkas perdaug, 
jaudinasi, nes kai bus išaiškin
ta ir paskelbta to grasinančio 
laiško autorius — pats autorius 
iš gėdos turėtų pasikarti ... o 
Dievulėliau, kas dedasi mūsų 
Lietuviškoje visuomenėje! . . .

trispalvę. .Tat outu penktadienii ... , . , . , . ,. r. ’
(vasano 16 d.) 12 vai. Niekada,: 
tokiose iškilmėse (vasario 16, 
d.) nėra dalyavęs miesto me
ras — burmistras. Tikras daly
kas, kad. nedalyvaus ir šiemet. 
Gerai, kad dar leidžiama išviso 
iškelti nepriklausomos Lietuvos 
vėliavą. Reikia, ypač dėlto, kad 
tose iškilmėse dalyvautų kuo- 
daugiausiai lietuvių ir kad ste
bėtojų minia būtų galimai di-

v os padėtį (Sovietų Rusijos oku
pacijoje) — mūsų konsulo rolė 
yra labai nepavydėtina, ypačiai 
šiuo atveju, kai pasirodys — 
kiek iš kviestųjų konsulų tame 
pažmonyje dalyvaus.

Konsulas V. ček* .;auskas da
ro labai drąsų ėjimą, nes lyg ir 
nejaukiai jaučiuosi pagalvojęs, 
kad iš tų vriš 60 konsulų jo

. KNYGOS ANGLŲ KALBA
JsirrUna*, A IN THE DARK. Pikanti^kq Ir tntvmlij nuutykti

Or. Jurai B. Končių*, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorija 
antrauk* nuo pat senųjų imžhj Iki pokario metu. VidutitHo formato, 141 
ėsi., kainuoja $3.00. ; i

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLKVj 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynu istorija 
211 įmL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma žiu knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Ju h 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius 1 Naujienas arba atsiuntus čeki u 
piniginę perlaida.

1739 Btttk Existed StrwC, Chiexfe, ffi.

rengiamoje “cocktail party” ga-i sąskaita bus labai d’delė - po 
Ii teatsilankyti tik vos kėlioji- 25 dolerius asmeniniu. Svečiai, 
ka . . . Žinoma, reikia “spausti 
nykščius” kad atsilankytų kuo 
daugiausia.

Visi konsulai turi instrukci
jas iš savo Užsienių Reikalų Mi
nisterijų kaip tokiais atvejais 
laikytis ir . . . dėlto tokie rengi
niai rodo kas yra su mumis ir. 
kas ne. Ilgai nereikės laukti — 
sužinosime jau vasario 17 d. 
kiek ir kas dalyvavo (ko’nsulų). 
Bus arba didelis laimėjimas ar
ba -

Renginys ruošiamas viename 
geriausių viešbučių “Century 
Plaza” hotel, vasario 16 d. nuo 
7 iki 9 vai. vakare., bus duoda
ma eoektailiai, su lengvu užkan
džiu (hors d’oeuvTe), jokios 
progamos (išskyrus konsulo V. 
Čekanausko’ trumpą sveikinimo 
žodį) nebus. Tokioje vietoje, 
kaip Hotel “Century Plaza”, 
kainos yra labai aukštos. Neste- __  _______
bėtina, kad šio konsulų pabūvio būdamas tik generaliniu garbės 

. - --------------------------------------------------- - ------ -----------------------

kartu su Lietuvių Bendruomene 
ir priimant aukas, pagerbti au
kotojo valią . . Ne visai taip. 
Mat, Les Angeles ALTos skyrių 
sudaro 32 organizacijos ir dėl- 

■ to 11 atstovų ‘’nutarimą” nega
lima laikyti “visų organizacijų” 
nutarimu. Bet “šventos ramv- 
bės” dėlei galima jį šiemet to 
leruoti, jokiu būdu nedarant 
prielaidų, kad tas “nutarimas” 

Įgalioja net kitiems metams.

Visai man nesuprantamas ia

Ar Adomas ir Ieva kalbėjo 
lietuviškai ?

šiai< metais Lietuvos Atgi
mimo Sąjūdis renka vyriausią 
vadovybę. Rinkimus pravesti 
paskirtas Hot Springs skyrius. 
Vyr rinkinių kamisiją sudaro: 
Antanas Bertulis — pirminin
kas, Kostas Plepys sekreto
rius ir Stefanija Rūkienė — 
narė.

Hot Springs skyrius kandi
datais i vvriausia seniūnų ta
rybą parinko Lionginą Saba
liūną ir Petrą šmaižį.

Petras Stakauskas perskaitė 
revizijos komisijos aktą, iš ku
rio aiškėj,kad skyrius tvarkin
gai veikia. Piniginiai reikalai 
tvarkomi gerai. Skyriaus kasi
ninkas vra Vilius Mozūraitis.

žinoina — nemoka nieko. Tai 
kas padengs gana, stambią sąs- me “nutarime” tai pareiškimas, 
L O linhizrini . 44 _ ••___ , ikaita. Vietos lietuviai. Tam ren
giniui organziuoti buvo sudary
tas nedidelis, 4 asmenų komite
tas, kuris numatė sukviesti apie 
40 lietuvių, kurie sutiktų daly
vauti tame renginyje ir sumo
kėtų po 100. - dolerių: vyras su 
žmona apsimoka už dalyvavi
mą po 25 dolerius (tai jau 50. -Jkšta — nežiūrint kam auka bu 
dol.) ir kitus 50. - dol skiria ap-'vo skiriama, 
mokėti svečio konsulo (su žmo
na) išlaidas.

Kiek teko patirti, komitetas 
neturėjo sunkumų surasti tiek 
lietuvių sutikusių -.dalyvauti su 
100. — dolerių bilieto kaina. Tai 
geras ženklas, rodantis, kad kur 
ant kortos dedamas Lietuvos 
reikalas — nesiskaitoma su. pi
nigu. Ta parama (lituviškosios 
publikos) buvo reikalinga ir pa
teisinama, nes mūsų konsulas

kad: “. . . priimant aukas, pa
gerbti aukotojo valią”. Beveik 
30 metų dalyvauju, kaip vienos 
ar kitos organizacijos atstovas 
ALTos sudėtyje, bet niekada 
nesu pastebėjęs, kad ALTa ka
da nors nebūtų pagerbusi auko
tojo valios, kai tokia buvo parei-

Spėju, kovo mėn. bėgyje bus 
skyriaus metinis susirinkimas 
kuriame, reikia laukti, daly
vaus visi ALTos nariai — orga- 
nizarijų atstovai, čia, ir . kaip 
tik čia bet nieur kitur, galės ir 
turės būti padarytas nutarimas 
vasario 16-tosios minėjimų atei- 
luv-tje ir ta proga renkamų au
kų reikalu. Ir tik to susirinki
mo daugumos nutarimo reikė- 
laikytis visiems ir tiems kurie 
balsuos už ir tiems kurie balsuos 
preš-

Tokia tema tilpo eilė straips
nių “Naujienose“. Nesigilinant 
i tų sraipsnių turinį, labai abe
joju ar Adomas ir Ieva kalbėjo 
lietuviškai. Mat, nesenai kaži 
kur esu skaitęs, kad Adomas ir 
Ieva buvę rusai ir štai kodėl: 
neturėjo rūbų — buvo nuogi, 
dangstėsi tik vienu lapu, tetu
rėjo tik vieną obuolį — dėlto 
turėjo būti rusai . . . nes bied- 
nesnių žmonių negalėjo būti . . .

Dabartinę LAS Hot Springs 
skyriaus vadovybę sudaro: pir
mininkas Antanas Bertulis, vi
cepirmininkas Lionginas Saba 
liūnas, sekertorius Kostas Ple
pys, kasininkas Vilius Mozūrai 
tis. Revizijos komisija— Po vi
als Petrulionis ir Petras Sta- 
kauskas.

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

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

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

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:80 vai. vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

For your headache get 
extra strength and safety, too,

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

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

0
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Taupykite dabar
pas mus •f .
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Federaliniai patvarkymai reika
lauja bausti ne laiku išsiėmus cer* 
tifikatus.

$1-50.
Eiliij rinktinė. 1C9
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DR. ANTANO J. GUSENO RA ŠTAI f
MAUJIINOSE GALINA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO-? 

JO, VISUOMENES VEIKfJ© IR DAŽYTOJO ATSIMINIMUS
Pr. A. £ Gvraun — MINTYS IR DARBAI, 256 psL, liefian&u 1908 

meta įvykiui, Jablooakic ir Totoraičio Jaunai dienai ir sari- 
rfiptninaą. --------- ---------------------------------------SLOE

Or. A. J, Guraen — DANTYS, Ją priežittra, rveitiU Ir grcžli 
Četaii tfriellili, vietoje S4.00 dabar tik---

. Nlnkžtata virteHala tik —_______________________
AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONES.

Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą Uepi-s 
Lazdypui išskleisti mažuti deimantu spindinti žiedą, apkaito medžy Žakas 
žfa-gHdals, kaip konfetėmis ir pamažu įveda i gamtos vaizdų ir garsu ste- 
buMus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juefcauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes. .

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. AurustaltyH- Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for-

i

!>

f

J

I

i

Chicago, III. 60608

YIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ,

įiteię

i

I

I

TUKINTI DIDELES ATSARGAS
T< 01-5070 

gtomoNIlAma RMtatytt.

1731 S«. HALSTED ST- CHICAGO, ILL. W68I

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.

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

GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė Ir lietu

viu gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau U vardintomis knygomis, 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozas Kipočlnskra, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei-

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

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

2. Jurgis BaItrvŠ4ltl», ŽEMES PAKOPOS. Elegijoz, 
KDesluio formato, 157 psL Kaina S2.00.

S. Butfcv Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAITAI. 155 psL
4. Vlneat Jonlkaz, LYDĖJAU VIEINIĄ VĖTROJE. 

C*l. Kaina 0.00.
B. Kluopa* Jurgąllonla, GLODI ■ LI0DI. Lyrikos eilės, 105 p«L R2.00.
fl. Anatolijus Kalryz, AUKSIN* SĖJA. Eilėraščiai, 88 psL S2.00.
7. Nadra Raztanlz, TRIJŲ ROŽIŲ IVENTt. Eiliuoti pasakojimai apie 

S išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $5.00.
8. Nadat Rastanls, THE FOREST OF ANYKlčIAI, Antano Baranausko 

“Anykščių šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.
9. Balya RuHa, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psl. $1.00.
10. Staaya Santvarai, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 187 psL, $3.00
11. Stary* Saatvaraa, AUKOS TAURE, 5-jl lyrikos knyga, 152 psl. $2.50. i
13. Petras Sagatra, SAUlELEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL, $1,00.
13. Petra* Saitas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00.
14. Eugenijui Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės,
15. Elena Tumlenė, KARALIAI IR IVENTIBJI.
18. Affooaa* Tyruolls. METŲ VINGIAI. Lyrikos jink
17. Jonas Valbfas, S1NOVES LIETUVIŲ DIEVAI.

BB psL Sl-flO. ______
R Adenas Jrara, BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 115 pet S3.00.

Norėdami įsigyti šias ar kitas knyga*, prašome atsilankyti j Naujienų 
raštine arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar pinigini orderį.

n $1.00.

1731 So. Existed Street, Chicago, Ulinoli 8MM

Juozas K.pečlnsk^. 1H1VIO DALIA. Atsiminimai Deivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje belri- 
km-lančio ir patvariai įrikflrusio asmens Istorija Knyga gausiai Ūlo- 
struota. 300 psL Kaina 7 doL

ČIKAG1ETES ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO^-LIETUVOa. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ki ji ten matė, kokias 
kalbas gurdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl. JUO. Yra taip pat 
išversta Į anglų kalbą.

M ZoščwiLo, SATYRINES NOVELES. Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 19P pusi, kaina 12.

D. KuraMa KELIONE I ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Atk 
torlaus pastabumą neapgauna Intadsto ir agltpropo propaganda bad 
rrihaariraritaal. Abi knygos parašytas lengvu, grttiu stiliumi.

PraA P. P.tabrklh, KRYjUVOCIŲ VALSTYBES SANTVARKOS

Vincas Iraraftl*. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES FARAfTEJE.
M p«L Kaina SLM. • t

Eta ir kiti laidiniai yra oranasS 
NAUJIENOSE, 1737 Sa. HALSTED CMKA9O, fLL. «M«

"’7”' ;,.g!

1800 So. Halstod St

I
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Nuo gruodžio pirmos d. 
Oianroičio kainos:

uivagdje u priemiesčiuose
metams  —-— 
pusei metu — 
trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

pusei metų _____
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vienam menesiui
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Naujienos eina xajsKlieii. 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben 
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
01. 60608 Telef 421-6100

Pinigui reikia durti priv
I Orderiu įkarti u itn tyixL

Lėtinau

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo 
t vai. ryto iki 5 vai. vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vai.

tuvą A.sisakyta Sąryšyje su Tė- 
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Amerikos politika Irane
V Ne vienas politikas ir visuomenės veikėjas jau ga

na aštriai kritikavo prezidentą Carterj ir kelis Ameri
kos diplomatus dėl JA-V politikos Irane. Ne vienas jau 
tvirtint, kad prezidento Carterio politika jau prakišusi 
Iraną, neš netrukus šit Maskva bendradarbiaująs mula 
Ghcmeini jau taps viso Irano valdovu. Net pats šachas, 
paklaUšęš savo karių ir amerikiečių patarimo, išvyko iš 
Irano ir prakišo sostą. Jeigu jis būtų amerikiečių pata- 
Hiild neklausęs, tli šiandien jis tebevaldytų Iraną.

Tuo tarpti jar nežinome Irano likimo. Galimas daik* 
tas, kad bus nuverstas ne tik dabartinis premjeras Ba- 
chiaras, bet bus nuginkluota ir Irano kariuomenė. Irano 
karo vadus gali likviduoti patys Irano kariai. Panašiai 
Su karininkais pasielgė Afganistano pėstininkai. Lietu
viams žinoma, kad Rusijos caro karininkai buvo žudo
mi. Da’Iis jų' p’ersimetė pas- bolševikus.

Pagrindinis JAV užsienio politikos dėsnis sako, kad 
Iranui. bus geriausia, jeigu abi pusės sueis, savo reikala
vimus išdėstys ir žiūrės,- dr galima abiejų reikalavimus 
suderinti. Dabartinis Irano premjeras Bachtiaras norė
jo rasti bendrą kalbą su mula Chomeini. Jis pats kvietė 
niūlą grįžti į Iraną, atsisėsti ir aptarti krašto politikos 
svarbiausias problemas. iŠ visko buvo matyti, kad Ghd- 
meini bijojo grįžti į Iraną. Prieš tai prokuroras paskel
bė, kad jis bus pirmas šu Chomeini kalbėti. Jis maištavo 
15 metų, kurstė žmones prieš Šachą ir prieš Irano šaiP 
tvarką, tai turės aiškintis teismo tardytojams. Niekam ( 
nėpaslaptis, kad CRohieihi turėjo stambias sumas pini
gų. Iš savo dvarų pinigų jis neėmė. Jo sąskaitas apmokė
davo sovietų agentai, besisukinėjusieji Irake. Prokuro
ras laukia progos prieiti prie mulos Chomeini ir apklau
sinėti jį dėl visos maišto kampanijos.

Chomeiniui pabijojus ir atsisakius vykti į Iraną, 
pats premjeras Bachtiaras buvo pasiryžęs skristi Į Pa-

rius ir kaitalioja vyriausybes. Tos galios niekas jam ne
davė, bet jis pats jos siekė.

Premjeras Bachtiaras nevažiavo į Paryžių, bet jis 
įtikino Chomeini grįžti į Iraną. Reikia manyti, kad jis 
prižadėjo jo netardyti, jeigu parvažiuosiąs. Iš kitos pu
sės, jį spaudė Prancūzijos vyriausybė nevesti propa
gandos. Chimeini grįžo į Iraną ir čia jis nenorėjo kak 
bėti su Bachtiaru, Irano premjeru. Premjeras būtų ga
lėjęs iš aerodromo atsivežti Chomeini į vidaus reikalų1 „carga traducirlp ai castellano 
ministeriją ir išsikalbėti, bet Chomeini nenorėjo ir sake, 
kad esą privargęs.

Irano vyriausybė didžiausią maištininką jau turi 
Teherane. Jis jau susitiko su dauguma iraniečių ,bėt di
delės naudos iš tų susitikimų jis neturi. Praeitą antra
dienį paaiškėjo ,kad jis nepajėgė rasti asmens ministerių 
kabinetui sudaryti. Jis surado 70 metų Istaną, kuris su
tiko būti laikinuoju premjeru.

Mula Chomeini jau praleido penkias dienas Irane, 
bet jis nieko nepasiekė. Jis įsitikino,, kad jo šalininkų 
•kaičius Žymiai mažesnis, negu tikėjosi Jei būtų turė-

presentarlo ante autcTidades 
colombianas dentro Cuatro me. 
?• s a pcrtir de Enero 6 de 1979 i 
m el f in de egalizarlo.
La Junta Dirsctiva Fue Elegi

ja de la S’guiente Forma: 1) 
Padre Stanley Matutis, Barran- 
fuilla, Presidentė, 2) Padre 
Zeneeslau Dubinskaš, Barran- 
juilla, Tesorero, 3) Antonio Ar- 
m’nas, Medellin, ei mlembro, 4^ 
Mėta Kapstys, Mėdellin, f d 
niombro, 5) Stefania Mardcbas, 

ęs, tai būtų priimtas triumfališkaų bet tū triumfo jis j Medellin, ei nrembro; 6) Dr. 
įiekur nematė. Vyriausybė šiandien žino, kad mula yra^stronela Totoraitis, Medellin, 
labai nusiminęs. Jis realybę kitaip hiato, negu Visą laiką*! 'Į iniembro J) Pranas^ Litkaus- 
’rane gyvenantieji. r

Iki šio meto Bachtiaro vyriausybė nesiėmė jo I 
žingsnio prieš Chomeini ar jo šalininkus. Atrodo^ kad ji 
‘ori leisti pačiam mulai Įsitikinti, kad visi jo pasako ji
nai apie islamo respubliką daugiahsiS- yfa jd patieš VSiz- 
iūoteje. Jeigu iki šio meto jis pats tuo reik’žln dar hėĮsi- 
tikino^ tai jis netrukus turės isitikihtk- Ji§ žiškiSi žih$, 
kad Irano kariuomenė yra priešinga dabartinės siste
mos pakeitimui. Ifano kariai bė jokios abejones lėkkT 
kulkas į maištiirinkaūjančius pamišėlius. Kiekvienam 
aišku, kad ji ir ateityje paleis kulkosvaidį,^ jeigu būš 
reikalo.

Ramiai iharšūojahčiuš Čhčmėfni salfhihkūš salt'll 
nukrėtė didieji bombdiigšiai, žvalgybos lėktuvai ir dide
lė daugybė pačių moderniškiausių helikopterių- K-iekVie^

4 ’

galios, negu visi Irano mulos kartu sudėjus. Jis pareiškė, 
kad jis netoleruos kitos vyriausybės. Jeigu ČhGmeihi 
planuoja sudaryti kitą vyriausybę Iraiiė, taf jiš tik šSVe 
apgaudinėja. Nei vienas demonstfgiitaš fiėdrįs pašiš4- 
kyti’ už Ištand vyriausybę, kol B ach tiara vyriausybė tu= 

ryži ųf susitikti su Chomeini ir aptarti pačius svarbiau-' rėš tokią didelę galią savo įsakyihūš mVėšti.
sius klausinius. Bet Chomeini atsisakė kalbėti su Bačb- Iki šio ffietb Chomeihi Irano vyriausybei buvo buvč 
tiarų, jeigu jis atvyks Į Paryžių, kaip Irano premjeras

s.a.s <iž uj'.is te
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k me tame darbe sėkmės. Su
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'ycf
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- d i ėste Acta Con: 
de La Junta Dirėč-

1 M'-’H's La
a e iūnas.

:1 iri einbra Je la .,unLa Direc- 
-iva y ei secrctar.o del Comitė 
Prdvistorial Del Fondo Lituario 

Colomb:a Saliente, Callo 65 
No. 50C28, Medellin.

La Copia Con; Alministraci- 
m de Corn, jnalco, j 
donde sė realizo la reunion de 
/re.nanguracon del Fondo Litu., 
ano de Colombia.

La prestaeion del servicio fue riant atitinkamą Lietuvių Fon- 
.sn cost^ algųno. (Sala, eqaipo dę. Tenori Dievas, kad s’š ku- 
de samdo, piano, sillas, servicio' klus noras ir pavaldumas tęstų

si charakterizuojant idealą ir 
proveržį ir nugalint įvairias kli
ūtis, kurios dar trukdo stambaus 
tiksle' siekyje ir, pagaliau^ tai
kos, vienybės ir sugyvenimo vi- 
siepis kolonijų lietuviams linki 
jūsų tautiečiai, dvasia su jumis, 
>*aujųją Metų proga: Stasys 
Matut’s ir Vaclovas Dubinskas 
Gruodžio 30 Barankilė.

O i p 
' esidon e ir nuoš rdzLs 

š is. Kol imb 5 
d’iSį t kime, , A 
iru ms m _ų e.

eiv’jcs lietuvių šv’esesniai ate— 
čiai. Su geriausiais Lietuvai 
Fondo linkėjimais: Dr. Ged mi 
nas Balukas - Tarybos Pirmi
ninkas. Dr. Antanas Razma -

Mede liu, Vadybos Pirmininkas. Gruo-
džio mėn. 18 d.

Veržlių I nkėjimų už pas. g i 
tina darbų organizuojant bei ku

i'.. Cali, e' m’erribro, 8) Sirndri1 
. ka iskis. Gili ei miembro, 9)

Zy tautas Luk.uskiš, Cali, ėl 
n embro, 10) Danutė Lukaus-

Gal’, fl m:ėfcibro, 11) fng. 
..idas Venckus, Venezuela; ei 
ii mibro; 12) Irenė Šefnaitis, 
ledellin, ei miembrė^ 13) Jobas 
Laseliūnas, Medellin, ei miėrn- 
>ro.

La Comieic’n de Control cjue- 
o integrada pop laš siguiėiites 
ersonas: 1) Kasimira Didziu- 
Si Bogoto, 2) Ing, Edfntmdo 
asiūnūs, Circa go; 3) Jonas. Ala- 
inauskas, Mėdelūh

Alba EaseliūnSenė - 1 bafeAs

de tintop^tcl)';

TELEGRAMOS, 
SVEĮĘINIMAL LAIŠKAI

1978 m.— 1979 m.

Prieš du mėnesiu buvaus mu
sų Tėvyn^įe Lietuvoje , aidariky- 
tf savo brolių. Grįždamas ap
lankiau ir savo gimines Ame
rikoje, kur man teko susipazilr- 
ti su Lietuvių Fondu. Pamatęs Džiaugiuosi kiekvienu patrio- 
ir supratęs jo reikšmę ir nav-jtiniu lietuvišku darbu. Ta:gi su 
dirigumą, labai kviečiu visus f džiaugsmu sutmku Kolumbuos 
Roiumbijos lietuvius prisidėti ('Lietuvių Fondo steigimą For. 
prie Fondo, kuris patarnaus Idas turės tarnauti lietuvių kūl
imams visiems ir alė-jus laikui tūriniams - patribtiniams r’eika- 
ir mūsų Tėvynei Lietuvai. Ga- lamS, Lietuvcfe la:svmimo f ~ 
vęs iš savo giminių keliolika 
dolerių prisidedu prie Kolumbi
jos Lietuvių Fondo su 10.000 po
zų. Dirbkite kiek galite, kad tas 
Fondas kuo greičiau išaugtų i 
didelį ir šakotą medį. Viso’ geroj 
jums linki; Kun. Vaclovas Du- 
binskas. Barankilė-Špalio men. 
31d.

Siunčiu įgaliavimą ir vieno 
tūkstančių pezų čekį, per Kun. 
Salduką. Su geriausiais lihkėji-

ham buvo aišku, kad Bachtiaras turi žymiai daugiau atvesti.- Šiandien gali suimti ne tik patį Chomeini, bet vi
sus jo bendradarbius. Jegiii Jie is tikrųjų bandys suda- 
yti maistininkų vyriausybę, tai Bachtiaras labai leng-' 
-ai gali iškelti jiems bylą n*’ padėti už grotų.

Ba-c'hfiafšš žino, kad jis valdo traną. Jam taip pat 
Mžiskėjū, ktd Chomeini bepajėgs fanatikų sukelti. Jiė 
'"artėrio politika Irane if nėra tokia jau kvaila ir nie
kam fiėtikūš. Liūtas jau narve.- Visuomet galima su jut)

lams. Tuo džiaugiuosi ir sveiki
nu. Deja, pareigos neleidžia 
man asmeniškai Jūsų brangiose 
Fondo Steigimo iškilmėse daly
vauti. Gerai, kad šiais rejkalaL 
palaikote ryšį su Pasaulio Lie
tuvių Bendruomene ir su Lietu
vių Fondu Jungūmėse Valsty
bėse. Geriausios Jums Sėkmės, 
Jus gerbiąs: Kun. Dr. Juozas 
Prunskis. Paduosiu “Draugui’’ 
Informaciją, kad galintieji pasi
ųstų Jums lietuviškų plokštelių.

(Bus daugiau

WASHINGTON: - Tailed 
i nisteris priiiHr.ini; s Kriai g 

?ak Chomamanan atvyko i Va
šingtoną pasitart’ 
Yzijis pabėgėlių 

Bes yra prižad
neprieinamas. Jo gaudyti iraniečiai n^alėjč Irakė žr.dar patriuksniauš, bet švMitdjd karo’ iatt neb'ū^. Gal ta'Jn
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Chomeini norėjo turėti daugiau galios, negu Irano prėm- Paryžiuj. Bet šiandien jis yra Irane, agnifia jį pasiekti ir tartis ir |tikinti? kad kvailysčių nedarytų,- kuriąs anks- 'i/nkų
jefaš. Ji§ iidrėjb turėti šacho galią, kuris skiria miništė- užvesti su juo kalbą. Galima ji suimti ir prokūMOrofi čitii darė.- Tuo Ur>u Irane d&r tūėk-aš ilėptglaiiilėt£ firę žymisi Mtati.
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ĮSPŪDŽIAI Iš AUSTRALIJOS
(Tęsinys)

SYDNĖJAŪS LiĖTŪVlŲ KLUBAS

Bankstownas yra Sydnėjauš priemiestis, ku
riame lietuviai yrit gausiai susispietę. Iš viso 
Sydnėjauš apylinkėse gyvena apie 2500 lietuvių, 
kurie visi beveik be išimtiėš yra pokario metų 
imingrantai.

fries penketą metų Sydnėjauš apylinkės lie
tuviai sudėjo apie 80,000 dot, ir Bankstopne pa
statė didelius if modernius Lietuvių Klubo rū
mus, užsitraukdami ketvirčio mil. dol. paskolą. 
Šie rūmai tapo Sydnėjauš apylinkės lietuvių veik
los centru.

Pirmame aukšte yra erdvi šokių — banketų 
— susirinkimų salė su scena. Salėje yra gal 60 
staliukų, po 4 kėdes prie kiekvieno. Apšvietimas 
modernūs, pritaikomas pagal reikalą, atmosfera 
labai jauki. Ant sienų lietuviški paveikslai. Vi 
sur švaru, tiesiog pedantiškai tvarkinga. Salės 
gale yra gana modernus baras, o aplink jį— “Po
kerio mašinos” (slot machines), kurių priskai- 
čiau “°. Tokios lošimo mašinos jas australięčius 
yra labai populiarios. Pav., netoliese esančiame 
arklių lenkg.ynių klube tokių mašinų buvo apie 
100, ir visos 1 uvo užimtos. Tos mašinos ir Lietu

vių klube buvo visos ir beveik visada užimtos^ 
Kad jomis palošti, dažnai tenka laukti eilės. Mū
siškiai deda Į jas pinigėlius ir trauko rankenė
les, panašiai, kaip pas mus Laš Vegas kazinuose. 
Laimingasis gali laimėti 10, 15, 30 ar 60 dolerių. 
Pastebėjau, kad kai kurie tuo pačiu metu lošė 
net ant dviejų mašinų. Vaizdas labai neįprastas 
ir Įdomus. Gailėjausi, kad su foto aparatu iš na
mų nebuvau atsivežęs ir elektroninio f lašo. Nors 
iet. klubas už šias mašinas moka gana aukštus 
mokesčius, bet vien tik jos klubui per metus at
neša apiei 40—50 tūkst. dol. pelho, ir vien jų dė
ka per tuos kelis klubo gyvavimo metus visos 
skolos jau yra išmokėtos.

šalia salės pra virtuvė ir Valgyklos patalp°s, 
kur už labai prieinamą kainą — du ar tris dol. — 
kasdien, įskaitant ir sekmadienius, gali paval
gyti sočiausius ir skaniausiai pdgamlfltUs liėtU- 
vilko meniu pietus ar vakarienę. Atvyksta Pa
valgyti ir daug svetimtaučių.

Antrasis rūmų aukštas užinia tik dalį ploto, 
nes statant reikėjo taupyti lėšas. Čia veikia pa
vyzdingai įrengta biblioteka ir škaitykla, kurias 
?u dideliu pašisvehtimu tvarko C. Liutikas. Bib
lioteka atdara du kartus savaitėje, po porą va
landų. Skaitykloje sali rasti bėVeik viso laisvojo 
pasaulio lietuvių laikraščius ir žurnalus. Ten Vei
kiančiame spaudos ki°ske galima įsigyti lietuvis-1-

kų knygių plokštelių^ meno ir UUtbdailės dir
binių. j

Visos rūmų patalpos yra vėsinamoš. Klubas 
ka^iieh, nustatytomis Vaidnd6nrf§. 

Klubo taišVklešė yrS numatyta, kad lankytojai, 
ypžiififži j s©kiy% ateitų deramai apsirengę? 
sū ŠVSfkaii, k'aklafjrsiais, ir t.t. Prie Įėjifflū višh- 

j dS budi viėflas pareigūnas. Ten pat yra gražiai 
' vedama svečių knyga. Klube gali lankytis tik na- 
■ riai ir su savo svečiais. Šeštadienių ir Sekmadie
nių vakarais scenoje groja geriausios Šydhėjaūš 
kapelos, 3 ar 4 žmonių sąstato, paįvairinamos 
programomis^ pasirodymais, bfuzika ir dainos 
sustiprinamos garsiakalbiais.

Paskutiniu metu klubas numato pdstatą di- 
didinti, pristatant Sporte salę jaunimui, kas kai
nuotų apie 400 —600 tūkšt. dėl. Nbtefika. abe
joti, kad ir šį srūntahyihą .klubė Vadovybė Mfeitu 
laiku iVykdyl

Klubo kiemas didėlis, asfaltuotas, sužymė- 
, tos linijos tvarkingam automobilių pastatymui. 
Lietuvių klubo kaimynystėje graikai turi pasis
tatę savo bažnyčią ir panašius rūrtitis, kurie taip 
pat yra naSji, mddetniški.

Gruodžio 17 d. su broliu if brolienė atvyko
me' į Liete klubą ir čia, pagal iš anksto susitari
mą telefonu, radome av. majorą A. Kutką, su ku
riuo susipažinau, ir jis man papasakojo savo la
bai įdomius atsiminimus iš Jlgų tarnybos metų

Lietuvos kai*o aviacijoje. Jo atsiminimus užsira
šiau, kaipo medžiagą mūsų aviacijos isto
rijai.

Tėfi būnant, brolis Jtkfeipe mafio dėmesį, 
kad prie fcafb SVečių tarpe pastebėjęs vieną čika- 
gietį. Nuėjau pažiūrėti, gal pažįstamas. Ogi be- 
sąš Vladas Rask-Rasciauškas, kelionių biuro Čhi 
cagoje savininkas. Jis į Sydnėjų atvykus iš Piji 
salos keliom dienom anksčiau, negu CleVelūhdo 
“Grandinėlė”, nes turįs sutvarkyti jų apsistoji
mo ir nakvynės reikalus. Jis pats ėsdš apsistojęs 
garsiame Kings Cross, netoli Sydnėjauš vidur- 
miesčio.

Tą dieną Lietuvių klubas kaip tik šventė sa
vo ketverių metų gyvavimo sukaktį if Svečius 
vaišino geriioju australų alum. Pavalgu vaka
rienę perėjome į didžiąją šalę, kuri buvo jjffl pil
nutėlė. Apife 1 vai, grojant tirdiėtiškai apsiren
gusiai šokių kapelai, prasidėjo špeoittli progra
ma, kurią išpildė haVdji^ių pora. Vyrukas paro
dė nepaprastus žonglieriškus sūgėbėjimus su 
kardais ir degančiais fakelais, e mėrgiUa gabiai 
Pasako havajietiškus šokius, pabaigoje het “top- 
less’’, už M jai lietuviai gerai paplojo. Man tor 
kia programa lietuviškame klube atrodė kiek 
hriprasta ,bet siittmsė kraštuose matomai yra 
kitokie papročiai, prie įbrių Per 30 metų turėjo 
prisitaikyti if mūsiškiai. •
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DK K G, BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINĖKOLOGINC CHIRURGIJA 
4449 So. Pulaski Ro. (Crowford 

A^iięĮU. Bwildipg). Tel. LU 5-6444
Priigą, susiusimą.

Jei skandinti 374-800<l

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
5P25 CENTRAL AVĖ. 

St, Petersburg, FL 33714 
Tel. 8l3)-384-3020

Dk. PAUL V. DARG1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wesjchester Community klinikoj 
Medicinos direkiorius

1938 $• M&x.hfdn «.d>z We^chester, IL. 
iįr-il darbo dienomis, ir 

kas anirą šeštadienį 8—3. vai. 
Tel:; arba, 562-2728

TEL. BE 3-5893

GYOYTŲJAS IR C ri iRU KU aS 
SPEC I ALY bE AKIŲ LIGOS 

3VU7 W.esr iū3rd Srreet 
Valandos pagal susitarimą.

DK 1RANK PLECKAS 
OFTUMĖTRISTAS 

4AL4iA LAEl'UVlšKAl 
261* Tel. 737-5149

4'Utrina Pritaiko ^akinius n 
' - lenses’”

Vąl. asai -susitarimą. Uždaryta tree. ’

UK.UlU-\ A6 JSEIB L TIS 
*ę’. inkstų, pūslės ir 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2654. WEST: 63rd STREET 
VąL antrąjį'popiet, 
ketvirtd. 5-—1 vai. vak.

■f , Ofiso teįįf.1- 776-2880 
L ReudencijosTtėlėf.: 448-5545

Iliuzija." (Tapyba)Tamošair.s
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Spauda ir tautos moralė
James Keller save knygoje jų gėdos ir išvis jų moralės jaus* 

“You C^n Change the World” mus,
(gražiai recenzuotoje daugelio Tokios šlykščios pornografi* 
Amerikos, laikraščių ir žurųal* nės literatūros ir laikraštinės 
ų), labąi tiesiai ir atvirai rašo spaudos turime apsčiai ir mes. 
apie Amerikos spaudą, laikrąs- Tik mūsų moralistai nedrįsta 
čius ir žurnalus, apie radio te- prieš tą dorinį nuosmukį, mūsų 
leviziją, teatrą ir kitas priemo- tautos moralės žalojimą, jos. 
nes, kuriomis rašytu ar sakytu smukdymą pasisakyt. Laikas, 
žodžiu daroma žmonėms (jų d laikas apie lai mums visiems 
dvasinjam 
mos, bet dažnai ir labai neigia
mos įtakc's. _ .

Dėl Amerikos spaudos jis ra 
šo, kad joje esama naug pigaus 
ir neskoningo, daug nemoralaus 
ir nedvasingo, daug materialis
tiško ir profaniško.

Dar blogiau yra rašęs, apie 
Amerikos spaudą dabar jau mi
ręs JAV FBI vyriausias vadovas 
Jr Edgar Hęc’ver. Jis rašė, kad 
šio krašto, spauda ir literatūra 
esanti tiesiog purvina, didelė 
pusgalvį ir visokių nusikaltė- 
lų gamintoja, išmetanti tik 
daug kriminalistų, kad kalėji
mai nespė'a jų "susiurbti”, jų 
sutalpir..!

Pan 
d?u^L

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

gyvenimui) teigia- rimtai pagalvot.
Iš P. Stravipsko knygos “IR 

ŠVIESA IR TIESA”.

"Jąi kas mane, myli, laikysis mama žodžio ir mano Tėvą* Įį mylės, ne* pa< 
jį ateisime ir apsigyvensime". — Jono 14^23.

Ar- girdėjai Jėzaus, beldimą? Jis juk sako: “Štai aš stoviu prie durų ir 
beldžiu, jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir va- 
kąrieniapsių su juo”. (Apr. 3:2Q) Ar esi pabudęs ir atidaręs jgm savo šir
dies duris ir leidęs įeiti? Apaštalas sako, kad tie, kurie miega, miega nak
tį, bet mes juk esame dienos vaikai ir šviesos vaikai. “Todėl kaip dieną 
elgkimės, padoriai. Naktis praėjo, o, diena priartėjo. Todėl meskime šalin 
tamsybės darbus ir apsivilkime šviesos šarvais”. (Rom. 13:12) Ar esi ap
dengtas Kristaus brangiausiojo kraujo nuopelnais ir apsivilkęs teisingumo 
rūbais? Ar laikai šituos rūbus baltus ir. nesuteptus, šiuo pasauliu?

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJA.
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten island, N Y. 10303

m nėių lįandaine ir 
kitų Amerikos lai*

\ pvz., Pasade*
nčio garsausO

išleistoje

Susirinkimas
d. ŠV- Antano parapijos patal
pose. Susirinkimą pradėjo sky
riaus pirm. Rožė Ražauskienė, 
maldą sukalbėjo Š.v. Antano 
Parapijos, klebonas kun. Alfon* 
cas Babonas. Pagerbti minutės 
tyla skyriaus mirusieji. Suda
rytas darioo prezidiumas: pir*

■ mininkauii pakviestas Stasys 
šimoliūnas, sekretoriauti - An
tanas Vaitėnas.

Prąęitų m.etų metinio susirin- 
kinto protokolą perskaitė Vla
das. Stasius. ?vlętų veiklos pra
nešimą padarė pirm. Rožė Ęa- 

.. . .. . - ____ _ žauskienė, iždininko pranešimą
|-t ASaf-^SS°-S.S^- Padarė- Staškus finansi- 
W dažai. Speciali pag«ib«k-!lom*?. nj<x stoyip pranešimą padarė ra- 

_ (Area Šunaki-/ įr L L šesys šadeika.
v<L;< į~4 ir 6—8, ^^adiemais &—1 * ‘ ~ 
W-Wwt 63rd S< Chieagfr. 1(1. 6062,

Ttlaf.: PRospiict 8-SN4

t ^LIAUKAS
7«fT^Yr^jAS riR įSĮRURUAb

Sfcįdra'ptąiiika, įp»^MPTER,J Hs< 
. Gfim ^2 WEST 5nh StflGET

JF1SO V AL- pinu, anuaa., urecuLu- 
vT penkt. 2-4 ir (J-8 vai vak. Stštaaie*- 

2-4 vaL popiet ir kitu laiku, 
pa^fitį susitarimą.

Revizijas. Komisijas aktą per
skaitė pirm; Jurgis Baublys.

Po trijų metų įvykusių susi
rinkimų- Dievo. Apvaizdos para- 

’įpi jos patalpose, kurie, būdavo 
T neskaitlingi, šis. susirinkimas pa-

lybos pram 
. nešimai su maz< 
ils priimti balsų c
m. Rožė Ražauskienė ir spaudos 

vicepinn. E. Paurazienė valdy- nusikalstamumu toli pralenkia 
bos vardu išreiškė visiems pasi- kitus kraštus, kad ji esanti tie- 
darbavusiems nuoširdžią pade- siog “nusikaltimų liepsnose” -..'

Visur'skaitai, kadį, šių dienų
Toliau sekė Valdybos ir Revi- Amerikoje didžiausiu visokių : 

zijos rinkimai. Į Valdybą išrink- nusikaltimų, ir kito blogio prūe- 
ti: Bernardas Brizgys - pirmu- žastis yra joje išbujojusi, anot j 
ninkas, Lilija Mingėlienė, Elz* J. E. Hooverid, nešvari, purvina? 
bieta Paurazienė ir .
Vai lėnas- vicepirmininkai, VIa- “sękso,” 
das Staškus sekret. ir iždinin; pornografiniai romanai, -kuriuo* 
kas, Česys šadeika - fin. sekre- se “sptinąmj” skaitytojai ištvir- 
torius, Ona Šadeikienė- paren7. kaviniu scenomis, atbukinant 
gimo vadovė, Romas Macionįs 
ir Kazimieras Sragauskas - na
riai. Revizijos Komisiją sudarė 
Jurgis Baublys - pirmininkas,. 
Rožė Ražauskienė ir- Antanas 
Sukauskas - nariai. Naujai val
dybai ir Revizijos Komisijai 
sėkmės. Susirinkimas užsibaigė 
geroje nuotaikoje 2 vai. po pie
tų.

ped ’, k 
ka dėl

ir

kad Ameri- 
ąl; Tvirkinančios 
kitų priežasčių savo

DAR ŠEŠIOS SAVAITĖS

Podirvio kiaulytės pranašystės
Vasario 2-oji yra podirviu 

kiaulytės (ground hog) diena, 
kurią tas gyvulėlis, kaip tikin
tieji tikina, savo giliai požemyje 
įrengtame guolyje atsibunda ir 
šlenda pasižiūrėti, ar dar ilgai 

bus. žiema, ar jau laikas keltis, 
ar dar ne. Jei kiaulytė savo še* 
sėlį mato, tai. gr’žta į savo mie
gamąjį dar šešioms savaitėms. 
Praėjusį penktadienį per lengvą 
lūką šešėlis buvo imi tom as, bet 

, si’pnai. Dėl to kiaulytė grįžo į 
požemį dar šešioms, bet nešaltos 
iiemos savaitėms.

Nacionalinė Oro tarnyba kiau- 
► lytės pranašystę kiek pataiso, 

bet irgi nęgąrąntuotai, kad dar 
30 dienų tem^eratjira bei kritu
lių (sniego ha pietaus, kiekis) bus 
žemiau norpjająus kiekio.

Mažeika L Evans

JL

Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH WESTERN AVE.

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

* Tel. 737-8601

EUDEih
— Chpmeiriį pirmadienį pa

skelbė, kad; -io sudarytoji, tary- 
*ba jau posėdžiauja* Jis pasky- į 
rė kabineto pirmininką, kuris | 
turės perimti krast© valdžią. ' 
Prenijerasr-Bachtiarąs pareis- 

j kė,'kad-.-vyriausybės, jis maišti-
_ , ninkami- neperleis. Chomeipį i

Antanas literatūra, visokios kriminalo ir įsakinėja islamįško kabineto 
■perpildytos knygos, nariams, kų jie;.privalo pąsa- 

" ‘ kytj įr Da(Japytį- ’’
V _ a. •/

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽLAUSIA LaIDOJUVU) IRT-MG*

D A fe i

4605-07 S(X HERxyill AGh A V EM i-.E
TeL 927-1741 —1742

1330-34 SO. CAUtOKMa \>ENLh
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIŲ?

No. 79>

fRYi MODEštNISKOS KOPLYČIŲ
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

AMBULANCl 
PĄTARNAVf 
MUkS DifcN/ 
’R NAKT’ 

a 
turimi 

aOPLYCIA 
sosi

IMPORTANT NEWS. FOR.
BACKACHESUFFEKRSi

MOMENTUM Tablete are 
50%,stronger than- Doan’s.

j ■
Before.you take Doans Pt!Is for 

musęųiai- backache, remember tfe; 
MOMENTUM-Tabiets are 50% stronger 
than,Doans. TM^rneans-MOMfeNTUM-

i gives you 50% more painjeh.ev#. perf 
i hose to relieve backache.

To.reduce pain. soothe inflammation
i so muscles loosen-you cap movp more! 
: freely, i^rrnnutes! There’s no stronger 
; backache medication.you can.buy with- 
I out<a prescription than MOMENTUM 
; Tablets Take only as directed.

ENERGY 
WISE

į

Ant. Sukauskas.
lyginamai buvo skaitlingas ir

TeL WA .5-8063

J- Maple Applesauce Muffins

RADIJO iHMOS VALANDOS

Vhos prpframo* li WOPA,

—Tengo kalba paveikė Seatt
le biznierius, norinčius gauti di

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

it įvairiu atstumu 
ANTANAS VILIMAS 

Tek 376^1832 arba* 376^5996

Vadė)a Aldona Daukin 

Talaf.: Himlock 4-2413 

71M So. MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO, ILL. 40429

PEKKKAUSTYMAI

MOVING
• Leidimai — Pilna, iapdra ūda 

ŽEMA KAINA

* L iv f u vi y ktlba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00

f —POPtek Šeštadieniais 
ir sekmackemaįs xuio &30 iki &:3u

darbingas. Dalyyayo pęr 35 na
rius. PcL; yisų, valdybos narių 
pranešimų vyko gyvos diskusi- delius užsakymus.

Don't be ft Bom Loeed

Buy a carnolergeror 
more powerful than you

4
i

it! Breakfast-on-.
like map?e syrup 

. uie weekend for S. 
seating muffins is fa<>

įsSifc&.a;
/ ucious hot muf 

>auce. Make a dou 
reakfast and freeze 

mple — it takes about 
r of bacon. ’

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

8 ■ >

Ckica$w 

lietuviu 
judotvvių 

JireKtorii 
Aisociacijos

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th A’e., Cicero

Telef. 176-2345

,,KĄ2Ė ąRAZDŽIONYTĖ
Programos vadėj a

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

Penktadieniais 9:30—10 vai. vak.
Šeštadieniais 1—& vali vak.

Visos laidos i4 WOPA stoties, 
banga 1490 AM;

t St Petersburg, Fla., 5:30. vai. p.p. 
iš WTIS Stoties 1110—AM banga.

2646 W., 714 streęt
Chirago,Jltrnois 606£9 

Teief; 778-5374 •

b.
B
same tnpc_as whipping up a ^de oz

' Economical! Bring one U^work and save tbe $-.3Syou may 
have to spend for a.sweet roįįduring coffee- break.

Nutritious!: Maple Appfesapce Muffins have, a natural 
sweetener Of rnapte syrup fįę>r a quick nutritious start in the 
Dooming. ĘnrięhĄ^ flour ha^ the essential B-vitamins plus the 
mineral, iron. Another bonus is the fruit. Add bacon or pork 
sąusągę.

PHILLIPS - LABANAUSKAS

PETRAS BIELIŪNAS
i34K So. CALIFORNIA AVE. Phone LAf»v*tu

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAHIS
1446 So. 50th Avė, Cicero, HL Phon»: OLympk 2*1993

z

Jei žinote asmenis, kurie 
gulėtu užeisakyti Naujienas, pra-1 
lomę atsūjstl jų adresus, Mes

xai.ie*. nemokami!.

Maple Applesauce Muffins 
(l^muffins)

cups enriched flour* cup shortening
cup sugar
cup maple syrup

2 eggs
cup applesauce ,

Stir together flour, baking ppwder, salt and cipnamoH. 
Cr<am. shortening ąnd sugar until Qu{fy. Ądd maple fiįyrup. Stir 
in eggs and applesauce. Mixture tends to curdle. Stix in flour 
mixture. Fill greased muffin cups 2/3 fuH. Bake m preheated 
375^ Ę. oven 20 minutes. ,. - * •

* Spoon ijour ipto dry ine»dįni <»up; leveL Or follow

— - - • ^.:r. :------

2
1

1 
%

tablespoon baking 
powder 

teaspoon salt 
teaspoon ground* 
cinnamon -

tured above 
nch different 

typical suburban 
corporates en- 

e stores in de-
i:s, and appli
ances *hich can cut energy 
needs by up, t$. MJ percent It 
hat twu heat-eirculatins: 
Heatilator Fireplaces (rlchl), 
designed to draw room air in 
through the, lower vents, 
iB-ann it and then re-direct 
the heated afar back Inta the 
room.

The more effective use of 
energy-saving desigix 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 bong Island Sav
ings Bank, Its. *!Ontenergy 
■76” house, was built to demon- 
rtrate th* many practical a ays 
of conserving energy. The to- 
taj additional oost of these 
Improvements was approxi
mately IKOtfo., .. projected to 
be amortized within 4 to 5 
yean through reduced ex

sulatiou within walls and-eeO-j 
in g as well as in earthen bermo! 
around the foundation, orien
tation to seasonal sun atti
tudes, energy-saving appli
ances and fireplaces.

The two Heatilatar Fire
places re-circulate heated afar 
back into the room. This fes^ 
ture alone reverses the urual 
heat loss characteristic of mo«t 
fireplaces, according to the de
signer*. of “Centonergy *76.*

The Jlrepla^e/ 
by Home CrofU, FLoral 
Park, New York. Hmtilator 
Fireplace, A Dtvtrton of 
Tndustriei. Inc^ located fa Mt 
PleoMnt, Icwa. mawfacturof 
a complete Ūm of

vulL- 
wLO4taied fU^eplacee • • »

GEORGE F. RUDMLNAt
So. LTTUANICA AVĖ. Tai v<r*

STEPONAS C LACK w <^NfTS
(LACIAWKS

2424 WEST 6!Rb S'l'RKJE , iz>

1314 WEST 23rd PLAC1 Vii vinie ?-«4"
11028 SOUTHWEST HIGHWAY Ealoe HIM*. AL 17^44?

l

9^

P. J. RIDIKAS
S354 8*. HALSTKD STREET PhwM; TArt* 7-111

—
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CHICAGOS LIETUVIU TARYBOS ATSIŠAUKIMAS Į LIETUVIU VISUOMENE
šiais metais Vasario 16-tosios šventė yra jubilieji

nė. Reikia minėti 61 metų nepriklausomybės sukakti, 
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 laisvė 
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 j 
ant tėvynės aukuro skatina ir jpareiSoja — kovoti iki; 
galutino laimėjimo, kad atkurta Lietuva būtų tikrai j jjetuvių Motcr» Klubu Fedc tautines organizacijas. 
nepriklaus°ma, 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

i

Lietuvių Moterų Žmogaus Teisių . Komitete veikla
racijos Žmogaus Teisių Komite
tas buve Įste:gtas Federacijos 
klubų suvažiavime 1978 m. spa
lio 7-8 d.d. šiuo metu Komitetą 
sudaro Philadelphijis klubo na
rės S. Jurskytė, R. Mironienė, V. 
Bendžiūtė, D. Murnškaitė, R. 

r__________  ____ . - ĮRaubertaitė, G. Kreivėnaitė. dr.
siekimus lietuvių tautai savo pinigine auka ir vieningais j o. Valašinaitė-Levin ir D. Kezie- 

nė.
Š. m. sausio 21 dieną komite- 

Itas susirinko savo posėdžio Phi- 1
ladephijoje, kuriame dalyvavo 
beveik visos Philadelphijos klu
bo narės ir iš New Yorko atvy
kusios Federacijos valdybės na
rės: pirm. M. Samatienė, vice- 
pirm. M. Noreikienė, sekretorė 

* G. Treimanienė, visuom. reika
lams narė M. Klivečkienė, N Y 
klubo pirm. E. Donahue ir Fe
deracijos garbės pirmininkė I. 
Banaitienė, šis susirinkimas bu
vo sukviestas tikslu aptarti ir 
nustatyti Komiteto ateities vei
klos gaires. Federacijos pirmi- 

4-ninkė M. Samatienė kalbėjo apie 
1 šio komiteto svarbą, drauge la- 
M bai įvertindama Philadelphijos 

, klubo įsipareigojimą sudaryti 
i* komiteto branduolį Philadelphl- 
joje. Komiteto ateities pagrin
diniai uždaviniai yra numatyti 
tokie:

ir ryžtingais darbais.
Tat š .m. vasario mėn. 11 d. 2 vai. p. p. Marijos aukš. 

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.

VINCENT SAMAŠKA
Pirmininkas

pa- 
ad-

tinti iimiiiHiiiiiiHiiniiiiiiiiiinHiinmn1

»■mmm«iiinmiJLiiniminm«iiinm»mi»nnNAUJU SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasilvisus akai 

tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amęrikos lietuvių dienraštį, 
su juo susipažįstant ir ji užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis _ jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų rei. 
kalų renesanso. --

—
VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI

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

Mvkolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio Ir Rezidencinio viešbučio 
17350 Gulf Blvd., >r ' . - -

Įtraukti visus Federacijos klu
bus į lietuvių sąžinės kalinių ir 
kovotojų už žmogaus teises glo
bos ir pagalbos darbą, kaip pvz. 
išvystant platų laiškų rašymą iri 
medžiagos rinkimą kaip galima

------ ------- — — -> St. Petersburg, FL 33708, tel. 813 391-9753, pfiSkjiė į plačiau informuoti nasmtlio vip* 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti j „ . ...
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu Įsąją opiniją, JAV Kongreso na-
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais.

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

Visas ir visus kviečiame i didžiąją talka.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymu, bei galimu skaitytoju reikalai 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTID ST. 
CHICAGO, IL 60608

9 3 anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydamii laiką Ir 
mažindamas ruslraiinėjimo ižlaidaa. Priede ----------  dol.

Tavardė Ir Tardai .......  - • ■ ----- — -----

Adresu

• Užsekau- Naujienas kaip dovaną savo — 
yra naujas skaitytojas. Priede ----------- doL

Pavardė ir vardas-------------------------- ------

kuris

Adresai

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

linkėjimus atlydėjo $7 auka. Si
mas Vyšniauskas iš Hamiltono 
Atsiuntė $3. los apylinkės Vla
das Blankas atsiuntė $2. Dėkui 
už ankstybus prenumeratų pra
tęsimus ir už aukas.

— Antanas Gurskis, Lietums 
kariuomenes kūrėjas - savano
ris ir viršila, mirė Elizabeth,. 
New Jersey, sulaukęs 77 m. am
žiaus. Liūdėti liko žmona Ago
ta. dukterys — Birutė Pociene

i ir Regina Alekevičienė bei jų šei-

STATE
Namti, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
3 ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SS1MOKĖJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J.

_______________ PETRAS KA2ANAUSKAS, Prezdentas
_ p. Stravinsko knvga “Ir 2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7741 

šviesa *r tiesa’’ už $ 1.50 (įskai
tant ir persiuntimo išlaidas) ga- Registruokite savo namus,

rius ir visuomenę, spaudą, tele
vizijos ir radijo komentatorius 
apie Lietuvos kdvą už žmogaus 
teises, prašant, kad būtų daro
mi visi galimi žygiai sąžinės ka
liniams išlaisvinti ar bent jų pa
dėčiai palengvint; kiek Įmano
ma, veikti amerikiečių ir tarp-

• Pjatlnima vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujienų 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamai-----------dol.

Pavardė ir vardu

Adresai ----------------------—-

♦ Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites saaipK 
Hnimui nemokamai be jokiu Įsipareigojimu.

Pavardė ir vardu

Adresu

Pavardė ir vardu

Adreau

Pavardė ir vardu

, lre*u

" ;. atsklei- R- Str. Baštains įkeisti Komite 
ūžiant žmogaus tcis'ų pažeidi- pirmininką Joną Kavaliaus 
ma okupuotoje Lietuvoje. Į M šiuo adresu:

Susirinkime dalyvavo apie 40 
nariu ir viešnią. Rūpimi klausi
mai buvo su įdomumu išklau
syti ir gyvai išdiskutuoti, nusta
tytos gairės ateities veiklai. Pa
liestas lėšų klausimas ir pasi
džiaugta, kad kai kurie klubai 
jau yra pasižadėję suruošti pa
rengimus, kurių pelnas bus 
skirtas lietuviu sąžinės kaliniu. valdžios ir savivaldybės įstaigose bei 
gelbėjimo reikalams ir kovai 
už žmogaus teises Lietuvoje. 
Susirinkimos praėjo darbingoj 
ir entuziazmo kupinoj nuotai
koj.

Po susirinkimo Philadelphijos 
klubas maloniai priėmė ir 
vaišino susirinkusias nares 
viešnias.

LMK Federacijos
Informacija

Įima gauti Naujienose arba pas bi2niUSj sklypus pardavimui jau
I) C4-». T LTrMYllTA *" — - - . . • • l

6437 S. Washtenaw Ave., 
Chicago, Ilk, 69629.

Užsakymai priimami ir 
telefonu — 778-5091.

u

O GERIAUSIAI ČIA
LABAI ŠVARUS 2 butu namas ir

, 26-tus melus veikiančioj jstai- , garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 
_ , _ .. • y •. ‘ čildvmsii Rri<Thtnn Parkp S37.000.gcj, o kirkdami pasiteiraukite.

ŠIMAITIS REALTY
i

Notary Public
Insurance, Income Tas

2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

Ižu šildymai, Brighton Parke. $37,000.
Į SVARUS kaip stiklas 7 kamb. mū
ras, centralmis šildymas - vėsinimas, 
liuksus naujų namu apylinkė.

$53,900.

mūro namas ir 2 auto 
S6,C00 pajamų. Nau- 

apsauga

XT . . 1 Pensijos ir kompensacijos is Vokie^ 
tijos ir iš kitų kraštų, pilietybės popie
riai. įvairių valstybės formų pildy* 

< mas. Interesantų reikalais lankosi 
konsulatuose. Padeda sutvarkyti pen-į 
sijas ir bedarbių pašalpas bei kitus j 
panašius reikalus, 
ir kitas sąskaitas.
giems gauti iš WELFARE ir kilų įstai
gų Įvairias pašalpas: buto, nemokamo 
gydymo, nemokamo maisto korte
les ir kitką. Taip pat paruošia imi
gracinius dokumentus ir iškvie i- 
mus į Ameriką. Sudaromi testamentai 

{ir asmenų paieškojimai. Be to. išrū-; 
ir! pina metrikus ar jų pakaitalus. Kreip

tis asmeniškai arba laiškais.
A. ČEPULIS NOTARY PUBLIC 

Income Tax Service
3548 SOUTH EMERALD AVENUE

- (Pirmas aukštas, jčjimas iš kiemo)
* CHICAGO, ILLINOIS 6060O

Tel. LA 3- 1387

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

Sutvarko Medicare .xrorro \ vr-t?
Padeda neturim-j Įvairi apdrauda — INSURANCE.

BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 
kam nuomininkus

4243 W. 63rd St., Chicago
Tel. 767-0600.

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
quette Parke.

MODERNUS z aukštų mūro namas, 
ap:e $18,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

rtfcuti WANTED — MALE 
Oarb’nin'Ki* Kalbia

Tel. 737-7200 arba 737-8534

SHIPPING DOCKMEN NEEDED
DAY —EVENING HOURS
No Experience Necessary 

GLENMARK CO. 4545 S. RACINE < 

927-4800

IL ECTROS {RENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chlcaaos mlasfo loldltr^ą, 
Olrbu Ir užmiesčiu©** S*-
>-« nt uotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Ta Ima n Avė.

T«l. 927-3559
- ■ —r 1 11 Biri T1—1HM

1

— Irena ir Eugenijus Talan- 
džiai, Rochester, NY, platinimo 
vajaus proga tapo Naujienų 
skaitytojais. Jas jam užsakė 
vieneriems metams Stasys Kuz* 
marskis iš Brighton Parko, no
rėdamas palaikyti gilesnius ir 
prasmingesnius , giminystės ry
šius. Dėkojant jam už toki pras
mingą dovanos parinkimą ir 
kartu su juo sveikinant naujuo
sius skaitytojus, malonu skelbti 
gerą žinią.

— J. Bersenas iš Mt. Bridges, 
Ont., pratęsdamas prenumera
tą, kartu su vertingomis pasta
bomis ir nuoširdžiais linkėji
mais, atsiuntė $17 auką. Dėkui.

— J. česnaitis, Clearbrook, 
B C., Canada, be raginimo pra' 

'tęsė prenumeratą, o savo gerus

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

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

Telef. 312 238-9787
* Nemokamas patarnavimas užsukant lėktuvų, traukinių, laivų kelio 

olų (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kraštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor
macijas visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reixia rezervuoti vietas 
Iš anksto — prieš 45 - 60 dienų.

Naujienoms reikalingas
LINOTIPININKAS

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

SIUNTINIAI I LIETUVA
MARIJA 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. 69th St., Chicago, Bl. 60629. — Tel. WA 5-2737

I

Juozo šmotelio

ATSIMINIMU
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma 
įdomi 250 pusiąphj knyga 
krauta autoriau? troboje.

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

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

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

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

! Sharing, Paid Holidays, Paid Vaca
tions & Free Hospitalization.

ALL METAL MFG. CO.
9925 S. Industrial Dr., Bridgeview 

h-J------------------------------------------------------
i

SU. ’ DRIVERS

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

Call 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.

TR1NER SCALE MFG. CO. 
2714 W. 21st St.

MR. BARROW — 376-9100

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo' reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šulo 
paruošta, — teisėjo Alphonse 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomfc 
formomis.

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

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

D Ž SU3I O
81—W M. AMŽIAU? VAIRUOTOJA!

TikM S92 pyvMČia! iirtomobilU 
stability spdraudlmss

Kreiptie

S*. ASHLAND AVI.
5X^771

LAIKRODŽIAI Ir BRANOBNYBtJ

Ptrdarim*s Ir Tiizyisxa 
*444 WIST 69tk STRIll

Tal*t.J *3?®8>llc y-1Wl a

GRINDER HANDS
PRECISION GRINDER HANDS

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

EMIL BUCK & SONS 
6930 W. 62nd St.

Chicago

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

! P. NEDZINSKAS, 4065 Arch«r Av. 
į Chicago, 111. 60632. Tai. YA 7-5980 
L j

ENGINEER-SERVICE

Experienced in machine tools. Must’ 
set-up, install new machine .tool’s. 
Some electrical knowledge desirable.) 
Travel midwest region. Salary plus, 
all expenses paid.

Elk Grove Village Area.
For Appt. Call Mr. DĖKOJ 1 

364-0626

HELP WANTED
Darbininkių Rotkia

FEMALE

M. itM K U I 
Notary Public 

INCOMI TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tol. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

h BESTTHINGS IN UFE

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

YOUNG LADY 
CLERK TYPIST

Lite steno helpful. Small loop broker
age firm.

CALL MR. SULLIVAN
236-8377

Frank ZtpoHi
kmpi st

GA 4-U54

STATI F Al M

IMSUBAMCV

| TOOL DIE TRAINEE
I APPRENTICE

^Excellent benefits including 
gtal. Must speak and read 
Kf English.
K AMERICAN GASKET 
R & RUBBER CO.
S 9509 Winona

S Schiller Park, 111.
Phone 678-3550

s

deiri
some:

HELP WANTED — MALS 
Darbininkų Reikia

ENGINEER-TECHNICIAN 
APPLICATIONS & PROJECT 

TECHNICIAN
j To Assist Sales Mgr. Must Have

CLERK TYPIST
We have an immediate opening for 
a high school graduate with good typ
ing skills. Excellent salary and com-1 
panv benefits.

CALL: .
874-1200 X. 11

An Equal Opportunity Employer '

WAITRESSES NEEDED

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

284-9747

Ask For ROB

1 
i
ii
1
i

• at 
Least 2 years Electronics. Prefer. Mi
crowave. All Co. Benefits.

Skokie Area. Call Personnel.
675-1508

— Visa Rytų Europa labai 
linksniai komentuoja diktato
riaus Tito vedybas su 35 metų 
teatro artiste. Jis yra 86 metų, i 
o nauoji jo žmcha yra tik 35 ' 
metų. 4

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Associate* 

2649 West 63rd Street, 

Tel. 776-5162 
Trečiadieniais iš anksto susita

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

Raštinė veikia jau daugiau kaip 
40 metų, patarnaudama klientams. I

WINTER 
OVERCOAT.

*

Don’t Go Out Without It
<979 • Subve «*yot
A M Co 2323D

MAUJ1BNCS, CHICAGO t, ILL, WaJuasdaf, fabruuy 7t 187$

A 9 • • *




