
THE LITHUANIAN DAILY NEWS,, ’
uVi *

// The first and Greatest
rL- Lithuanian Daily in America x

The Lithuanian Daily News
Published by The Liihuamau News Publishing Co , ioc.

1739 So. Halsted Street, Chicago, III. 6ueu8
HAymarket 1-6100tt«••••••••••••••••••••••

Over One Million Lithuanian 
In The United States /

ISFAHANO SAVIVALDYBĘ PAĖMĖ MULOS CHOMEINIISLAMIEČIAI
PREMJERAS BACHTIARAS TVIRTINA, KAD ISLA

MO RESPUBLIKOS PASIŪLYMAS NERIMAS
TEHERANAS, Iranas. — gijos, jeigu neskaityti premjero 

Premjeras Bachtiaras į 
kad Irano mulų siūloma “Isla
miškoji Irano respublika, isla
miškas kabinetas, Irano isla 
miškas premjeras” yra labai 
nerimtos sąvokos ir 
nereiškia. Siūlomoji “islamiška

pareiškė, įsakymo Irano aviacijai pade I 
mc'nstruoti. Bachtiaras būtų ga
lėjęs suimti mulą Chomeini ir 
jį ištardyti, ber jis to nepadarė 
Bachtiaras būtu galėjęs sušauk-

jos nieko'ti taikos ir ramybės norinčius
piliečius didelei demonstracijai, 

respublika” yra tuščia sąvoka, bet jis ir to nepadarė. Jis taip 
respublikonų, pat gali nejušiomis perleisti ke 

Mulos nėra jdki respublikonai, lias pozicijas, kaip Isfahano sa-
bet didžiausi monarchists!, vivaldybę, Chomeini šalinin

kams ir nejučiomis perduoti
jiems ir vyriausybę. Tai būtų
didžiausias Rusijos laimėjimas.!

nes Irane nėra

Bachtiaras yra teisininkakas, 
o mula Chomeini neturi jokios 
nuovokos apie valstybinę teisę. 
Kalba gali eiti apie islamišką 
draugiją, bet jos negalima ly
ginti su valstybės, valdžios, ad
ministracijos ir teismų sąstatu.

Chomeini minias vis 
dėlto sutraukia

Pačioje sostinėje -mula Cho
meini paskelbė 80 inetų Jstvano 
naujos vyriausybės premjeru 
ir ‘ prašė visus mahometonus 
klausyti jo patvarkymų. Pre
mjero paskelbimas jokių naų- 
jovų sostinėje neįneše. Jei “Is
lamo respublikos premjeras” 
būtų paskelbęs kokias instruk
cijas, tai Bachtiaras jį būtų su
ėmęs,- bet kai jis tylėjo, tai Vy
riausybė dar nesiėmė žingsnių 
prieš Siūlc'mos antros ^'Vyriau
sybės premjerą. Ko,t politikai 
tiktai kalbą, tai vyrtĄusybė nie
ko jiems iiešako, bet. jeigu jie 
sudarys naują vyriausybę, 
turės Įsikišti prokuratūra. , , ’ • *

Isfahanas atidavė 
islamui savivaldybę

Po Teherano, Isfahanas
pats didžiausias Irano miestas. 
Isfahano savivaldybė, laužyda 
ma veikiančius įstatymus, an
tradienį pasitraukė ir leido Cho
meini grupės žmonėms, paimti 
Isfahano savivaldybę. Isfahanas 
yra pats didžiausias Irano mie
stas ir senausiąs. Ilgūs metus 
Isfahanas buvd Persijos, sosti
ne. Ifahane buvo sušauktas mi
tingas, kuriame kalbas sakė 
Chomeini parinkti mulos ir ne
aiškios politikos šalininkai- Pro
kuratūra apklausinės buvusius 
savivaldybės pareigūnus apie 
nutarimą perleisti islamiečiams 
miesto valdžią.

Stebisi Bachai aro 
stoka energijos

Užsienio diplomatai stebisi 
premjero Bachtiaro stoka ener-

tai

Policijos nesusipratimai 
su farmeriais

WASHINGTON, D. C. — Pra
eitą pirmadienį ir antradieni 
Washington© policijai teko su
sidurti su i sostine atvvkusiais 
farmeriais. Jie nekreipė dėme
sio i sostinės polisijos patvar
kymus, važiavo f uždraustas 
vietas, gadino pieveles ir tvo
ras. Policija buvo priversta ke
lis ūkininkus suimti, duoti jiems 
trafiko tikėtus ir vesti į teismą 
už padarytą žalą. Fanneriai 
protestavo prieš agrikultūros 
sekretorių ir kongreso komite
to narius- Farmėriai manė, kad 
jie galės išsiderėti didesnes sub
sidijas, bet niekas jiems tokio 
aalyko neprižadėjo. Sekretorius 
jiems paaiškino, kad pakėlus 
subsidijas,. teks; kelti maisto 
kainos, o tai nesiderintu su vy
riausybės politika.

yra
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Kinijos vicepremjeras Tengas Hsiaopingas labai patenkintas viešnage Ameri
koje. Jam patiko priėmimas ne tik Baltuo se Rūmuose, bet ir Įvairiuose miestuose, 
dirbtuvėse ir pramogų centruose. Jis yra Įsitikinęs, kad iš Amerikos gaus reikalin
gą pagalbą.PRAŠO PAKISTANO DIKTATORIŲ JIM JONĖS 

SŪNUS IŠTEISINTAS

.GEORGETOWN, Gijana. Jim 
Jones sūnus žudynių dienų ne 
buvo tėvo luvaujamoje koKARACHI, Pakistanas. -■> kistane yra daug Bhuto šalinirr

Aukščiausias Pakistano teismas--ku. kurie Bhuto skaito Pakis-ta-" T Y 
no darbiečiu. bandžiusiu baigti *'*
diktatorių sauvalę.

Pakistano j BANGKOKAS, Tailandas. - 
Pranešimai iš Kambodijos saki

peržiūrėjo žemesnio teismo 
sprendimą ir patvirtino mirties 
bausmę buvusiam 1 
premjerui, kurio kabinete da-

žo į koloniją, lai jau r- .. ai
džiausia skandalu z uguma bi:- 

• vo nužudyti rr’oa patys nusižu-

CARTERIS PATARIA IZRAELIUI IR EGIPTUI BAIGTI GINČUS TAIKOS SUTARČIAI
VANCE ĮPAREIGOTAS IŠAIŠKINTI, KODĖL 
NEGALIMA TAIKOS SUTARTIES VILKINTI

WASHINGTON, D. C. — Pre-
ORAS AMERIKOJ ŠVARĖJA, i z'dentas Carteris pasiuntė laiš- 
BET DAUG DAR TRŪKSTA į kus Izraelio ir Egipto vyriausy- 
WASHINGTON. — Nuo 1970; bėms šių metų vasario 20 dieną 

metų, kad Kongresas išleido;atsiųsti savo įgaliotinius aiškin- 
švaraus Oro Aktą, Amerikos o-; lis taikos sutarties pasirašymo 
ras švarėja. Bet oras vis nėra gakmyjes. Prezidentas nori. kad. 
pakankamai saugus. Aplinkos Izraelis atsiųstų Dajeną, o Egip- 
Apsaugos Įstaiga (EPĄ) aps- tas atsiųstų Chalebą. Aby yru 
kaičiavo. kad industrija ir vy-į gerai informuoti apie paskutinių 
riausybė nuo 1970 metų oro tar-; susitikimų pozicijas, todėl su 
šos kontrolei jau išleido $67 D jais bus lengviad aptarti reika-
bilijonus.

EPĄ administratorius Dou
glas Dc'le sako kad ’ sieros dvi
deginio .(sulphur dioxidee) su
mažėjo 17 nuoš.. anglies dvide- 
gio sumažėjo 20 neoš-, dulkių 
— .8' < . o miesto “smogo” lygiai 
yra labai nepastovūs.”

EPĄ statistika rodo, kad Jung
tinių Valstybių oro tarša taip 
atrodo:

583 apskričiuose smogo kie
kis tebėra didesnis megu įstaty
mai leidžia ir tai yra ko ne kiek
vieno didesnio miesto srityje.

413 apskričiuose tokioms me
džiagoms kaip dulkės, dūmai 
ir suodžiai leidžiami pasilikti 
didesni kiekiai negu įstatymai 
leidžia . . .

lūs.

Prezidentas pranc-ė. kad jis 
įpareigojo valstybės sekretorių 
Cyrus R. Vance išaiškinti 1<- 
gipto ir Izraelio atstovams, ko
dėl dabartiniu metu labai svar
bu minėtą taikos sytartį pasira
šyti. Izraelis jau daug pralaimė
jo. praeitais metais nepasirašy
damas taikos sutarties. Patys 
Izraelio pareigūnai apgailėsią 
vo, kad nepaklausė prezidento 
ii sutarties pasirašymą atidėlio
jo. Izraelis būtų daugiau laimė
jęs. jeigu sutartį būtų pasirašęs.

Irano įvykiai taip pat smar
kiai pakenkė Izraeliui, šachas 
visą laiką siuntė degalus. Izra- 
el’s dar tebegauna degalus ir a-

Idė . . . Kai policija pradėm .re 
ištuoti Įtariamuosius. f » ir su 
! uitasis berniukas pareiškė, kad 
I jis žudęs mirčiai paskirtus ko
lonijos narius. Jis buvo labai pa- 

is:piktinęs, kai buvo suimti keli 
Į jo draugai. Jam. kaip ir kitiems, 
'teko aiškintis teisme. Nors jis 
pareiškė, kad jis esąs kaltas 
kartu su kitais, be! nustatyti 
faktai parodė, kad jis žudynių 
metu buvo apie 150 mylių at- 
stumoje ir negalėjęs žmonių 
žudyti. Kolonijos steigėjo 19 me
tų amžiaus sūnus išteisintas. Jo 
jaunesni broliai ir motina buvo 
nunuodyti, o jo tėvas Jim Jones 
buvo nušautas. Kaitrumos aero
drome buvo nušautas labai ge
ras San Francisco fotografas, 
bėt dabar išvystyti jo paruošti 
filmai.

bartinis diktatorius buvo krašto1 kad nuo įsiveržimo Į Kambcdi-; 
įvairiose vietose jau žuvo

J eigų nc- 
skaityti uoste esančios salos ir 
prie Tailando pasienio įvykusio 
mūšio, Kambodijoj nevyko nei- 
vieno d i d e s n i o susirėmimo. |- i
Kambodijc's karo jėgos, vadina-: 
mos kartais ir esmei katinais, 
iš anksto pasirenka grupę viet
namiečių, parenka geriausi.ą 
momentą jiems išžudyti ir puo
la. Lengvais ginklais, revolve
riais ir peiliais ginkluoti Chmėr 
kariai jau turi geroką sandėli 
moderniškų ginklų, kuriais bu
vo apginkliuoti Į Kambodiją Į- 
siveržusieji vietnamiečiai. Jie. 
būtų galėję turėti kelis tankus, 
bet jiems kliudė dideli pėdsa
kai. Tanko ant greitųjų negali 
paslėpti.

Jaunikliai pasirinko 
mažesniąja blogybę

Sekmadieni buvo paskelbti 
studijos duomenys, kad miestų i 
jaunikliai ir žymi daiis vyresnio 
amžiaus narkomanų pradeda 

(aštriųjų narkotikų - heroino ir 
kokaino vartojimą pakeisti 
švelnesniu narkotiku - marijua
na.. Tai aiškinama tuomi, kad 
padidinus bausmes aš narkoti
kų kontrabandą ir vartojimą, jų 
kainos dar labiau pakeltos, tuo 
tarpu kai marijuana pigesnė ir 
lenviau gaunama ir švelniau 
baudžiama.

I^SD ir ainphetaminų, kaip 
stimuliantų vartojimas žymia 
dalimi sumažėjęs dėl sukelia
mų emocijų fizinio riziko.

— New Yorke yra filmas, ku 
ris rodo, kaip Chmer kariai 
organizuotai naikina į Kambo 
diją įsiveržusius Vietnamo ka
rius. Vietnamiečiai labai leng
vai užėmė kraštą, neprarasda- 
mį. kareivių. Dabar tie kareiviai 
lenda iš pašalių ir naikini viėl-

apsaugos minisleriu. Premjeras j ją įvairiose vietose 
Bhuto pirmą kartą buvo teisia-; 10.000 vietnamiečių, 
nias už politinio priešo nužudy
mą. Pakistano teismai bylą iš
nagrinėjo ir buvusį premjerą 
išteisino. Buvo išteisintas, nes 
teisme nebuvo jokių įrodymų 
apie politinio priešo nužudymą. 
Vėliau diktatdrius Zra tuo pa
čiu klausimu sudarė kitą bylą, 
kurioje penki policininkai liu
dijo, kad premjeras Bhūto įsa
kęs nužudyti politinio priešo tė
vą- Tie policininkai taip ir pada
rė: Įsakymą įvykdė ir priešo tė
vą nužudė. Bhuto teismui liu
dijo, kad tokio įsakymo jis ne
davęs ir policininkų nepažinęs, 
su jais niekad nekalbėjęs. Už 
žmogaus nužudymą nuteisti 
penki policininkai, o už įsaky
mą mirties bausme nuteistas 

nereikėtų daryti jokių nuolai-1buvęs premjera Bhuto. žmonės 
dų strateginių ginklų srityje I ir vyriausybės siunčia telegra- 
McMillan rusus labai gerai pažj mas Pakistano diktatoriui, kad 
sta. nežudytų buvusio premjero. Pa

LONDONAS, Anglija. — Ha
rold McMillan, buvęs Anglijos 
premjeras, pareiškė, kad 
kutiniu metu Amerika 
nuolaidi Sovietų Rusijai, 
atrodo, kad amerikiečiai 
retų taip lengvai daryti 
tas nuolaidas, k urias ji 
daro, tai ne tik Amerikai 
visiems būtų geriau. 
Įsitikinęs, kad

pas- 
laba’-
Jan?

netu- 
visas 
dabar 
, bet

Jis yra 
amerikiečiams

J.A.V. PADĖS 
TAILANDUI GINTIS

t

165 apskričiuose tebėra per
daug anglies viendeginio.

102 apskričiuose tebeleidžia
mi sieres divideginio lygiai.

7 apskričiuose tebėra didesni! 
azoto (nitrogeno) kokiai negu)
Įstatymai leidžia.

1970 metų Įstatymas reika
lauja. kad visi standartai bū* 
tų išpildyti iki 1975 metų, bet 
taip nėra.

lieju iš Irano, bet oficialiai jau 
pranešta, kad netolimoje ateitv 
je Izraelis nieko negalės gau'i. 
Izraelio atstovai ir pirkliai des
peratiškai iešo naujų degalų šal
tinių.

Galimas daiktas, kad netoli
moje ateityje bus daugiau pa
kaitų tarptautinėje politikoje. 
Izraelis labai nepatenkintas, kad 
JAV jo neinformavo apie veda-

KALENDORĖLIS

Vasario A: Jeronimas, Gied
rė, Pašvaistė, Kilykis, Olsis.

Saulė teko —- 6:57, leidžiasi

5:ia- ’ . X

Meras Michael Bilandic papasakojo miesto tarybai 
apie priemones,, kurių jis ėmėsi padėti Chicagai išsikap
styti iš sniego. ChieUgos miesto taryba pagyre,miesto 

jį h* nelaimi* matu. t

WASHINGTON, DC. — 
' zidentas Carlens pareiškė, 
i JAV su 'Tailandu ruošia susita
rimą padėti vieni kitiems ginti 
savo krašto laisvę ir neriklau- 
somybę. Savo laiku amerikie
čiams teko kovoti prieš japo
nus, norėjusius užvaldyti visą 
Pietų Kihiją ir Indijos vandeny
no salas. Karo pabaigoje reika
lai pasikeitė. Tailande amerikie
čiai turėjo modernius aerodro
mus, bet juos turėjo likviduoti, 
atidavė tailandiečiams, o lėktu
vus ir aptarnaujanti personalą 
išsviežė . . . Tada Tailandui grė
sė japonų invazijos pavojus; o 
dabar jiems gresia vietnamie
čiai. įsivei-žę iš Vietnamo į Kam- 
bodiją. Jeigu Tailandas prašy
tų pagalbos, tai ją gautų. Tuo 
metinė Tailando vvnaušvhė iš 
prašė Amerikos lėktuvus ir la
kūnus iš Tailando, bet jeigu bū
tų reikalas tai amerikiečiai |K. 
dėtų dabartinei variausvbei 
gintis. ’ : ’

Pre-

EPA dėl aplinkos teršimo ka
riauja su dviem priešais — ju
dančiais, kaip automob’liai ir 
nejudančiais. Jokiais kaip fa
briką', dirbtuvės. Įmonės, liejw 
klos ir refinerijos (.laftos valy
klos).

Automobiliai sudaro sunkiau
sią problemą dėlto, kad jie dar- 
gina miestuose snurga. I ta pro
blemą yra tik vienas atsakymas, 
kad visi motoristai privalo kas 
met pristatyti savo automobilius 
inspekcijai, kuri pilnai pati
krins automobilių išmetamų du
jų nuodingumą.

TIKRINA 300 TVENKINIŲ

(-HICAGO. — Illinois parei
gūnai praneša, kad U.S. Arini 
jos Inžinierių Korpusas prade 
jo patikrinimą 300 tvenkinių ir 
užtvankų Hlinojuje kadangi yra 
gerokai pasenusių ir gali neal- 
laik^ti?'frygikiiiiui neatlaikius, 
be barais padaromos, žalos pasė
liams, laukams ir pastatams, 
dažnai neapsieinama lie a įku 
žmonių gyvybėmis.

Kol( kas inžinieriai patikrinę 
55 Illinois užtvankas, rado X 
silpnhs ir nesaugias. Illinois iš 
vis©' turi 95 tvenkin ys.

mus pasitarimus atnaujinti di
plomatinius santykius su dabar
tine Kinijos vyriausybe. Jeigu 
Izraelio informacijos šaltiniai 
būtų turėję gerą uc’slę, tai būtų 
žinoję apie vedam ils pasitari
mus tarp NVashingtono ir Pū
kino, beUizraelitai šį klausimą 
pramiegojo. Izraelis turi atsto
vų tarptautinės politikos tink
luose. I>et Kinijos klausines 
jiems prasmuko. Galinas daik
tas, kad jie gali pralaimėti ke
lias kitas pozicijas Tarptautinė
je politikoje. Sekretorius Van
ce bandys Įtikinti Izraelio ir E- 
gipto- atstovus, kad taikos su
tartis būtn galimai greičiau pa
sirašyta.

P prezidentas nori, k.'d 
Izraelis prisilaikytų David siu
vykloje aptartų ir sutiktų pro
blemų. Jeigu Izraelis pirmai 
laužys David stovykloje pada
rytus šusitarimus. tafttldai iii 
Egiptas Jius griežtesnis. Egifilm’ 
svarbiau' palaikyti gerus santy-l 
kius su arabų valstybėmis, negu* 
su Izraeliu, pasiryžusiu išnaudo
ti Sinajaus pusiasalio aliejų ir 
maisto šaltinius.

Chmer kaivhw,4>eiaisvui

rmečhrs jIfudn.*

--Jeigu Bachtiaras nieko k<.r 
kretaus nepasiūlys, tai Chomci 
ni įvairiais projektais gali m;

^aęhtiarą. .
panntųkariai .



BA.ŠO J. VENCLOVA sienų mano kambarėlio . . • ro-

Dr. J. BASANAVIČIAUS (BASANIO)
REIKŠMĖ LIETUVIAMS

(Tęsinys)

Bum.* geriausiai "A u š r o s" 
reikšmę apibūd no pavergtoj 
Ievyne j pogrindy  j išėjusi “Au
šra” *' nr.): "Tamsi, gil
ti' he i:’.:’-ka n?kt:s gaubė Lie
tuvius i?? K’.i'.ę?. Jau visa šiima 
melu 1. Aava vilko kietų, sunkų 
M rsk.'C- jii- ta (nei iš geogra- 
fiu’u . eaiėl; pių braukiamas Lie
tuves vaidas, paverčiant Rusi- 
jos imperijos šiaurės vakarų 
kraštu) . . . Bajorija, susižavė
jus' lenkų ka ba, galutinai at
skilo nuo liaudies. Neraštingų 
kaimiečių tauta atrodė baigian
ti savo egzistencijos dienas . - . 
Bet šiai pač'c.j juodžiausioj prie
šaušrio tamsoj staiga sušvinta 
p raleji "Aušros" spinduliai. 
Svet imi iu murinamai tautai 
(lie.avių) dvelktelia naujo ry
to viltis. Gyventi, kaip ir kitų 
tautų žmonės gyvena. Atbusti, 
kaip ir kilos tautos atbunda . . . 
"Aušra” ima pasakoti savo tau . 
tieėiams. kas jie tokie, kokia jų 
praeitis, pradeda Įtikinėti, kad 
jie verti ir turi teisę gyventi, 
kaip ir kitos tautos. Ji skelbia 
vergovėj užmirštą tiesa, kad 
lietuvis yra lietuvis, o ne lenkas 
ar rusas, kad Lietuva jo žemė, 
o ne svetimųjų ... Ir nuostabus 
dalykas: svetimųjų marinama 
tauta (lietuvių), pasirodo, imi 
pakankamai gyvybinių jėgų ir 
dideli norą gyventi. Šios jėges 
netrunkt* pasireikšti kiia.s lie
tuviškais laikraščiais, knygne
šių pasiaukojimu, savanorių žy
giais. naujai atkurta nepriklau
soma valstybe (Lietuvos). 0 ki
birkštį įskė ė, pradžią davė tie 
kuklūs "Aušros” spinduliai. Ver
govės naktyj jie išpranašavo lai
sves rytų. "Kaip aušrai auštant 
nyksta ant žemės nakties tam
sybė. o kad taip jau prašvistų ir

Lietuves dvasia” — tokiais viL 
t es žodž iais baigėsr pirmojo 
"Aušros” numerio įžanginė pra
kalba. Tai kartu ir pranašiški 
žodžiai, kurių išsipildymą buvo 
lemta matyti jų autoriui, “Au
šros” leidimo iniciatoriui ir or 
ganizatoriui dr. Jonui Basana
vičiui (lietuvių tauros atgimi
mo tėvui) . . . Dr. J. Basanavi
čius skelbė: "žmonės, nežiną is- 
sterijos, yra vaikai”. Žmonės 
pamiršę savo praeitį, yra prara
dę savigarbą ir pasitikėjimą sa
vo jėgomis. Tari kelia tautas 
praeitį iš kapų ir archyvų, rodo 
ją amžininkams, ragina būti jos 
vert ems . . . Didėja kovotoju 
gretos. Į jų eiles stoja beveik vi
sa jaunoji lietuvių inteligentija. 
,) jos prieky j visą laiką stovi di
dinga lietuvių tautos patriarcho 
(dr- J. Basanavičiaus) figūra".

“AUŠROS” ĮTAKA 
ATSKIRIEMS ASMENIMS

’ Kaip jau buvo minėta, kad 
"Aušros” spindulių veikiama, 
stojo į gretas darbuotis savo 
tautos gerovei “beveik visa jau
noji lietuvių inteligentija”. Tad 
le.a pailiustruoti, kaip juos vei
kė atskirai:

a) Dr. V. Kudirka, vėliau ta
pęs didžiuoju lietuvių tautos 
gaivintoju ir net jos pranašu, 
kai 1883 m. pasirodė "Aušra”, 
studijavo Varšuvos . universite
te ir buvo gerokap sulenkė ęs. 
£iai ką V. Kutin'Ka ov 
("Varpas”, 1893, T nr.): “žiu 
rau, ant pirmojo puslapio stovi 
Basanavičius. “Pranašas” — pir 
mislinau tada apie Basanavičių 
jau lietuviškai. Ėmiau skubiai 
vartyti “Aušrą“ ... ir nepame
nu jau visko, kas su manim pa
skiau darėsi . . . Tiek pamenu 
kad atsistojau, nuleidau gaivą, 
nedrįsdamas pakelti akių ant

dos, girdėjau L:etuvos baisą, sy
kiu apkaltinantį ir atleidžiantį: 
“O tu, paklydėli, kur iki šiol bu
vai?”. Paskiau pasidarė man 
taip graudu, kad, apsikniaubęs 
ant stalo, apsiverkiau. Gaila 
man buvo tų valandų, kurios 
nesugrąžintai išbrauktos iš ma
no gyvenimo, kaip lietuvio, ir 
gėda, kad taip ilgai buvau ap 
gailėtir.u pagedėliu . . . Potam 
pripildė manu krūtinę rami, 
smagi šiluma, ir, rodos, naujos 
pajėgos pradėjo rastis . . . Ro
dos, užaugau išsyk, ir tas pasau
lis jau man per ankštas ... i

i
Pajutau save didžiu, galingu: 

pasijutau lietuviu esąs. Ta va
landa antrojo užgimimo per
daug yra svarbi mano gyveni
me, kad galėčiau ją užmiršti J 
Negaliu tamogi užmiršti, kad ir- 
nepr pažinu, kad už tą valandą 
e.su kalbas Basanavičiui. Neužil
go sus žiedavau su Lietuvos li
teratūra, ir iki šiai dienai savo 
sužieduotinės nepaleidžiu".

b) Lie.uviu- rašomosios kal
bos tė/ūs prof. J. Jablonskis, 
“Auš. a.’ pasirodžius, dar tebe-Į 
studijavo Maskvos universitete 
klasinę įToiogiją. Jis štai ką liu
dija (Iliustruotoji Lietuva, 1926, 
17 nr.): “Basanavičiaus “Auš-į 
ra”, — jos mintys, kaina ir žo-. 
džiai, — kaip perkūnas trenkė 
pasirodžiusi mūsų tarpe ir tuo
jau išblaškė visus . . . abejoji-! 
mus ar svyravimus . . . Man to
ji naujo' mūsų gyvenimo pra
džia,. tas naujosios evangeiijc-s 
žodis, mūsų pačių raštu išreik
štas, didžiausią pa narė Įspūdį 

; r aiškiai pastūmėjo mane, kaip 
' mano (.įaugus, į naująjį gy-j 
j veninio kelią- Jau visur, rodos,] 
ypač Lietuvoj atsidūrus atosto-i 
gom s, — tarp jaunųjų varge j 
ninku, mokytojų, kunigų ir ki-į 
tų to laiko krašto švyturėlių, — 
ėmėm visi drąsiai apie tą “Auš
ros” evangeliją kalbėtis ir, jos 
išjudinti ir suraginti, ką-ne-ką 

j nauja daryti svarstyti . . . Vė- 
jliau gyvenimo aplinkybės manei

Dr. Vincui Kudirkai pastatytas paminklas su iškah

1979 m. vasariu men- 5 d.

NELIKIME SKOLINGI’’
SAVO TĖVYNEI

Brangūs broliai ir sesės lietuviai,

Amerikos Lietuvių Taryba kviečia visus J.A. V. lietuvius gau
siai dalyvauti Vasario 16 dienos —- Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo — minėjimuose.

Ši didžioji lietuvių, gyvenančių laisvame pasaulyje ir okupuo
toje Lietuvoje, nepriklausomybės šventė ir drauge visų mūsų su
sikaupimo diena Įpareigoja J.A.V. lietuvius besąiyginai kovoti už 
Lietuvos Nepriklausomybės greitesnį atstatymą. Iš mūsų, žo
džių, raštų ir veiksmų laisvasis vakarų pasaulis ir jo politinės ir 
kultūrinės institucijos dar kartą tegu patiria apie mūsų tėvynei 
Lietuvai sovietinio okupanto' daromą skriaudą.

Laisvojo pasaulio lietuviai, neužmirškime savo brolių ir se
sių, nešančių okupuotoje Lietuvoje sovietinio atėjūno svetimą 
jungą, ir vieningai kovc’kime už laisvą, nepriklausomą ir demo
kratinę Lietuvą.

Šio kilnaus tikslo siekdami, paslšvęskime mūsų tėvynei ne'tik 
būdami bekoiuproniisiniais kovotojais už Lietuvos laisvę, bet 
taip pat vieningi savo gretose ir dosnūs savo širdyse.’

Padidindami šiais metais savo auką Lietuvos laisvinimo rei
kalams, atiduokime skolą savo tėvynei ir ne vien tik žodžiais, į>et 
taip pat ir pinigine parama, prisidėkime prie Neprįklausdinbs 
Lietuvos atstatvmo. •

y-

* ‘ /

Amerikos Lietuvių Taryba per beveik keturiasdešimtį ąavb 
veiklos metų, J.A.V. lietuvių gausiai remiama, lyžtingai kovojo 
už Lietuvos laisvę. Ji rėmė ir ateityje rems tiek pavienių ItellĮ-

tais jo sukurto Lietuvos himno žodžiais. Juos naikino vių, tiek jų politinių veiksnių ir organizacijų pastangas šio ki|- 
caro policija, naikina juos ir komunistai, bet jie liko ir naus tikslo siekiant- Amerikos Lietuvių Tarybos vadovybė ląlko
yra visų lietuvių širdyse.

ir vieną kitą mano draugą vėl galiu mirti
buvo kurį laiką iš vagos išva
riusios, bet didysis dr. J. Basa
navičiaus “Aušros” pastūmėji- 
mas, padrąsinimas ir suragina
mas buvo mums per visą mūsų 
amžių reikalingas, reikšmingas 
. . . Dėkui, be galo dėkui už tą Į 
suraginimą Tau, pirmasis ir di
dysis aušrininke! Tu esi mus'

pamatęs aušrą mū-Į 
su atsigaivinimo, apie kurią aš 
per 25 metus svajojau”.

šSTORUOS REIKŠMĖ
TAUTOS ĮSĄMONTJIMUI

Visai teisingai žymus vokie
čių filosofas A. Schopenhauer 
konstatavo’ (Die Welt als Wille 
un Vorstelung, II, 509): “Tau-

pareiga priminti visiems aukotojams, kad Vasario 16 proga su
telktos aukos, būtų skiriamos ALTai. Tik Jūsų, vieningai reniia-
ma Amerikos Lietuviu Tarvba gales suaktyvinti savo pastangas 
1 v T ■ , 7 ' ' i -kovoje uz Lietuvos laisvę. < .

Brangūs, broliai ir sesės lietuviai, nelikime skolingi- šKyc-/tė
vynei Lietuvai ir, prisimindami už žmogaus, teisęs ir savo- tėvy
nės nepriklausomybę heroiškai kdvpjančius jsavo tautiečius^ oku
puotoje Lietuvoje, gausiai dalyvaukime Vasario' 16 d. minėji
muose ir paremkime Ameriko's Lietuvių Tarybos, pastangas lai
svinimo’ darbuose.

Nowaday. people are sriii helping America Kay 
they’re helping them-

išbudinęs”.

c) Inž. A. Vilkutaitis (cit. A. 
Milukas, “Aušros” 40 m. sukak
tuvėse, 1923,’ 259): “Vienok, 
mes, kurie matėme šitą nume
rį (1 nr. “Aušros”), dar ką tik 
Išėjusį, gerai atsimename, kiek 
džiaugsme' ir pergalės buvo iš 
šitų 21 lapeliu, kiek vilties užda
vė jie mūsų širdims, kiek susi- 
judinio meilės dėl savo tautos 
ir su kokiu pasitikėjimu žiūrė
jom mes ant savo ateities . . . 
.Famenii gerai tą dieną, kada pa
teko man įrankas 1 nr. “Auš
ros", buvau tada dai tik pabai
gęs gimnaziją . . . Ėjo metai po 
metų, mes vis dar negalėjome 
atsipeikėti nuo. džiaugsmo, kurį 
padarė mums primasis (lietu
viškos minties) mūsų laikraš
tis”.

d) Bet ir senųjų lietuvių šir 
d is “Aušra" viqjino. Mokytoja 
J. Juška iš Kazanės rašė: “Ačiū, 
šimtąsyk ačiū už žodžius, para
šytus tokiu gražiu liežuviu lie
tuvišku. kokį skaityti ir sapne 
nesapnavau . . . Ačiū Viešpačiui, 
kad man nusidavė ant pabaigos 
11,3110 gyveninio regėti “Aušros” 
prabudinimą iš miego, arba le
targo sapno Lietuvoj ir lietuviu

ta tik per savosios istorijos pa
žinimą darosi pilnai sąmonin
ga”. Ir. jau žiloj senovėj istorija

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

buvo naudojama tautos auklė-1 eidami iš^liairao i kaimą, savo meilę jie žadino lietuvfusjšdaiu 
jimui. Romėnai istoriją vadino’pa;
gyvenime’ auklėtoja — 
ėst magistrą vitae. Senovės lie
tuviu vaidilos bei kanklininkai,

7

ikejimais Įsąmonino lietu- 
Historia' vius mylėti savo kraštą ir laiky

tis gražių savo tautos papročių.

Limit use of diswasher 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.
Don’t be a Bom Loser!

i 
Į

■

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra ser. ausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fraternalinė or

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

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

Si-A d mokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
nariams.

SI,A

T rrue» to a
aJceshih anr.y w .o, . .oper... d
« nearly enough food, and short ot

ixamuiHUcn.
It was an army long on courage, 

tjuC short on money.
And then the monev came.

c* 5 vrm che txrw vrar) Lzw, trokn cr 
b on be repuced / rrcordi prcwidkd. 
ed, Borvk can be cashed m vour bank. cn*rre* fe

m subject ro .nare or local income tarea.Bod

oH Savings Kan.
SI. A

stock
America

Tai gerai suprato lietuvių 
tautos atgimimo teves dr. J. Ba. 
sanaviėius. Jis jau “Aušros’ 
prakalboj (1 nr.) aiškiai dekla
ravo: “Hc'inines historiarum ig- 
nari semper suntpueri” — žmo
nės, nusidavimų nepažįstantie
ji, vis yra vaikai, nes, kai tauta, 
ar jos dalis nutraukia ryšį 
praeitimi, ją užmiršta, tai 
nariai nežinog kas jie esą ir 
siduoda nutautėjimui, be 
tautą sudaro ne tik dabar
veliantieji nariai, bet ir lygiai ir 
tie, kurie jau anksčiau gyveno 
ir kone ateityj gyvens. Tad auš
rininkams Lietuvos praeitis tu
rėjo nepaprastai didelės reikš 
mės, nes per savo istoriją ir jos gar.

su 
jos 
pa
to.

tinio letarge', kol pagaliau sukė
lė tautfnįlietuyių atgiihiųlą. '

SVARBA .f
SAVOSIOS KALBOS..’ h

Savoji kalba tautai iūdani 
stipriausią pagrindą, jos. egzis
tencijai.. Garsusis 18 ąmž- rašy
tojas J.. Herder nusakė: “Kalooj 
glūdi tautos tradicijos^ jcs. isto
rija, jos siekiniai,, bendrai, tau
tos širdis ir siela”. Mūsų taut.s 
tinti, tobulinti ir grąžinti ... _ . 
stilla Catholics, 1599 mu) kun- 
■statave’: “Visais amžiais.žmonės 
kalbėjo savo- gfnitąja kąibą. ir 
visados rūpinosi ją iš aikyti, tUi- 
tinti, tobulinti ir-^raSči.ti

(B ust d augiajai,

— N'ukentėjiisięjl dĮl .MŽiicgo 
ir šalčio,, gali gauti lengvą, pas
kolą, mažai. nu,š nicicijs čika-

t

-apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na- 
; liims patarnauja tik savišalpos pagrindu.

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

- pdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo praužiai.

apdraudžia pigia terminuita apdrauda: už 
apdraudoN sumą temoka tik S3.00 metams.

yra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
apyLnkes SLA kuopų veikėjus, jie Jums 

mielai pagelbės i

CalHc kreiptis ir

LITHUANIAN

SI A — Mukus 
S1,C.A)

SLA — kuopų

SLA įsirašyti.

tiesiai i SLA Centrą:

ALLIANCE OF AMERICA
New York. N. Y. 10001 

307 W. 30th St.
Tel. (212) 563 2210

1— NAUJIENOS, CHICAGO u-čy 8,

Some 180 typical American home* can be heated rat * 
year with the fuel savings a Chevrolet auto plant hi Detroit 
Is getting from car parts before they even go into the auto - 
mobile. The fuel gas is being saved at Chevroięt'j - Deggugl 
Gear & Axle plant in a simple metal'testing procedure being 
performed here by Hazella Fuqua. The electrdaie a^arati* 
identifies pinion gear forgings which need to be heat treated 
before they can be machineiL Fdrmeriy «Q pihtoa-gqa forc
ings were put through the h«t treating furnace. By selecting 
only the ones which need the heat treatment, soma three

e.su


’"ROCKFORD, ILL
Žiauri šuj: metę žiema palie- vargo su Rock upe. šiais 

te savo letena ir Rockfordą. 
Nors sniego įgavome mažiau, 
kaip Čikaga (55 colius), bet 

dienų šalčiai 21° F. žc- 
nulio, ir žvarbūs vėjai ■■ tl ". >• I 

ininojaus lygumose,

kelių 
miau 
šiaurės 
pripūtė- sniego kalnus.

Dėl blogo oro, buvo atšauk
tas tradicinis klubo Naujų Me
tu. sutikimas. Kelias dienas 
bas biivo visai uždarytas, 
gi klubas turėjo nemažą 
stolių. Pensininkams kas 
Nuklampoję per sniegą vienas 
pas kitą ir traukia “pulką’’ iki 
vidurnakčio

tais pavojus didesnis il
gus, lietingas pavasaris 
pasibaigti katastrofiškai.

me- Į . I 
star i

kln- 
Tai. 
nuo- 
kita.

BAIJ'o 85-to skyriaus meti
nis susirinkimas šaukiamas va 
sario 11 d. 2 vai. p. pietų. Lie
tuvių klube, 716 Indiana Avė.

C v ’
Po susirinkimo užkandžiai ir 
vaišės. Visi prašomi, kuo >kail 
tingiausiai dalyvauti.

Vasririo 16 dienos minėjimas

Vietos ALTos skyrius rengia 
Vasario 16 d. minėjimą š. n;? 
vasario 18 d. Lietuvių klube, 
716 Indiana Avė.

Dabar visos gatvės apvaly
tos ir gyvenimas grįžta į nor
malias vėžes. Reikia pagirti ir. atnašaus šv
miesto administraciją už grei
tą ir tvarkingą sniego pašali
nimą.

Gal būt jų darbas buvo šiek 
tiek lengvesnis, kaip Čikagoje, 
nes yra daugiau erdvės sniegui 
nustumti.

Prieš porą savaičių, man te
ko būti Čikagoje. Stebėjaus, 
kaip jūs ten iš viso Čikagoje 
verčia tės.

Namai sugrūsti vienas prie 
kito. Prakąsti urveliai pės
tiems ir viskas. Galvojau, kad 
be pavasario jūs iš to sniego 
neišsik-apstysite. Bet Naujie
nas gaunu reguliariai. Tai reiš
kia jūs dar esate gyvi ir dirba
te toliau, nors ir sunkesnėse 
sąlygose. Dabar visi rūpinasi 
ateinančio pavasario potvy
niais. Rockfordas kasmet turi

Iškilmėms pritaikintas mi- 
o vi

lo bažnyčioje 12:15 vai. provin
cijolas kun, Zaremba.

2 vai. p. pietų prasideda ofi
cialioji dalis. Kalbėtoju pakvie 
stas ‘‘Varjo” redaktorius Aiu. 
Kučvs. Programą išpildys soli.| 
stė Audronė Simonaityte - (iai- 
žiūnienė, ir vietinės pajėgos.

Kaip ir kasmet, taip ir šiais 
metais atvažiuoja porą auto
busų šaulių iš Čikagos. Mūsų 
mažai apylinkei, be jų para
mos, būtų sunkoka suruošti iš
kilmingesnį minėjimą. Vietos 
ALTos skyrius iš anksto nuo
širdžiai dėkoja.

Visi geros valios lietuviai 
kviečiami skaitlingai daly vau 
ti ir paminėti šią mums bran
gia švente. 4 ’ C. U

Rockfordietis

KNYGOS ANGLU KALBA
j. JutntaM, A KtSS IN THE DARK. Pikantiškų Ir intvda 

iptlšyra*!, paimti ii gyvenimo. Lengvas rtillus. gyva taiba. mažiai išleist. 
150 p«l. Kailis $2.50

Df. Juua» B. Kuočlu*, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos iztorijo 
antranki nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 
pat, kainuoja $300. ■ 6

Dr. Juacas B. Končiui, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vj 
taniu bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynu istorija 
2*1 paL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamo* dovanos įvairiomis progomis. Jas L 
Utas knygas galimi įsigyti atsilankius 1 Naujienas arba atsiuntus čeki x 
pinigine perlaidu. •

: 17SS Halftod Street, CHeafe, IB.

J NtDR. ANTANO J. GUSEN0 RAŠTAI J 
NAUJIBNOSB GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO*.' 

_ JO, VISUOMENES VEIKtJG IR ^AiYTOJO ATSIMINIMUS 

Urė A« Gtutsn — 
mė^ įvykiui, Jablomkic ir Totoraičio jaunai dienas ir 

fftpfrnlmą _ __________________________
Or. A. X Gęsąan — DANTYS, Jų priežiūra, iveftita ir groSa 

Kietai! tfrieliaia, Tletoje $4.00 dabar tik---

. MINTYS IR DARBAI, 256 psL, liečiančius 1908 
susi- 

$$.06

$XM

Dr- A. J. dvMfr — AUK8TA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONAS.
KAliooEt po Jtaropą įipūdžiri. Dabar tik ----------------

wWyftM šalim prMvdant 56c. **nlunthn« iiiriiomt.

1731 S*. HALSTED STW CHICAGO, ILL. W6M

Solistas Algirdas Brazis ši sekmadieni, 
dieną, Maria aukštesnėje mokykloje da 
Lietuvių Tarybos ruošiamame Vasario 
minėjime. Minėjimui vadovaus Vincas Samaška. 
tuviai kviečiami i minėjimą.

Kaip žinome, prieš penkti tuos iš 
metus,- St. Barzduko vadovauk tuosius 
jami frontininkai, susuko -L 
Be n d ru om e n ės r i n k i m u s; v i d u- Į 
ryje kadencijos nušalino kelių 
apylinkių veiklius pirminiu-! 
kus ir net valdvbu narius ir tik! 
todėl, kad šie atsisakė paklus"! 
ti frontininkų partijos dikta
tui.

Frontininkai šitaip neatsa
kingai siautėdami suniekino. ir 
suskaldė L. Bendruomenę. Na, 
o kaltės nepriima—kaltina ki
tus. Negana šios demagogijos: 
nieku geru ir doru nepateisina
mo jų šio partinio,politinio žyg 
darbio, dabartinis frontininkų 
Bendruomenės pirmininkas Al. 
Gečys su savo patikėtiniais.

y- POEZIJOS veikalai
Poerija —’ kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 

lazdynui išskleirti mažutį deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmls ir pamažu Įveda i gamtos vaizdu ir garsų ste- 
buMus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
fėlmea ; . JF

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. AufuvfaHyN.V.IŽIOnlan*, tVAJGŽDtTOS NAKTYS. Didelio for 

mato, 128 psl. Kaina $1.—.
2. Jurgis Balfružattls, ŽEMtS PAKOPOS. Elegijos, giesmė*, poemos 

Kišeninio formato, .157 psL Kaina $2.00.
$. Butkų itrth, EILtRAlCIAI IR RAŠTAI. 155 psL $1.50.
4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŽNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 15S 

psL Kaina $S66..
5. KI«opM >vrfl«Uonfs, GLODI • LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00.
8. Anstonjus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. S2.00.
7. Nadss Rasfanls, TRIJŲ ROtlŲ iVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

8 išrietintas lietuvaites senovės laikais: su autoriaus iliustracijomis S5.00.
8. Nadas Raatapls, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“AnyHčių 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 Santvaras, AUKOS TAURE, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2,30 i
12. Patras Saitas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrini 

Ual, 92 psl., $1,00.
». Patras $*o»tas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psi. $1.00
14. Bvflanlfcrt Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės, 70 psl., $1.00.
13. Ilona Tumlon*, KARALIAI IR IVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. $2.50.
18. AffoosM Tyrvolls. METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00.
17. Jonas ValaHla, SENOVĖS LIETUVIŲ DIIVAI. Mitologijos posmai. 

36 psL $1.00.
18. Adomai Ja««, BOK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3.00.
Norėdami |«igyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti | Naujienų 

raštiną arts užsakyti paštu, pridedant čeki ar pinigini orderi.

OS,i

1781 Bo. Halsted Street, Chicago, Illinois 80808
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Bendruomenės išmes- 
dar ir į teismą padavė: 

Re-ine bvla p
; Bendi u

i baisi
B

dr mime nė $ užvestus bij'os eiga

mėn. ‘2 
Antrą 

1U78 m. sausio mėn.

m.

ni pK 
i teinu 
piet ir popiet

ketvirtą karią 
ėio mėn. 2 > d

atidėjimo priežastys 
ra nei rimtos, nei 
bei taip pat nei lo 

m-i teigCs, mora ės pu
ti nooiro.’si: in ir gana...

atidėjimo j ne
viena keriu hoi 4.
ikata^ nesuranda
e reikiamo doku
i namie pamiršęs, pra

mm

KOREKTŪROS KLAIDOS PATAISYMAS,

IR MAŽA PASTABA
m. sausio mėn. 29 d.

IIENŲ Nr. 23, atspausdi- _ . -H .-----
vienas Worčesterio lictu- 
seinios padėkos laisk i, 

i tos šeimos ne-

nant
v i u
buvo pažym

Tikroji šeimos pavardė tir 
jo būti KHA-INSKAI, o ne

šią nemalonią klaidą
FN’OS ntsaknmvbės ne

suma, nes padėkos laisKas nu- 
vo rašvtas ranka ir tiek su
teptas, kad kai kurių žodžių 1- 
skaitvmas tiesiog buvo neįma
nomas. Dar blogiau buvo su 
pačiu parašu, kurio buvo gadi

nia isk:i
JIE V A ...

pradžia —

niekam “ant pajuokoj’ (kaip 
padėkos laiško aut riu- pama
nė) pavaldžiu nekeičia, ir, au
toriam- už straipsnių rašymą 
NAI .IIENOMS. visada reiškia

yra užvesta p r 
ir vis ji yra 
tautinės atsakomybės 
ge be jokio atsakom 
mo yra mėtomi Bcn
žmonių suaukoti pin i g a i 
Ūmui ir kultūrai -hi o

Na. ir tenka

las 
nal

advokatas tikrai
ai mokoviškai y
ina. Kodėi? Atrodo,

inąs sorendima

na. Kitą kartą advoka. 
;-ineša surastą d< ku- 

jis J)a rašo — ne-
s, tai ne dokumentas 

be parašo, šį kartą teisėjas lie
pia advokatui anešti su para
šais — vėl atidedama byla, l ai 
yra šitokios ir panašios bylos 
atidėjinėjimo priežastys . . .

i Reikia žinoti, kad bvlos ve-
ii dimas yra didžiai iškaštingas 
reikalas: tik teiginio patarėjo 

. kabineto durų pravėrimas ten- 
ika apmokėti vaistinės kaina, o 
ką bekalbėti apie advokato į- 
žengimo kainą į teismo salę; 
šis žingsnis tenka apmokėti jei 
ne tūkstančiais, tai mokama 
šimtais dolerių advodkatui už 
kiekiveną jo įžengimą į teisino 

įšalę. Tad lengvai galima ap- 
; skaičiuoti, kiek jau yra išmo
kėta Bendruomenės sunkiai 
utelkto pinigo ir dar, kiek jo 
irireiks?... Tad šitaip Al. Ge-

Kaimb

> tris metus,;
Į

vilkinama, ir:Į 
r drau 
ės jaus-Į 
i o men ės

švie-' čio įstatyti Bendruomenės pa- 
i reigūnai, frontininkų žmonės 

ti, kad! neatsakingai ir negarbingai žai- 
samdy-' džia teisme, be jokios tautinės 

ir finansų švaistymo at*
šią

A/w Gccio vadovaujamos

bylą' sakomybės!
bijo-j Tad ponai frontininkai, jei 

šitaip neatsakingai ir negarbiu 
gai jūs elgsitės: be jokio pasiju. n _j ..... . . _. ..I gailojįmo erzinate ir alinate ts 

i eiviją ir dar tikitės galėsią jai

rur yuui neaaacne 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.

o 
f

vad vauti?- Kas gan šitokiems. 
Ik jokios reikiamos : aut i nes a* 
sakomybės, pagarbos sau, ir 
savieseims. patikėti išeivijos 
tautinės misijos atsakomybe? 
Aiškiai matyti, kad šios politi
nės grupės -— frontininkų žmo 
nės neturi nei reikiamos išmin
ties, supratimo ir nei paties 
Dievo palaimos vadovauti išei* 
vijai.

Būtinų reikmenų kainos. Eko
nomijos tyrinėtojų grupė nusta
tė, kad būtiniausių reik men ■> 
(ma’slo produktų) kainos ptr 
praejus’us 1978 metus pakilu 

1 108 nuošimčiais. Ta tyrinėtojų
■ grupė — National. Ekonominiu
■ \!ternatvvu Centras skelbia. 1
kad oficialus skelbimas, jog 
1‘>'78 melu infliacijos nuošimtis

9 yra klaidinantis: tikru- 
visokių ištaigų, liuksusi

nių dalykų kainos pernai pakilo 
tik 6.1 nuošimčiais, o maisto 
produktų kainos iškilo iki 11.7 
nuošimčių butų (apartamentų) 
nuomos kainos pakilo 11.5 nuoš. 
medicina ir energija pabrango 
8.1 nuoš.

j buvo'
Į moję 
h ‘

A. Beržienė

Doctors *ind a special laxative 
ngred:ent to be highly effective m 

rpneving even severe constipation 
oveir-.gnt Don't let irregularity or 
constipation become a problem. 
:Dis medical ingredient is now 
liveable m the exclusive EX-LAX 
formula Use only as directed. 
Chocolated Tablets B s

CHICAGO, Ill. Praeitą trečia 
dieni, teisėjo Delaneu teisme 
pradėta toliau nagrinėti nere
gistruotos bendruomenės bylą 
prieš registruotąją. Neregistruo 
toji bendruomenė turi labai ge 
ra advokatą, kuris jau kelintas 
kartas prašo teismą bylą atidė
ti. Atrodo, kad atidėjimams 
jau ateina pabaig. Praeitą tre
čiadienį i teismą atėjo didokas 
skaičius liudininkų. Neregist
ruotieji atsivedė patį Nainį, 

|registruotieji atėjo dideliame 
būryje, net 10 žmonių.

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

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

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

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

laupykite dabar
nas mus

ūkiuose.
■. kokias 
taip pet

rašytojo

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

vių gerbūvis, privalu susipažinti su žemiau išvardintomis knygomii 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozai Kipičinsku, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo boLeviku ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

Juozas Kapažinskis, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai IŠe rfo Dalia 
yri natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai Įsikūrusio asmens istorija. Knyga ga išiai iliu
struota. 300 psl. Kaina 7 dol

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTO^- ETUVO^ 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose. Kaune. x 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten n. '* 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl SI.50 Yri 
Jversta i anglų kalbą

M ZoŠčmko. SATYRINES NOVĖL^S Genialaus rusų 
60 satyrinių novelių. 199 pusL kaina S2

D. Kuraitis, KEL’ONt Į ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna IntunUto ir a gitprope pr(»paganda bei 
afciiAkiTlnaai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu atiliumi.

Prof. P. Pikarklls, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psl. dokumentuota Istorinė studija apie pruss likimą. 
Kaina S2. ^**‘*£3

Vincai Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKT5IS PA^AiTfrJS. 
M pat Kaina SL50.

tie ir kiti leidiniu yra gidrxni
HAUJSBNCSa, I7W S<. HALfTCD FT. CHtCAOC, ILL

eHHaokael AarW relen<*mh ir £ri<
ar lUrlcIt*?

&1K

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

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

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

NIVERSAL
1800 So. Halstad St Chicago, III. 60608

,VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TUKINTI DIDELES ATSARGAS

Jstetft* 192$ metai*. 421-8070
(stalfoc pletuoM Kernas automobiliams jrtatatytL
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Subscription Hates:

„ uiva^u pci y cai, SI KUO per
la iuouliu, per 3 months. In
»oiei UbA localities $30.00 per year, 
ib.uu pei six months. $9.00 per 
u <» months. Canada $33.00 per year;

. cuunmea $34.00 per year.
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» priemiesčiuose
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uuaei metu
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Lietuviai siekia nepriklausomybės
Visi lietuviai, kur jie begyventų, nori, kad Lietuva 

būtų laisva ir nepriklausoma. Visa eilė didesnių, mažes
nių tautų šiandien nepriklausomai tvarko savo reika
lus, o lietuviai to padaryti negali. Lietuvos reikalus 
sprendžia ne lietuviai, bet rusai.

Lietuviai nori, kad rusų okupacija pasibaigtų. Lie
tuvą valdė rusų karo jėgų pasiųsti gubernatoriai, admi
nistratoriai ir įvairiausio plauko žandarai, o šiandien ir 
vėl rusas yra uždėjęs savo leteną ne tik ant visos Lietu
vos ,bet stengiasi paveikti ir laisvame paslauy gyvenan
čius lietuvius , ,

Gyvename kitokiais laikais, rūpinamės kitomis pro
blemomis, užtat ir rusai antrą kartą pavergdami Lietu
vą, bandė viską "kitaip organizuoti, negu caras darė. Gy
vename tautų laisvės gadynėje, todėl ir šių dienų rusai 
Lietuvos pavergimą nori kitaip nupiešti, negu iš tikrų
jų yra. : _
Įtikina pačius rusus, kad pas juos tui

caro primestą rusišką vergiją, o rusai pasirinko Anta
ną Sniečkų prašyti rusų, kad jie ir vėl užkabintų ant 
kaklo vergijos kilpą — prijungtų laisvą ir nepriklausomą 
Lietuvą prie Rusijos. Sniečkus tai padarė. Maskvon jis 
važiavo ne vienas, bet su kitų tokių bastūnų grupe, ku
rie nepriklausomoje Lietuvoje mokėsi ir sočiai gyveno.

Kai Sniečkus vežė Maskvon “liaudies seimo” prašy
mą, tai didelė lietuvių dauguma netikėjo, kad Sniečkui 
pavyktų užkabinti kilpą ant lietuvių kaklo. Jie netikėjo, 
kad kas nors tikėtų tokiu “liaudies seimu”, kaip ir Snieč
kaus vežamu prašymu. Lietuviai netikėjo, bet rusams 
tas prašymas buvo labai naudingas. Jie žinojo, kad Snieč 
kus buvo slaptos sovietų policijos agentas, kiekvieną, 
mėnesį gaudavo iš rusų algą.

Antanas Sniečkus paskelbė, kad patys lietuviai pra
šė įjungti Lietuvą Į Sov. Sąjungą. Niekas tuo netikėjo. 
Jau nėra priėmusio Sniečkaus prašymą, nėra ir Snieč
kaus, Maskvon nuvežusio prašymą, bet visi sovietų vi
daus ir užsienio reikalų pareigūnai yra įsitikinę, kad lie
tuviai patys norėjo Įsijungti Į Sovietų Rusiją. Veltui 
žmogus rusui aiškintų, kad lietuviai tokio dalyko nega
lėjo prašyti,nes tai buvo prieš jų prigimtį. Jie veik 200- 

tus metų kovojo prieš rusus, prieš caro primestą išnau
dojimą, o čia dabar patys ir vėl prašytų kilpos ant kak-1 
lo. Tai negalimas dalykas. Bet rusai turi Sniečkaus at
vežtą prašymą, turi Stalino sutikimą lietuvius priimti 
ir turi geriausios lietuvių lyrikos Salomėjos Neries pa
dėką už priėmimą.

Bet nei Sniečkus, nei Salomėja ,nei visa ta Maskvon 
važiavusi govėda jokio lietuvių tautos Įgaliojimo netu- sta sa^)er son Para ’

Kauno Prisikėlimo baž lyėia okupuotoj Lietuvoj

v. prūsas. Mano padėka Fondo idėjos į- 
gyvendintojams, Broliams 1‘etu- 

ą up.’at s ems įsipa- 
.e gorimus Mūsų Nemaria Lie 
uvai Tėvynei. Antanas Armi

nas.Įsikūrė Lietuviu Fondas Kolumbijoje
(Tęsinys) - in r u ipar-ikšt:, kad kiekviena. 

... „ ., . . e ką lietuviuką taufnę inicia-Mis Querdos Am gos: Me ba- č t . • . , • •lyvą sveikinu ir kiek galėsiu 
prie jos prisidėsiu. Deja atvykti 
į Medelyną į Fondo įkurtuves 

Edmu^ ’’as Karanaus-| 
o 3-”3.

' N uos rdž ’ai sveikinu i-s šio 
storinio susirinkimo progai Tai 
';i'-.rovė. o ne tušti žo'diiai, kad 

. ūs esate tie Pirmūnai, ne tik 
Kolumbijoje, bet ir visoje Pie

nas a mi voluntad, me veo mi- tų Amerikoje - Lietuvių Fondo

darme el gusto de Hamarles a-,' 
-T’ęes Estov aV^-'-'^nte agrade-

■ - que me ha- 
i v L. mc j_;xTto con mi

2;:.raordinarla cue hov efectū-. Į • I1 -ladre y Hermano a la reunion 
Į >n c5n mot’vo de crear ei Fon.
j L'tuano, idea que aplaudo y por 
I ė "a les felicito. Por causas aje-

viai todėl, kad visos pasaulio tautos atgauna laisvę ir ne- ->osibilitada para estar perso- steigimo prasme. Jūsą išvados

rėjo. Lietuviai jų nerinko ir jų neipareigojo. Visa tai pa
darė rusai, kad galėtų stipriai užversti lietuvių tautai 
.dpą ant kaklo. Pradžioje jie pasakojo, kad Rusijos dar
bininkai geriau gyvena, kad ten nėra išnaudojimo, bet 
tikrumoje jie primetė visai lietuvių tautai didžiausią iš
naudojimą. Jie atėmė iš lietuvių ūkininkų žemę, padarė j 
juos sovietinių dvarų darbininkais, bakužių kampinin-1 
kais ir labai nusiminusiais žmonėmis. Nusiminė lietu-

priklausomybę, bet lietuviai visą dvidešimt metų laisvai j lamento de verdad. Aqui cabe 
pagyvenę, vėl neteko nepriklausomybės. Jie privalo tar lalmente entre ustedes, to cual
nauti rusų kariuomenėje, privalo važiuoti kitas tautas jcz mas . ._. soy co-

Kilniausia apdairesni Rusijos ' propagandistai | vergti ir dirbti už nepaprastai mažą atlyginimą. Lietu- ” " ’
- - - ■ jvesta teisin- viai buvo mėtomi parašiutais Čekosolvakijoje, kai ru-

gesiTtVaJ"^ negu ank sams komunistams nepatiko čekiškas komunizmas ir pa-
sčiau’buvo Rusijoj buvo žiauriai išnaudojami darbiniu- siuntė Į Pragą maršalą Jokubovski čekams pavergti, o Naująją 1979 Metą!. De ste
kai ir bežemiai, todėl jie sudarė darbininkų ir žememių Lietuvon parvežė Pragoję žuvusių lietuvių lavonus.... dės atentamente: Leonora Morą

la y les acompana siempre. So 
lombiana pero mi alma es litua- 
Iv me ąueda agregar de lodo co- 
razon: Nuotaikingu ir Laimingų

valdžią. Valdžios priešakiu sulindo didžiausių žemval- Lietuviai nori būti laisvi. Lietuviai nenori kitų pa-
džiu vaikai bet jie pasakojo, kad Rusiją valdo darbiniu- vergti, bet jie taip pat nenori, kad kiti juos pavergtų.
kai ir bežemiai. Pradžioje dar tvirtino, kad Rusiją val
do proletarai, bet vėliau vis rečiau pradėjo naudoti ŠĮ. 
proletarišką melą. _ s

Prijungdami Lietuvą prie Rusijos, okupantai parin
ko Antaną Sniečkų, stambaus ir gero Suvalkijos ūkinin
ko sūnų. Tėvas būtų norėjęs iš vaiko išauginti gerą ūki
ninką ir pavesti jam gerai dirbamą žemę, bet vaikas, 
iš prigimties būdamas tinginys, žemės dirbti ir iš tėvų 
mokytis nenorėjo. Jis išėjo i Alytų teleiono stulpų staty*

Jie turi teisę būti laisvi, jie nori būti laisvi, o mes, lais
vame pasaulyje gyvendami lietuviai turime padėti savo 
tautiečiams tapti laisvais.

Mes norime, kad lietuviai galėtų gyventi savo kraš-

Huerta.

Ačių už Jūsų malonų laišką. 
Iš Urugvajaus nelaukite jokios 
pagalbos. Tai neturtingiausia 
Pasaulio Kolonija. Beveik visi 
seni ateiviai, išskyros dvi šei
mas iš 5-kių asmenų. Jie jau

te, kad jie turėtų savo žemes, savo namus, kad galėtų ■ pensininkai, kurių pensijos la- 
išvažiuoti ir parvažiuoti, kaip gyvena amerikiečiai. Mes bai mažos. Vos prasimaitina.
norime, kad jie galėtų laisvai laiškus parašyti ir jiems 
rašytus laiškus galėtų gauti. Mes norime, kad mes, atva
žiavę Į Lietuvą, patys galėtume pamatyti, kaip lietuviai 
iyvena ir kuo jie minta. Mums nėra reikalo, kad rusaiti ir sovietinės lygybės mokytis, kad tik nereikėtų būti S . .

dabščių ir teisingų lietuvių. Sniečkus bastėsi po Alytų,,vežtų i Vilnių lietuvius ir rodytų, kaip Amerikos lietu- 
Pinską, Rusiją, Minską, bet į namus pas tėvus kojos dau- ] viai atrodo, nes norime pamatyti, kaip gyvena mūsų 
giau nekėlė. Kai rusai lietuviams “išrinko” vadinamą broliai. . . .
“liaudies seimą”, ir pasiruošė lietuviams užnerti dar vie- Nepriklausomybes minėjimo dieną mes reikalauja- 
ną kilpą, tai jie tą padarė bastūno Antano Sniečkaus me Lietuvai nepriklausomybės, o lietuviams - lais- 
rankomis. Lietuviai pusantro šimto metų kovojo prieš vės.

aiškios ir konkrečios, nes tik 
būdami materialiai pajėgūs 
(kaip žydai) sugebėsime išlaiky
ti Lietuvybę ir galimai ilgiau 
š ikti l etuviais gyvendami sve 
lur. Saujelės Kolumbijos lietu
vių Įsteigtasai Lietuvių Fondas 
— tai Jūrų lietuviškasai Stebu
klas, tai pavyzdys sektinas ir 
kitų Pietų Amerikos kraštų Lie
tuvių Bendruomenėms, šia šven
tiška proga pareiškiu, kad bent 
simboliškai, pradžioje prisideda 
ir aš 25 dolerių Įnašu. Prašau 
nurodyti kieno vardu ir adresu 
išperkamas čekis. Su tikra pa
garba, liekuosi Jūsų, Inž. Vla
das Venckus, daraktorės ir kny
gnešio ainis. Maracay, Venecue- 
la.

Pagal esamą dabartinę padė
tį prašome mus laikyti atisa
kančiais iš Fondo Kūrėjų tarpe. 
Nebent jūs atidėtumėt Fondo 
inauguraciją neribotam laikui, 
tuo duodant laiko išsiaiškinti 
eilei ats’radusių neaiškumų, ku
rie mums yra ne prie širdies. 
Mes liekame Jums draugiški.

Jų vaikai gyvena geriau, bet ir 
tai nekas. Kokiam reikalui pa
sitaikius, mes suorganizuojame, 
tam tikrą fondą, kurio neužten
ka, taigi nieko nelieka. Vieną 
liaudies dainų kasetę siunčiu 
Jūsų Fondo Įkurtuvių diena. Su 
geriausiais linkėjimais. Tebū
nie tai mūsų draugystės prisi- 
m nimui. Kun. Jonas Giedrys.

Dėkodamas už EL L. F. Laik.
Komitete’ laišką ir pakvirtimą, Vacys ir Danutė Slotkai.

L d..-'...: nio . .2
ccnles Inauguracio.. i o..d. d. 
Colomfeia. Hacemos votes Lle- 
gue Eso Ser Base A '-iriesas 

, In'cin.tiv''s Fvt ■ 
ta d
C .o-t-s A .u^ieo .
cionales. Igualmente Augu.-a 
mos Esė Histor’co E^cuentr- 
Para Revivir AbpUanaente LL’ca 
Entldsd Juridica Integra d -. 
Qompatriotas Residences Dife- 
rentes Lukares Territorio, Co
lombian*) Gc?n Directive Racio
nai Conformada Representantes 
Altamente Calificado y Dinami- 
cds. Segundo: Para Un r Of ei 
almente1 Colonia Lituana De Co
lombia A La Organizac.on Ii.- 
temacičnal Lituana Lucha Por 
La Restauracion Derechos Au
to determinacion .Pueblo Litua- 
no. Unidad Y Voluntad Generan 
Incontenible. Tercero: Poder 
Deri^orio. De Tddos Depende 
Futuro Mejdr Para Todos. Soia* 
mente Unidos Triunfaremos. 
Compatriotas Situeuonos Sim 
Vacilaciones A La Altura Del 
Momento Historico Que Vivi- 
mos. Cordialmente, Padre Sta
sys Matutis, Vaclovas Dubin- 
skas.

Didžiai Gerbiami ir M ėli K 
lumbrjos Lietuviai! šird ngai c 
kojų už Jūsų, nepaprastai male 
nų. kvietimą atvykti ir dalyvau
ti Kolumbijos Lietuvių Fondo 
steigime 1979 m. sausio 6-7 die
nomis Medelyne, Kolumbijoje. 
Visu nuoširdumu sveikinu tekį 
puikų sumanymą minėtą Fondj 
Įsteigti. Išskirtinai malonu, kad 

(Nuxelta Į 5 ps!.)

E. JASIŪNAS

ĮSPŪDŽIAI Iš AUSTRALIJOS
(Tęsinys)

tuoja”, t. y. apmoka jų išlaikymą. Šių geradarių 
i vardai yra atžymimi prie naivų ar atitvėrų iš
kabintose lentelėse.

Sekančią dieną vėl traukiniu atvykome Į vi- 
durmiesti ir, išlipę požeminėje stotyje, pėsti Pra- 
broliui ir brolienei visa tai buvo daug kartų ma- 
dėjome Sydnėjaus miesto apžiūrėjimą, žinoma, 
tyta, bet man viskas buvo nauja ir Įdomu. ‘Ypa
tingai brolienė gerai pažino miestą ir mano dė-; sios salės. Galerijos oras yra filtruojamas, ir pa- 
mesį atkreipdavo Į Įdomesnius ir Australijai spe- Laikoma pastovi temperatūra ir drėgmė. Tuo bū- 
cifiškus dalykus, todėl ją juokaudomi praminė- du meno turtai yra apsaugomi nuo pajūrio ore 
me “vadove” (guide).

Pačiame miesto centre, gražiame Hyde

kurią labai atydžiai apžiūrėjome. Gaelrijoje yra keletas kibirų. Muziejuje yra visų Australijos 
loKo; paukščių ir žvėrių iškamšos, išstatyti Įvairūs mL

neralai ir kiti gamtoje randami žemės turtai. La
bai platus akmens amžiaus palikuonių — abori
genų skyrius, su jų ginklais, rankdarbiais ir pri
mityviuoju menu. ’•> ’

Pats Sydnėjaus vidurmiestis yra labai mo
dernus ir švarus. Pigios ir rėkiančios reklamos 
nesimato. Viename skvere grojo gana didelio sąs- 
ato oi ekstras, ir jo klausėsi tūkstančiai žmonių. 

Dangoraižiai savo modernumu niekuo neatsilieka 
iuo Amerikos, gal juos net pralenkia, tatoma ga- 
..a daug naujų. Teko matyti jau beveik baigiamą 

įbej-
friilie-

labai daug senų ir brangių Europos meisterių 
paveikslų, bet ypatingai daug paveikslų buvo ir 
pačių australų dailininkų. Stebėjausi, kad toks 
palyginti dar labai jaunas kraštas yra sukaupęs 
tokius didelius meno turtus. Deja, laiko mada ir 
Ja yra labai jaučiama, ir dažnai menkaverčiui 
moderniam*’ menui yra užleistos pačios geriau-

Mano bendras įspūdis apie Lietuvių klubą 
yra labai geras. Atrodo, kad klubo reikalai su
manios vadovybės yra pavyzdingai tvarkomi. 
Klubo vertė, paskutiniais metais labai pakilus 
nekilnojamo turto kainoms, Įvertinama apie 1 
mil. dol. Panašių modernių patalpų,, išskyrus jė
zuitų Jaunimo Centrą, nesturi net pasaulio lie
tuvių sostinė — Chicagos lietuviai.

Klubo ateities perspektyvos nėra aiškios, 
nes išmirus senajai ateivių kartai, jaunimas 
klubo išlaikymu gali ir nesidomės. Pagal Aust
ralijoje veikiančius įstatymus, klubas savo rūmų 
parduoti negalės, galės tik perleisti kitai pana
šiai organizacijai. 

*9^1

LANKOM SYDNEJŲ IR APYLINKES
Gruodžio 11 d. elektriniu traukiniu nuvyko

me Į Sydnėjaus vidurmiestį, kur, išlipę Circular 
Quasy stotyje, iš netoliese esančios vad. “jetty” 
prieplaukos specialiu laivu išplaukėme Į kitoje 
uosto Įlankos pusėje esantį Taronga zoologijos 
sodą. įdomu, kad zoologijos sodui vien iš Įėjimo 
mokesčiu neL'ilaikant finansiškai, Įvairios or-

- - ėahizacijos -ar avieniai asmenys gyvulius “adop §io parko viduryje yra N. S. W. Meno Galerija, dyta iki pusės monetomis, kurių susidarytų gal

esančios druskos ir nuo didmiesčio ore esančios 
ur.Oo cheminio poveikio Į paveikslų dažus.

parke (beveik visi anglų įkurti miestai turi Hy-1 ^eno Galerijos pastatas yra daug didesnis 
de parkus), šimtmečių medžių povėsyje, specia- ------ -- i-kdmingesais už vhieagoj luuio
lioje aikštėje žmonės žaidė šachmatais, kurių fi
gūros buvo žmogaus ūgio, žaidėjai jas fiziškai 
pernešdavo iš vienos pozicijos Į kitą. Ir protui 
gimnastika, ir raumenims mankšta.

Kiek tolėliau tryško labai gražiomis didžiu
lėmis bronzos figūromis papuoštas Archibaldo 
fontanas. Visur buvo pilna žuvėdrų ir balandžių, 
kuriuos savo pietų pertraukos metu maisto liku-1 
čiais maitino ištaigų tarnautojai.

Domain parke taip pat yra daugybė senų iri 
milžiniško didumo medžių. Jame, pagal anglis-' 
kas tradicijas, ateina Įvairūs 1 
savo prakalbas, o klausytojų visada atsiranda. įtik prie Įėjimo stovi stiklinė dėžė aukoms, pripil-

-atytf bokštą, kurio viršuje bus labai
, . , _ u-an^s restoranas, su puikiauesiu vaLdu pnne
sututo rūmus. į sto uostą, vidurmiestį ir apylinkes.

l Meno Galerijos pasukome Į Karališką bo- Par^e įlipome Į autobusą ir vykome ap-
tanikos sodą, kuris yra labai didelis ir sumaniai rytiniame priemiestyje Bronte, prie pat
šplanuotas. Kiekvienas pasaulio didmiestis nore- ^ėiliko vandenyno kranto gyvenančius . brolio 

tų tokį puikų sodą turėti ir juo didžiuotųsi. Už įė- 'P^įstamus draugus — Pettonaičių šeimą.» Artė
jimą Į botanikos sodą mokėti nereikia. jant prie pajūrio, gatvės siauresnės* vingiuotes-

Kiek paėję gražiu Farm Cove Įlankos pakraš- *r k^ūotesnės. Autobusas turėjo ir kenduk- 
_ ‘ ~ ‘ 1?. .— J.____ > ;rilž C^ijos reikalavimasdėvintį, kaip čia

mus, kuriuos dėl jų unikalumo aprašysiu at- ;ra madin£a> trumpom kelnaitėm. Kfkutuvėš ma- 
skirai. susispaudę viena prie kitos. Ar tai nuo saulės

mi.v, augxxo- 'Už poros dienų apžiūrėjome prie Hyde parko ar pirkėjams apsaugoti^ šaligatviai
kalbėtojai sakyti esantį Australijos Muziejų. Įėjimas į jį laisvas, Jxa ls. virsaus Nuengti Į gatvę ilššikfšančiais

jimą į botanikos sodą mokėti nereikia.

du, pasiekėme garsiuosius Sydnėjaus Operos rū

stogais.

(Bus daugiau)"
NA.UJIENOS, CHICAGO & UI. Thuredty, Fcbruarv S 197')
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Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
TeL 737-8600
Tel. 737 - 8601

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

New Quiche Made With 
North Carolina Apples

TURIMI 
KOPLYČIAI 

VISOSE Ml ESTv 
DALYSE.

Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH WESTERN A/E.

tablespoon fresh lemon 
juice

tablespoon sugar 
cup (2 ounces) shredded

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

9-Mich pie

už tvar- 
kruopštų 
visai va-

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

ii pcatrip atstumu.
ANTANAS VILIMAS

TeL 376-1882 arba 376-5996

Telef. 476-2345

2424 WEST 6 Ha STXKD fcjuptpuc MZ1.
2314 WEST 23rd PLACT Vii vhia 7-M71
11028 SOUTHW EST HIGHWAY, Paloe Hilk, PL 874-44H

V*di|g Aldona D»ukv» 

Talat.; HEmlock 4-2411 
7154 So. MAPLEWOOD AVI, 

CHICAGO, ILL, 4042$

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Jie giedojo Dievo tarno Mozės giesmę ir Avinėlio giesmę". Apr. 15:3.
Mes, kurie turime vilties būti su Kristumi kaip bendratėvoniai su juo 

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

$V. RAŠTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

OR K G. BALTJKAS
AKUiERIJA ir MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 

f*49 So. Pulaski Rd. (Crowford 
Medical BuiWingl Tai. LU 5-6446

Priima lasomus pagal siiKitarirną 
1(4 neaumepia, skambinti 374-8004.

Iždininko J. Pociaus praneši* 
ina8 buvo labai trumpas. Jis pa
sakė, kad visa 1978 metų rink
tinės pajamų - išlaidų apyskai
ta, kurią jis parengė yra at 
spausdinta rinktinės 1979 metų 
biuletenyje Nr. 1 ir kas nori ja 
gali pasiskaityti.

Namų administratoriaus J.

— Jei žinote Atmeni*,- kurie > 
gailėtų užsisakyti Naujienas, pra- j 
•ome- atsiųsti jų adresus. Mes 
jiėttu siusime Naujienas dvi sa- 
vaies nemokamai.

TeL 927-1741—1742

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wottchester Community klinikos 
Medicinos direktorius 

193* S. Menhexm Rd., Wesichestor, IL. 
VALANDOS; 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vai. 
T«F.; 562-2727 arba 562-2728

IMPORTANT NEWS FOR

BACKACHE SUFFERERS!
MOMENTUM*Tablets are 

50% stt&iger than Doan’s.
Beforeyou take Ooans Pills for 

muscular backache, remember this 
MOMENTUM Tablets are 50% stronger 
than Doan’s That means MOMENTUM 
gives you 50% more pain reliever per 
dose to relieve backache

To reduce pain, soothe inflammation 
so muscles loosen.-you can move more 
freely in minutes’ There’s no stronger 
backache medication you can buy with-, 
out a.prescription than MOMENTUM 
Tablets Take only as directed.

Mackouio pranešiu.buvo il
gokas, smulkus ir detalus. Bu
vo paminėtos visos š namo pa
jamas - išlaidas, namo remotas 
ir kasos stovis 197 * metų sau
sio 1-ai dienai.

PR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ ir šlapumo takų 

CHIRURGIJA 
5025 CENTRAL AVĖ. 

St. Petersburg, FL 33715 
Tel. 813)-384-3020

BE 3-5893

LuE v ECKAS

In today’s “do-it-yourself* world, the amateur decorator or 
the professional too, for that matter, Is turning increasingly to 
"turnings”—or architectural spindles as they’re known In the 
trade—to provide innovative and imaginative touches Jsj the 
home.

Architectural spindles—yes. 
they’re the same products 
Which used to be known as 
balustrades in staircases—now 
are available in a variety of 
sizes and styles. But the sky’s 
the limit when it comes to 
the decorative uses to which 
they’re no^ being put.

Architect Interior designer* 
and ^do-it-yourselfen* find 
the spindles a versatile, stylish 
and inexpensive way to add 
character to a or office, 
indoors or ouk

Spindles are being used ts 
candle holders or lamp bacca, 
as room dividers, acreem and

i valances, or at legs for oaffee

RAOTja iEFMOS VALANDOS 

VUot- programos. IJ WOP A,
MW fcfL A. M;

kolbo: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—vaL popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:3u

pirm’nę m utį bei idėją kilnus 
lietuvis kunigas SI. Matutis iš 
kart parėmė stambia pinigine 
auka. Nemažiau inalc'nu, kad 
atsiranda idealist lietuvaičių ir 
lietuv’ų, ka:p Stefanija Mardo
sienė, Irena Rasa Žemaitytė de 
Gutierrez. Jonas Kaseliūnas ir

A “Lietuvos Aidai’ 
JpL ...KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

T r — Programa^ vedėja

Pirmadieniais ir antradie- 
riiais 9^0—9^ vai. vak. 

Penktadieniais 939—TO vaL vak. 
Šeštadieniais 7—8 vaL vak. 

Visos- laidoj ii WOPA stoties, 
banga.

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

2646 W> 71st Street 
Chioųt^, itftnors 60529 

Tętef. 778^5374

Revizijos komisija 
kingą, sąžiningą ir 
rinktinei vadovavimą 
dbvybei reiškia padėką ir pa 
gyrimą.

BLlKUb • VASAITIS
*4t> So. JOth Avė, Cicero, OL Phone: OLympie

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA.
R. ŠER.Ė.MAS
Tet WA 5-8063-

TEL.—

DIL A. B. (
GYi>*TGJA5 IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

Ypatingų pasisakymų, klau 
simų, pasiūlymu, sumanymų Ė 
diskusijų nebuvo.

Susirinkime dalyvavo virš 
200 narių.

GEORGE K RUDMINAS
So. LITUANICA AVK T«L: YAria 7-HJ8-113I

DRtLBQNAS seibutis 
INK4TŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2654 WĘST 63rd STREET 
Vat antrad. 1—4 popiet, 
ketvirti 7 vsL' vak.

,■ . -Ofiso teiet: 776-2880 
Rezidencijos telef.; 448-5545

PETRA8 BIELIŪNAS
«c oo. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayetU 3-4571

betvarkę susirinkimas priėmė 
be pataisų.

Per visa rinktinės, anksčiau 
kuopos, gyvavimo laikotarpi, 
v:so jau yra mirę 68 šauliai — 
ės. Jie visi buvo pagerbti atsi
stojimu ir vienos minutės tylos 
susikaupimu.

v. OHTHOPEDas-PROTEMSTas^ 
ĮA Aparatai - Protezai. J^di ban- 

dažai. Speciali papalba fejjom*.
7 1 (Area SuoDorts; ir t t. ' ‘

■9 ik; 9—4 ir ,B—8. šeštadieniais 9__ 1
350 West 6Jrtf St* Chicago, in. 60629

Telef.; PRoepoct 8-5084

pPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI

Ž618 W. 71 St. Tel. 737-5149
Tiįtrina akis. Pritaiko akinius 

4!contact lenses’”
VaL agal- susitarimą. Uždaryta

na
Kontrolės komisijos proto- aukuro bei židinio vaidilučių bei 
perskaitė K. Povilaitis pa- krivių, viskas vyks sklandžiai 

tikrino abi lietuvybės labui. Neleiskite sve- 
yra: rinkti- tiiniems vėjams užpūsti lietuvi- 
administra- ško Kolumbijos lietuvių auku_ 
asta tvarko- r°! Su lietuviška pagarba, Jūsų

TREMENDOUS TRIFLES
THE SNEER THAT ELECTED 

A PRESIDENT!

Many Presidents have been 
elected with the help of a slogan 
that caught the popular fancy. 
There was “Tippecanoe, and Tyler, 
too”- Harding’s “Back to Nor
malcy”: Roosevelt’s ^New Deal." 
But it was a slogan coined from an 
insult that rolled W illiam Henry 
Hairiseo into the White House.

This is the story: Martin Var 
Buren was running for re-electioi? 
in 184Ū backed by a Democratic 
Party *o powerful and well-organ* 
ized that it was generally conceded 
that his Whig, opponent Willian 
Henry Harrison, stood no chancy 
A small Democratic newspaper in 
Baltimore wrote jeeringly. uIf Gen
eral Harrison was given a pension 
of S2,000 he would be content to 
spend the rest of his days in log 
cabin drinking hard cider.”

The Whigs seized upon this 6b- 
jeure little paragraph and turned 
*♦ 3 mighty tribute. Harrison
Hearne the ^log-cabin, hard-dder 
candidate,” his military exploits 
were acclaimed and the enthusiasm 
of the people rallied to the pictun 
of the rugged frontier hero.

Actually, Harrison had an in
come of $12,000 a year and never 
lived in a log cabin, but these facts 
did not change the country’s cot> 
ception of him. The Whig electica 
was a hearty one, and the log-cabin 
ind hard-dder became symbols of 
their candidate. On one occasion, 
when Daniel Webster was speak- 
fng 81 1 rally tn Harrison’i behalf, 
he became so excited that he 
ally apologized because he, himself, 
was not bom in a loa cabin.

The *Iog-cabin, hard-dder^ cam- 
paign became so popular iįai 
risen was swept into aSc&» Th> 
taeer of the Democratic editor had 

» > boomerang and had 
achieved the opposite of its int» 
tlOD.

In mere recent yeara, jone of ccr 
Vice Presidents was nublidy dubbed 
2 “dgar-smoking, wiu&key-drinkingi 
rr2 old man”—a phrase which wo4 
him many friends but not enough 
to insure his re-election. But, in 
IMO, t few drops of printgrt irk 
^nintenticnaliy, provided t slogai 

oxroed the tide ef I pmid*

Kadangi yra pageidavimas, 
rinktinės piniginio — finansinio 
stovio viešai neskelbti, dėlto a- 
p e tai n eko ir nei tsau.

Rinktinės kontrolės komisija kiti, įžiebtą aukuro ugnelę gra- 
yra išrinkta iš 3 as-ienų: J. Bla- žiai pakuštantieji, plėsdami, 
žio - pirm., K. Povilaičio — se- neleisdami užgesti. Iki turėsite 
kret. ir J. Kreivėno - komis, na- lietuviškos ugnies saugotojų ir 
r’.c. 
ko’ą 
žymėdamas, kad 
rinki nės kasas, tai 
nės kasa ir namu 
vino kasą. Viskas 
je: kasos pinigai atatinka ka- Algirdas Gustaitis, 
sos knygų įrašams. Rinktinės 
turto ir inventoriaus netikrine, 
kadangi praeitais metais visa 
tai buvę tikrinta. Turto ir in
ventoriaus knyga vedama tvar
kingai, ją veda J. Skeivys, na
rių mokesčių knyga taip pat ve
dama tvarkingai, ją veda J. Sa~ 
snaukienė. Nanų 
(830).

Susirinkimas baigtas Lietu 
vos Himnu.

Po to sekė kavutė — vaišės.

-J

■ ;• .j><.<:<N: . '

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

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

Fresh Carolina Apple Quiche
% pound bulk sausage
H cup chopped fresh

onion *
U teaspoon dried leaf * 

thyme
2 Red Delicious apples, 

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

Tn large skillet cook sausage, onion and thyme until sausage 
Is browned and onion iff tender, about 10 minutes. Remove 
from heat; drain off excess fat. In bowl toss apples with lemon 
juice and sugar. Add prepared sausage mixture, Cheddar cheese, 
eggs and cream; mix welL Line a 9-inch quiche dish or jpie 
plate with pastry. Turn apple mixture into dish. Bake in 350^F. 
oven 40 to 45 minute^ or until custard is set. Let stand 10 
minutes before cutting to serve. 
Makes: 6 servings.

Į 1979 m. vasario 1 d., 2 val., 
i* |p.p., Šaulių namuose Įvyko Vy-.

(tauto Didž. šaulių rinkt, eilinis 
trec'' narių susirinkimas, kurį atida

rė rinkt, vadas - pirmin. VI. Iš
ganantis. Susirinkimo prezidiu
mą sudarė VI. Išganaitis, mote
rų vadovė St Cecevičienė ir 
sekretorius J. Mackonis.

Susirinkimui buve patiekta 
ši darbo Karkė: 1. Susirinkimo 
atidarymas

.pagerbimas, 3. Pareigūnų pra- 
DR. VYT. TAURAS įnešimai, -L Diskusijos dėl pra

- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Į nešimų,, a. -Atstovų Į sąjungom 
36Mra>prtfaiki^.»pet MOTERĄ ilsės, j suvažiavimą’ rinkimas, 6. Įvai 

Ofisas 2652 WEST 5yth SiRG-ET irQs reikalai, 7 Klausimai ir su 
_ Tal. PR 8-1223 ! manymai, 8. Susirinkimo uždą-

OFISO VAL.: pirm., antį ai, treėiau. 1 rymas, 9. Kavutė - vaišės. Dar 
r penki., 2-4 ir 6-8 vaL vak. Šeštadie
niais 2-4 vaL popiet ir k-tu laiku 

pagal, susitarimą.

Į Šaulių Sąjungos tremtyje 
suvažiavimą, kuris Įvyks 1979 
m. gegužės 19 20 dienomis, 
Chicagoje, pagal nuostatus, bu- 

L. vo išrinkti 42 atstovai ir 5 kan
didatai-

Restauruoti Perkūno namai Kaune dabar

Ligonių lankymo komisijoj: 
Mirusių šauliu! pirmininkas J. Gurevičius pra

nešė, (Ligonių lankymo komi
siją sudaro J. Gurevičius, 
Vitkus ir M. Dapkienė) kad lai
ke 1978 metų sergą ligoninėse 
ir besigydą namuose buvo ap
lankyti 68 šauliai - 26 sesės šau
lės ir 42 brl. šauliai. Ligonių/ 
lankymo komisija aplankiusi 
ligonį jam įteikdavo mažą do
vanėlę. Ligoniai buvo lankomi 
ne vien Chicagoje, bet ir ūži 
Chicago's ribų. Ligonių lanky-! 
mo komisijai talkina sesės šau
lės: J. Sasnauskienė, B. Gure
vičienė, A. Gustuf ir šaulys B. 
Petronis.

Sawn tn half, they are betnc • 
mounted on walls and doers 
as decorative elements, used 
as plant holders or as £ril> 
elements.

EL A. Nord Co, Kverett, 
Wash., the worlds lanrest 
manufacturer of architectural 
spindles, produces these dec
orator items \n nine different 
styles, three different thick
nesses and in heights from Vk 
inches to eight feet.

The spindles are made of 
selected western woods, ^rned 
on hopper-fed lathes, raided 
to a smooth finish then shrink, 
wrapped In clear, prot&tiw 
plastic A brochure on sphxflc 
ebaracterisiicfc and ideas for 
wrfrr hi wallah^

iillhv
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■PWLAMATtON

E. KLMBARKJOHN
February Kith
1979 marks the

of 
in

to

WHEREAS, 
of this year of 
61st Anniversary’ of the estab
lishment c'f the Republik of Li
thuanian in 1918 and the 728th 
Anniversaiy of the formation 
the Kingdom of Lithuanian 
1251; and

WHEREAS, from 1918
1910 Lithuania was a fully in
dependent and sovereign Repu
blic, a member of the League 
of Nations, and a signatory- of 
numerous international treaties; 
and

WHEREAS, the Soviet Union 
during June 15-17, 1940, invad
ed and occupied Lithuania by 
an overwhelming fdree of arms 
and, subsequently, forcibly- an
nexed the Republic of Lithua
nia into the Soviet Union; and

WHEREAS, the Soviet Union 
has systematically conducted a 
policy of colonization, ethnic 
dilution, and russification with
in Lithuania; and

Wl lEKEAS^HieJL'niled Slates 
Goveinment maintais diploma
tic relations 'with the govern
ment of the Free Republic of 
Lithuania and has consistently 
refused to recognize the seizure 
of Lithuania and forced incor- * 

t pora lion of this freedom-loving* ' 
i country into the Soviet Union? " 
and

WHEREAS, the--people of 
Lithuana to this very day ale 
risking and sacrificing their 
lives in defiance of the Coinmu-j 
nist regime in their efforts to K I
real'ze their political and reli-j 
gious rights; and

WHEREAS, thousands of Li- 
thuanian-Americans have tak
en up residence in the’ Town of 
Cicero and have contributed 
significantly to the Town’s cul
tural, political, and economic cero jūrų šaulių kuc’pa. 
life; _____ __ *

BE IT THEREFORE RE Meškauskas," o meninėje progra 
SOLVED that the Town Boardinios dalyje dalyvaus solistė Ro- 
declare February 16th, 1979, to ma Mastienė ir Ponios Irenos 
be LITHUANIA INDEPEND- Smieliauskienės vadovaujama 
ENCE DAY in the ToXvn of Ci- tautinių šokių grupė “Grandis”, 
cero and ask its citizens to take* po minėjimo kavutė ir užkan- 
note of this commemoration. džiai

rizaeiju narius ir prie įėjimo, f- 
ėj JHo^aųkii 5 dol. asmeniui.

Galiniai sniego audrai ūžė 
jus, Mardi Gras vakaras vistiek 
Įvyks. »

Informacijas lekia
V. Markevičius, 
telef. 737-5750.

— P. Stravinsko knyga “Ir 
i šviesa ’r tiesa’- už 8LoO (įskai
tant ir persiuntimo išlaidas) ga-; 

,lima ganli Naujienose arba pas 
i P. Str. Raštams Leisti Komite 
to pirmininką Joną Kavaliaus
ką šiuo adresu: i

6437 S. Washtenaw Ave., 
Chicago, III., 60629.

Užsakymai priimami ir 
telefonu — 778*5091.

min. šv. Antano parapijos salė • muši skaitau, kiekvieną kartą 
je. Dalyvaus Amerikos karo ve- ką m-rs naujo rasdama, koanks- 
teranų — VFF 9115 postas su čiau nepastebėjau, ar neatkrei- 
moterų pagelbiniu vienetu ir Ci

Kalbės žurnalistas Vytautas

piau dėmesio. O kokia graži 
smotleio kalba, koks gražus ra
šymo būdas. Jani aš nuoširdžiai 
dėkoju už tos knygos parašy
mą”.

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žema — Pardavimu! 
REAL ESTATE FOR SALE

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prerdentas

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

FILED FOR RECORD 
In the Office of Acting 
Town Clerk of Cicero, 
Cook County, Illinois 

JAN 23 1979
JOHN E. KLMBARK

CICERO
Lietuvos Nepriklausomybės; 

paskelbimo minėjimas Ciceroje 
Įvyks vasario 11 d. 11 vai. 301 
___________________________  i

1 v
džiai.

Visus Cicero ir apylinkių lie
tuvius kviečia dalyvauti Cicero 
ALTo skyrius.

SLA 301 kuopbs visuotinis na
rių susirinkimas ir balsavimai 

‘ už Pildomąją Tarybą, įvyks ko
vo 7 d. 7 vai. vak. ponų Vyš
niauskų namo, 1404 So. 49 
Court, apatinėje patalpoje. Įėji
mas iš kiemo.

Visi kuopos nariai kviečia- 
mis dalyvauti.

Stepas Paulauskas 
Pirmininkas

— K. Kaminskas, Portland, O- 
regon, gavęs kalendorių, atsiun
tė laišką su gerais linkėjimais ir 
su $5 auka. Dėkui.

— Horoscopes or Astrological 
Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces. 
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N. 
STATE St., Rm. 1717. Mes kal
bame lietuviškai. 782-3777 or 
925-8392. Professional Member 
American Federation of Astro
logers. (Pr)

— SPECIALI 20% NUOLAIDA 
UŽ 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS. 
Daug įvairių puošmenų. Moka-

Registruokite savo namus, O GERIAUSIAI ČIA 
biznius, sklypus pardavimui jau^ LABAI §VARUS 2 butu namas ir 
26-tUS metus veikiančioj Įstai- garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 

Įzu šildymai, Brighton Parke. $37,000.
SVARUS kaip stiklas 7 kamb. mū

ras, centralmis šildymas - vėsinimas, 
liuksus naujų

goj, o kirkdami pasiteiraukite.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, income Tax
2951 W. 63rd St Tel. 436.7878

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

namu apylinkė.
$53,900.

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

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi I visus skaT 

lytojus 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. jWfefiEgGP

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI
skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurte prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams.

Mykolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio Ir feeridentinio viešbučio.
17350 Gulf Blvd., - - - — ------ - -

— Gen. T. Daukanto Jūrų 
i šaulių kuopa organizuotai daly 
vaus Vasario 16 minėjimuose 
Cicero ir Čikagoje. Uniformuo
ti kuopos nariai š.m. vasario 10 
d., šeštądien, 11 vai. ryto renka
si prie Jaunimo centro', iš kur 
bus vykstama į Cicero, kartu 
su Cicero jūrų šauliais iškelti 
Lietuvos vėliavą Cicero miesto 
rotušės aikštėje.

Vasario 11 ,d., sekmadienį,
17350 Gulf Blvd., St. Petersburg, FL 33708, tel. 813-391-9753, paskyrė;Q.,- , , ' ”,
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti jryto renkamasi Mai- 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačių paplūdimiu, I auette Parko naraniios salėie 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais. TZ tt , I _ •, *Kartu su Vytauto Didžioj o Rink- ;-- .................... ...........-.................. - -
autorė M Miškinytė paskyrė S50 premiją. Be abejo, atsiras ir' daugiau 
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike. -j'.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus ir mūsų. namus”

Visas Ir visus kriečiame I didžiąją talk*.

Prenrmeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimu įkaitytoje relkilaaai 
unšoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

lines šauliais bus žygiuojama 
pakelti vėliavą ir į pamaldas. 2 
vai. popiet dalyvauja Marijos 
aukšt. mokyklos salėje Vasario 
16 minėjimo akademijoje.

Kuopos ‘ vadovybė

KA W IENOS
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 60401

3 H anksto be raginimo pratęsia nro prenamerttą, taupydamas laiką tr 
mažindamas msiraiinėjlmo išlaidą*. Priede  dol.~— —_ — am'** ‘j*
Pavardė ir vardai ■ ----- ------- --------------- - ---

Adresu

• Užsakau- Naujienas kaip dovaną savo 
yra naujas skaitytoja*. Priede  doL

Pavardė ir vardu ___________________ -___

kurie

— A. Luckus, Hardford, 
Conn., kalendoriaus proga at
siuntė S5 auką. Ponia Luckienė 
savo laiške taip rašo: “Kas 
mėgsta skaityti lietuviškas kny
gas, turėtų būtinai perskatiyti 
Juozo šmotelio parašytą knygą 
“Atsiminimų skirsneliai”. Aš ją, 
perskaitau, padedu ir vėl paė-

Adresas

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

r— -'Tvrgy i» ■ i i į
• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą Ir Naujienų 
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus , dol.

Pavardė ir verdu

Adresu

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites surip*. 
tinimui nemokamai be jokių įsipareigojimu.

Pavardė ir vardai

Adreso

Pavardė ir vardu

Adresu

Pavardė ir vardu

i ireau

— A. Piezenis, Hot Springs, 
Ark., buvęs čikagietis, prenume
ruoja daugelį laikraščių pratęs
damas be raginimo jų prenume
ratas taip pat paremdamas au
komis. Tai pavyzdžio vertas 
reiškinys, nes dabar susirašinė-1 
jimas brangus.

— Vytautas Smetona iš Cle
veland© kalbės New York o lie-Į 
tuviams Lietuvos nepriklauso- paJėti teisininko Prano Šulo 
mybės minėjimo proga vasario paruošta, — teisėjo Alphonse 
18 d. 3 vai. popiet Kultūros zi-> yy e i į s peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’

išleista knyga su legaliskomh 
formomis.

18 d. 3 vai. popiet Kultūros ži 
dinyje. Angliškai kalbės New 
York d valstijos vicegub. Mario 
Cuomo. Programoj dalyvaus 
Jadvygos Matulaitienės tautinių 
šokių, grupė Tryptinis. Ruošia 
Altos skyrius.

• AUDRONĖ SIMONAITYTĖ 
- GAIžIŪNIENĖ-iš Rockford III. 
“DAINAVOS” ansamblio stato- 
moj muzikinėj dramoj ‘,EMILI
JA PLATERygĖ” atliks Mari
jos Prušinskaitės (Emilijos a- 
djutantės) vaidmenį abiejų 
spektaklių melu — kovo 31 ir 
balandžio 1 dienomis Marijos 
aukšt. mokyklos salėje.

UŽGAVĖNIŲ KARNAVALAS
— MARDI GRAS įvyks š.m. 

vasario’ mėn. 17 d. (šeštadienį). 
6:30 vai. vak. Jaunimo Centro 
patalpose - 5620 S. Claremont 
avė., Chicago j e.

Gražiausi kistiumai ir kaukės 
bus premijuojamos.

Skiriamos penkios piniginės 
premijos ir organizacijų dova
nos. Kaukių paradas prasidės 
10:30 vai. didžiojoje salėje, šo
kiams gro’s “VYČIO” orkestras 
su humoro programa ir A. Mar
kausko orkestras su dainininke.

Dalyvauja 14 organizacijų su 
Įdomiomis programomis. Visi 
kviečiami dalyvauti ir atsilan
kyti į šį didžiausią sezono ren
ginį. Bilietai gaunami pas orgm

Naujienoms reikalingas

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

SIUNTINIAI I LIETUVA
MARIJA NOREIKIENĖ

2608 West 69th St, Chicago, III. 60629 • Tet WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies Įrairiy prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

1 SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp.

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

xV. VALANT IN AS

me $4 už sidabrini dolerį. Per- įvairi apdrauda —INSURANCE 
pinigų BUTŲ NUOMAVIMAS—paren-kame pašto ženklus ir 

kolekcijas. PATRIA, 4207 So. 
Sacramento. Tel.247-5081. (Pr.)

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

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

GRAŽUS SKL ZPAS ir garažas Mar
ei uette Parke.

MODERNUS z aukštu mūro namas, 
apie S18,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.
REAL ESTATE

2625 West 71st Street

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau

Knyga su formomis gauna

rsfcUP WANTED MALE Tel. 737-7200 arba 737-8534

SHIPPING DOCKMEN NEEDED
DAY —EVENING HOURS
No Experience Necessary

GLENMARK CO. 4545 S. RACINE < 

927-4800

I EL ECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

J Turiu Chlcsfl©* miesto leidimą, 
| Dirbu Ir užmiesčiuose !•- 
j rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė.

Tel. 927-3559

GRINDER-POLISHER NEEDED
Bv Industrial Metal Fabricator. Bene- 

Profitma Naujienų admmistraciioje {hts Include Steady "0^-, 
5-<m c n 7r t 4 j Sharing, Paid Holidays, Paid Vaca-1/39 South Halsted St., Chica tions & Free Hospitalization.

ALL METAL MFG. CO.
9925 S. Industrial Dr., BridgeviewCgo, IL 60608 Kaina 83.00 

su formomis — 83.90. i i 
i

D Ž S > I O
13—U M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

T’ttsi pusmečiui automobili* 
lability apdraudimas povsIninkaiTt

Kreiptis

RENTING IN GENeRA
N u • m o s

IŠNUOMOJAMA apie 300 kvadr. 
pėdu patalpa Marquette Parko 71-je 
gatvėje ofisui ar mažo judėjimo biz
niui - korteliu krautuvei, knygynui, 
apdraudos raštinei ar pan. Tel. 535- 
6481 po 5 vai. vak.

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.

E». A5MLAND AVS.
55^8775

HELP WANTED — MALE
Darbininkų Reikia

INSPECTOR TRAINEE
Excellent benefits including den
tal. Must speak and read Eng
lish.

AMERICAN GASKET
& RUBBER CO.

9509 Winona 
Schiller Park, Ill. 

Phone 678-3550

HELP WANTED — MALČ-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

JANITOR NEEDED

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

CALL 336-4^00

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

B TOOL DIE TRAINEE 

K APPRENTICE
^Excellent benefits including 
gtal. Must speak and read

deir‘
some

S

AMERICAN GASKET 
& RUBBER CO. 

9509 Winona 
Schiller Park, 111. 
Phone 678-3550

DENTURE WEARERS] 
A major 

advancement

CUSHION GRIP 
DENTURE ADHESIVE 

one application holds
I comfortably up to 4 days |
I __________________ I

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. 21 st St.

MR. SARROW — 376-9100

ENGINEER-SERVICE

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

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

364-0626

ENGINEER-TECHNICIAN 
APPLICATIONS & PROJECT 

TECHNICIAN
“ • at

Prefer. Mi-
Assist Sales Mgr. Must HaveTo

Least 2 years Electronic, 
crowave. All Co. Benefits.

Skokie Area. Call Personnel.
675-1505

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Rvlkli

YOUNG LADY 
CLERK

Lite steno helpful.
age firm.

CALL MR.

TYPIST
Small loop broker-

SULLIVAN 
236-8377

LAIKRODŽIAI Ir

Fardivtou ir Ttlsyaui 
££4£ WIST STRIKI

Talefa KS>«bIIc 7-1*41

Siuntiniai | Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
j Chicago, III. 6C632. Tai. YA 7-5980

M. i I M K U S 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tol. 254-74M 
Taip pat daromi verti iriai, giminiu 
iškrietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

>!’> Frank Zepelli

GA 4-8454

STATI »*»M

IMSUBAMC^

StattLFarfriXite Insurance Company

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

CALL: I
874-1200 X. 11 ‘

An Equal Opportunity Employer .

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Associates 

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.! 
_____ ___ —

WAITRESSES NEEDED

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

284-9747

Ask For ROB

WINTER 
OVERCOAT.

4/
EARN TOP $ $ $

Join our Team and Show Erica Britt 
in Jewelry. Our New Co-Offers Ex
cellent Benefits and Flexible Hours 
to Suit Your Schedule - Call Today 
For Interview.

423-8634 or 636 0589

Don't Go Out Without It.
f M-uer-Morton Co*npriy 3 o*

a m Pob ^sCo Vff’Q.ma 232X

, _ MAUflENO*, CHICAGO t, ILL, Th*r8day, fj^lKKry į l'GTS




