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MAISTINGI
> *GRAŽIAI PAMINĖTA NEPRIKLAUSOMYBĖS SUKAKTISs

Praeitą sekmadienį Marijos 
aukštesniosios mokyklos salėje 
gražiai buvo paminėta Lietu
vos nepriklausomybės 61-oji 
sukaktis.

Saulė švietė, bet diena pasi
taikė labai šalta. Ryte iškrito 
du coliai sniego, pasunkino va
žiavimą ir dar sunkesnis pasi
darė ėjimas. Vyresnio amžiaus 
žmonių salėje veik nesimatė. 
Mraquette Parke pravalytos 
tik kelios gatvės, o šaligatviai 
apversti sniegu ir ledais. Vielo 
mis eina tikri tuneliai, pro ku
riuos pavojinga prasibrauti.
Visiems buvo malonu, kad sa 

lė buvo beveik pilna. Apie du 
šimtai, gal ir daugiau buvo an
tram aukšte iš kur galėjo sek
ti programą.

Minėjimą pradėjo Vincas Se 
maška, Chicagos Lietuvių Ta
rybos pirmininkas. Semaška, 
pranešęs, kad pradeda minėji
mą, paprašė solistus' sugiedoti 
Amerikos ir Lietuvos himnus. 
Giedojo Algirdas Brazis ir Da
lia Kučėnienė. Pie Lietuvos 
himno prisidėjo didokas skai
čius salėje buvusių vyrų ir 
moterų. Sunešus vėliavas ir at
giedojus himnus, Semaška pa
prašė vyresnio amžiaus sava
norį perskaityti Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo aktą 
“ir išvardijo visus, pradedant 
Dr. Jonu Basanavičium ir bai
giant Petru Vileišiu visų pasi- 
rašusių vardus ir pavardes.

Pirmiausia buvo pakviesta 
Lietuvos Respublikos garbės 
konsule Juzė Daužvardienė 
tarti žodį. Savo kalbą ji baigė 
sekretoriaus Cyrus R. Vance 
Lietuvos atstovui Dr Račkiui 
parašytu laišku. Vakar ji turė
jusi progas pasikalbėti telefonu 
su Dr. Bačkiu, kuris jai per
skaitė tą laišką Vasario 16-tos 
dienos proga. Salė šiltai plojo, 
rodė savo džiaugsmą valstybės 
sekretoriaus žodžiais, oficia
liems Lietuvos atstovams.
Tuojau buvo paprašytas Geor

ge Dunne, Cook apskrities ta
rybos pirmininkas, žodžiui tar
ti. Jis lietuvius gerai pažįsta, 
su jais visą laiką bendradar
biauti, todėl kiekviena proga 
ir ateina j lietuvių ruošiamus 
minėjimus. Jam patinka lietu
vių papročiai, lietuviškos dai
nos ir lietuvių papročiai pra
tinti savo vaikus prie Lietuvos 
istorijos, papročių, praeities ir 
įdiegti jiems norą padėti lietu-
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Arasario 13: Maura, Benignas, 

Rauda, Ugnė, Algaudas, Viliga- 

Mi. Saulė teka 6:18, leidžias 5:21
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viams siekti laisvės. Dunne 
jaučiasi tarytum jis būtų lie
tuvių adoptuotas. Jo žodis bu- i 
vo trumpa,s labai naudingas.

Sekančiu kalbėtoju Senu 
ka pakvietė Dr. Kazį Šidlaus
ką, naują ALTo pirmininką, 
tarti sveikinimo žodi susirin- 
kunsiems.

Dr. Šidlauskas ramiai, .aiš
kiai ir visiems suprantamai su 
sirinkusiems pasakė, ką AL- 
Tas yra padaręs ir planuoja 
daryti, tai salėje susirinkusie
ji jo klausė, bet kai jis pasakė, 
kad ALTas nebeidradarbiauja 
su okupantu arba jo atsiųstais 
agentais, tai salė porą kartų 
prakliupo šilčiausiais ploji
mais. O kai jis pastebėjo, kad 
kai kurie lietuviai intelektua
lai, priešo nepažindami, pas
kui jį bėgioja ic stengia.'i pa
taikauti, tai plojimams galo ne 
buvo. Šidlauskas keliais saki
niais paaiškino, koks ? skirtu
mas tarp Maskvos atsiųsto 
agento ir ryšių su Lietuva ieš
kančio intelektualo, tai kiekvie 
ną jo sakinį -lydėjo aplodis 
mentai. Publika buvo paten
kinta, kad yra organizacija, 
nenorint su okupanto agentais
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RIUOMENEI ATSISAKIUS PALAIKYTI TVAR
KĄ, MIESTE PRASIDĖJO PLĖŠIKAVIMAI

FORT SILL. Okla. Ou kare

f
Taip atrodo moderni geležinė uždanga Berlyne. Vokiečiai ją vadina “mūru”, 

valfarti pasaulio to “mūro” pažiūrėti .it vyksta tūkstančiai turistų ir dignitorių.MULOS CHOMEINI VADOVYBE MASKVA PIRMOJI PRIPAŽINO

Įsario 11 dieną Irano sostinėje 
< prasidėjo chaosas, kuris, nužudė 

.1102 iraniečius maištininkus ir 
i virš 2,(KHI pasiuntė i n mi is u- 
į gonines. Sekmadieni vakare 
; mula Cliomeini per radiją kvie
tė savo šalininkus mesti ginklus 

i ir pasitraukti iš miesto gatvių. 
* bet ginkluoti vvrai nesitraukė Į ‘

a i Jie reikalavo pravert 
Uy- ją, kurios metu

-avaitę , premjeras Bachliara.
i slas alsistatvdinti irI 

uomenčs autoritetų iii- atsakomybėn.
Sekmadienio ryte : 

skalbė, kad premjei 
aras, 
tarimą, 
mesni 
niekas 
injero ] 
meini

li- kareivis
19, prisi- 

teismui

radijas pa
ras 1 kirbi I1.* 

parades kariuomenės pri- 
. atsistatydino. Bei 
tyrinėjimai parodė, 
nieko nežino apie 
pasitraukimą. Pats 
paskelbė, kad 53

gontais, tai tam nebuvo jokio 
reikalo bėgti iš pavergiamos I 
Lietuvos, šiandien kalbėti apie 
bendi’adai'b.1 cą.Jkaip tai bu-) 
vo dam- Toronte? Pasaulio^ 
dienų” paskaitininkų, nčra ■»n- 
kios prasmės ir reikale ‘ atu-i 
viai kovoja prie'' uptmtą. Imti 
su juo nebeir'--idarbiauja

Susirinkusieji ke amerikiečiams, ... • . , .■ plojimais pertrauke 
o ginklini Inajs pritarė Kuėio 

... . . amcii nijntiins
no diktatorius Zea antrasis pa- kiečių nežudyti. Buvo paruostas 
siuntė mulai Chomeini telegra- planas pasiųsti į Teheraną A-; Detroite' lietuviai 
mą, kad pripažįsta naujai su-j merikos marinus, lėktuvus ir iš- i melu sudėjo *1.01)0 
darytą Irano vyriausybę- Vė
liau pasekė visa eilė Artimųjų 
Rrtų vyriausbių, kurios pripa
žino naujai sudaromą Irano vy
riausybę. Iki šio meto dar ne
paskelbtas Irano vyriausybės 
sąstatas, bet Irakas, Libija, Af
ganistanas. Pietų Jemenas ir vi
sa eile kitų valstybių pripažino 
Chomeini paskirtą vyriausybę.

Washington, D. C. — Prezi
dentas Carteris pareiškė, kad 
jis užmezgęs ryšius su Chomei-

PREZIDENTAS CARTERIS, NORĖDAMAS PAŠAU 
GOTI AMERIKOS PILIEČIŲ TEISES, UŽMEZGĖ

RYŠIUS SU CHOMEINI

TEHERANAS, 1 rautis. — So
vietų Sąjunga pirmoji pripažino 
mule's Chomeini paskelbtą san-i neskubėti iš Irano.

nio paskirta ' 
meini pataręs

bendradarbiauti, išrinko pirmi-tvarką ir vyriausybę. Pakista- tiems partizanams Įsakė ; 
ninką, kuris drįsta ir moka tai 
pasakyti. Pirm. Semaška, baig 
gus Šidlauskui kalbėti, pasa

— Jeigu tu ir ateityje pana
šiai kalbėsi, tai ilgus metus bū
si. ALTo pirmininku.

(Bus daugiau)

Jau 16 mėnesių 
skraidęs

CHICAGO, 
sėkmingai balionais 
West Chicagos gyventojas Eu
gene Mounts, 44, karšto oro 10 
pėdų aukščio balionu antra
dienį 1:30 vai. popiet iš Rock 
Cut Park, (netoli Rockfordo) 
išskrido skersai Michigan eže
rą ir 8 vai. vakaro Pakraščiu 
Sargyba pranešė, kad Mounts 
iki tol i sutartą vietą ežero ry
tiniame krante neatskrido ir 5 
lėktuvai bei helikopteriai visą 
ežero ruožą išieškoję, nieko ne 
rado. Michigano ežero 
dens temperatūra šiuo 
yra 30 laipsnių.

van-
metu

Londonas. — Karingų lyderių 
pradėto ligoninių darbininkų 
unijos (Profsąjungų) sreiko 
sukeltos sunkenybės nuo sek
madienio kiek palengvėjo, kuo
met dalis streikuojančių, paju
tę kokių sunkenybių ir vargų 
ligoniams ir žalos jų sveikatai 
pridaro jų streikas, sąžinės ska
tinami pradėjo grįžti į darbą. 
Premjeras James Calaghan su 
profesinių Unijų Kongresu veda 
derybas dėl “konkordato” algų 
pakėlimo klausimo ir naujų tai
syklių TUC (Profesinių Sąjun
gų) 21 milijono narių turinčiam 
Kntigrisui .■ ■»
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paskeltoms

minėjimo j

vežti visus amerikiečius, bet kai;laisvinimo darbui, kuriuos per- 
gautas užtikrinimas, kad ame
rikiečiai nebus žudomi, tai nuo bai.
to atsisakvta. Be to, Turkija; 
neleido naudoti jų teritorijos a- 
merikiečiams pervežti. Ameri
kos helikopter laukia Vidurže
mio' jūroje ir Azorų salose.

Chomeini kviečia Saudi Ara
biją. Pakistabą, Libiją, Siriją, 
Jordaniją ir kitas arabų valsty
bes sudaryti galingą islamo sk- 
jungą.

sius Amerikos Lietuvių Tary-

F I R M
R B I A

kambaryje 312. 
dienos 
kuriui;

pažino kariuomenės 
nusikaltę n.kliisnimm 
mų nuostatams.

Praman prisipažino 
ko) pintuves praleidusi 
2 5d. vien vyrams skirtame 
rų personalo
nusikalsdania spalio I 
paskelbiant potvarkiui, 
draudžiama priešingo; 
nariams būti bendrai.

Abudu nubausti 5 i 
sunkaus darbo kalėjimo ir 2(1 
dienoms darbo be kalėjimo. ]"><> 
$100 piniginės pandos, ir | 
žeminimu Į eilių 
gabenta i Com
kalėjimą, o jis pasodintas I 
riuoincnės posto kalčjime.

pn^njeru. bet niekas jam 
jer<> pareigų neperdavė.
ginkkluoios minios puolė pre- 

j mjero kabinetą ir privačius jo 
.'namus. Maištininkai išgriovė ir 
I padegė n< lik oficialią prem įp

Tada

Ji nir 
apskr.

i-

je buvusius jo namus.
Daugiausia žmonių žuvo’ prie 

aviacijos ginklu sandėliu- Sar- * K C
gai buvo nužudyti ir ginklai 
pradėti vilkti laukan.

jcijos kadetai apmokė 
; doti kulkossvaidžius.

Keli avia- 
kaip nau-

BIRŽOJE AREŠTUOTA
DEsIMJ KOKAIMSTŲ

DETROITIEČIAI NAUDINGAI PAMINĖJONEPRIKLAUSOMYBĖS SUKAKTI

naujam kariuomenės daliniui, 
Įsibrovėliai buvo iššaudyti.

Kitas būrys Įsiveržė į Tehe
rano kalėjimą. Sudaužė duris, 
langus, išžudė visus sargus ir 
išleido 11.000 kalinių.

Kita gerai ginkluota maišti
ninkų grupė Įsiveržė Į buvusius 
šacho rūmus, esančius Teherano 
priemiestyje Jiems pavyko išžu
dyti visus karius, saugojusius 
minėtus rūmus. įsiveržti Į vidų 
ir gerokai išvogti paliktas bran-

iliniai arenCHICAGO. File 
tai trečiadieni Cti nue-io

Kenneth
firma

Buvusio 
pavaduotojo 

advokatūros 
.Chicagos Parku Dis- 

$12,008. Distrikto parei- 
aiškinimu. Sain<> firma 
užaskyta kai kuriu c|i'_ 
darbininkų

CHICAGO, 
mero 
W. Sain

trikto
girnų 
buvo
trikto
ei jos bylai iš 1978

je, 1 11 \V. Jackson, areštavo 
10 iš 12 įtariamų kontrabanda 
ir pardavinėjimu stipraus nar
kotiko kokaino. Kokainisrik, 
kurių tarpe ra ta dalys. n jam 

'• net koletais broki riu i: biržos i
kompensa- i maklerių, būta tiek apsipratu- 

mclus sau-J
Sun-Tinii s, 
privati pa-j

usioje.re 
ne ....... ............... .. .
i • i v • : priešinekaip 20 f ('derail mu aųenui

KUČYS PARODĖ BEPRASMIŠKĄ BENDRADAR- 
BIAUTOJŲ NORĄ, JAM ŠILTAI PLOJO

DETROITAS, Mich. — Pra-tvarkyti per 22 nepriklausomo 
gyvenimo metus. Jis patarė 
lėtuviams nenuleisti rankų bet 
siekti nepriklausomyliės.

Jis patarė atsakingiems De
troito lietuviams atvykti Į Wa
shington;! ir atvežti jam Lietu
vos vėliavą Jis pasižadėjo lai
kyti ją savo kambaryje ir pri
minti kiekvienam apie nelem
tą Lietuvos Įjungimą į Sovietų 
Sąjungą- Atvykusiėji iš Detroi
to. gaus Amerikos vėliavą, ku
rią galės naudoti švenčių metu 
ir kitomis progomis.

Gerą kalki pasakė iš Chica
gos atvykęs Antanas Kučys, 
Varpo redaktorius. Jis klausy
toj ams Įrodė noro bendradar
biauti su Maskvos agentais ne
logiškumą. Kas norėjo bendra-
d«pbi<h)ti mi okupantu ar jo a- nei viduje išvirių

Lie-
De- 
gra- 
neri-

eita sekmadieni AmerikosC. W

tuviu Tarvba remiančios 
troito' organizacijos labai 
žiai paminėjo Lietuvos
klausomybės 61 metų sukaktį. 
Prisirinko pilna salė, virš 300 
žmonių, kaip telefonu praneša 
Naujienų reporteris Saulius ši- 
moliūnas.

laibai įspūdingą kalbą pasakė, 
kongreso atstovas Jamas Rlan-j 
chard. Jis pasisakė už Lietuvos 
nepriklausomybę. Jis priminė 
susirinkusiems, kad JAV nie
kad nepripažino Lietuvos įjun
gimo' į Sovietų Sąjungą. Jis nu
rodė, kad visa eilė tautu karo 
metu ir po karo atgavę nepri
klausomybę. pavyzdingai tvarko 
savo reikalus. Lietuviai parodė, 
kad jie pajėgi savų niikalva

skelbia, kad Saino 
tariamoji firma uiti kontraktai 
atlikti miertui 9 studijas, ku-j
l ios k linuos $212,550. Vienas drolius gerai apsirengusiu 
iš tų kontraktų, pagarsėjęs 
kaip sniego iš 
nimo studija, kaštavo *90.000.

stos klasės” tnisil
s Chicanos pasaK- gresia iki 1.> metu kalėjimo ii

KŪDIKIŲ “JUODOJE
MIRTIS ITALIJOJE

$25,000 paliauti Visa dešimts 
nustatę po *2 ar iri' t ūks
iančių, paleisti iki teisino.

NEAPOLIS. Prieš metus 
pastebėta nauja kūdikių ir ma
žų vaikų liga, pavadinta “juo
doji” liga iki šiol Neapolio’ mie
ste pareikalavo mažiausiai 63 
gyvybių - praėjusį sekmadie
nį mirė dar du kūdidiai, berniu
kai - vienas 6, antras 11 mėne
sių amžiaus. Tos ligos simpto
mai - vėmimas ir aukšta tem
peratūra ir daugumoje atvejų 
mieguistumas (coma). Liga 
plinta lūšnynuose, kurių Nea
polio (Naples) vieste yra nema
žiau kaip Indijos Kalkutoje — 
apie 5,000 namų neturi vadens- 

r • ’

Gvardijos kariai vykusiai 
i maištininkams, bei 

į pastariesiems pavyko užimti rū- 
mus. Maištininkai dar nekon- 
troliuoja aerodromo ir kebu Jiems
strateginių miesto vietų. Irano 

(karo vadai nuodojasi aerodro- 
1 nm. Jie patarė 
išvažiuot' ^osti 
meini,I, • sini’-
Bacioiaras paspruko j provinei 
ją ir prisiglaudė prie kovoti pa
sirengusio garnizono.

Karalienė Elzbieta £aus 
dėvėti vvriškas kalnes?

amerikiečiam' 
e valdo Cho- 

yra pric- 
štininkams. Manoma,

v. >cija

Londonas. Karalienė Elz
bieta II savo 18 dienų vizito me
tu Viduriniuose Rytuose, kur 
iškeliavo praeitą pirmadieni, 
mustatė atiketą. koki Bucking- 
hamo Rūmai iki šiol nustatyda
vo daugiau kaip šimtui jos vizi
to kelionių, bet ši kartą turėjo 
paklusti jos vizituojame!! mii- 
slumonų (mahometonų) valsty
bių protokolui, kuriuo gabės 
svečias siųirantamas kaip “gar
bingas vyras“. I>ėlto mosiemu 
autoritetai,nustatė standartus,
kaip kanebškoji viašnii privalo j Arabijiv sostinėje Rysdh

Prezidentas Carteris pa
laiko. ryšius su paskirtais Cho
meini atstovais. Jis prižadėjo 
nežudyti amerikiečių. nes jam 
reikaligi žibalo versmių specia
listai.

apsirengti ir laikytis vizitu me
tu. kad visas kūną" būtu už
dengti kaip protokolas reikalau
ja. Karalienės pirmas sustoji
mas bus Kmveite. paskui Saudi



agr
Tabokinę galvą keiskime į lietuviškąją

gydytojas (Surgeon -<as los mirtį sau ir artimui ar-,
WME

Tilžės vaizdas iš; Panemunės žiūrint

k

Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai 
Naujausią mokslo žinią populiarus perteikimas 

_ JONAS ADOMAVIČIUS, 4L D.

si žinome, kad rūkymas tabako yra savižudystė ir žmog- 
d. si., u.k nepajėg.am liautis taip save niekais vertus- 

(Gyveninio tiesa)

nesveikiausio įpročio. Pradžioje
bus sunkiau, bet r.eaąsidžiaug- IcSP 
site paskiau. Mėginkite pama- 
žu atprasti nuo tabako. Imkite 
laukti pirmos cigaretės iki po 
pusryčių. Antros laukite iki po| 
pietų. Trečios — po vakarienės. | 
Ketvirtos — iki ankstyvaus va
karo. Po kelių savaičių tekio' 
savęs paruošimo atpratimui, i 
rūkykite tik kartą dienoje po 
pietų. Po kelių savaičių tada pa
jėgsite mesti visai — ir neinr 
site niekada daugiau į savo ran-Į

Įpratimas i b-1 kokį nieką yra 
sunkiai a.Ji.i-atonias. Lengvu
mo nesiekime norėdami atsi
kratyk rūkymo. Bus pradžioje 
sunku, bet už tai vėliau neatsi- 
džiaugs.me. Visada kiekvienas 
darbas esti daug lengviau pada
romas, kai esti žmogaus širdis 
įjungta į d.rbamą darbą. Todėl 
kieavienas v.sų pirma salinki
me save nagan tiek, kad pradė
tume jausti, kad rūkymas yra 
savižudystė ir žmogžudyslė. Jau 
pakartotinai skelbia šio krašto 
vyriausias
General), kad tikrai įrodyta, jog 
taoako rūkymas labui, net mir
tinai kenkia rūkančiojo ir nerū
kančiojo sveikatai. Tik ryžkimės 
ir su visa širdimi imkime eiti 
tikru, nuo tabako rūkymo at-j 
pratimo keliu, štai vienas jų i 
toks.

u'Z

Užsiimk dieną-naktį širdžiai 

maloniu darbu

einančios, mn-tinan įpratimas i 
vedančios, gražiame popietyje 
įvyniotos žolės.

Daug lengviau duosis atpras- 
I ii. kai turėsi antr. įpratusįjį rū- 
Lyti ir nuo širdies nutarusįjį 
• mesti rūkius. Dviem bus daug 
lengviau dalintis džiaugsmu, 
pasiekiamu dėl sumažinto nuo- 
dijiinosi.

Būtinai užsiimk kuo nors šir
džiai malonaus. Kiekvienam 
tas per atsakantį darbą apturi
mas malonumas bus kitoks.

droži-

Nelaukime pagalbos iš .dtur, 
visų pirma patys vieni stenki
mės mesti rūkę. Nėra jokios 
pagalbos tam, kuris nesistengia į Megzk, rašyk, skaityk, 
ir širdingai netrokšta numesti ;nėk, eik seneliui maisto pai- 
smalos kramtymą — rūkymą, nešti, eik žmonai kame nors pa- 
Vien pasakojimai apie vėžius dėti, siųsk į Lietuvą siuntinius, 
nieko nepadės. Dėl vėžio galimo 
gavimo žmogus nemes rūkęs tol, 
kol jis širdingai panorės nu
mesti tą žolę šalin iš savo 
burnas.

Galima bandyti mesti rūkius 
štai kaip, kai būsite pasiryžę ir 
širdmgai trokštą atsisakyti to

Ne paskutinėj vietoj bus gal-liautis buvęs dūmtraukiu, gana svaigalų bei be nuolatinio persi- 
vojimas, kad cigaretė — taboka 
yra degantis dalykas: jis degina 
tavo sveikatą, tavo gyvenimo 
dienas. Be to, dar degina ir tavo 
pinigus ir lakią. Rūkantysis yra 
labai atsiduodąs, tik jis to ne-

Ijaučia, o kiti visi jau priprato 
! tabako dvokimą pakęsti- Kai 
šlapimu žmogus atsiduoda, visi 
bėga nuo tokio, nors tabaku at
sidavimas yra tūkstantį kartų 
pavojingesnis, tikrą mirtį arti
nantis.
Jaunimo Centras turi nesti at-

medituok,
Kiekvienai galvai

sakomybę ūkymo rcr Vilime

Mūsų spauda, parengimai, 
parapijų būstinės, ypač Jauni
mo centras turi nešti atsakomv- 
bę savižudystės mažinime per

vyk į koncertą, kultūrinį paren
gimą — apsieinantį be rūkalų, 
svaigalų, apkalbų, 
melskis. ..
kiekvienu metu bus naudingas
vis kitoks užsiėmimas. Tik dirbk
bet kokį naudingą ir tavai šir- pąvyzdžio davimą, mažinimą 
džiai artimą darbą. [rūkymo. Jaunimo centras turi

cnerica 1* Uie

Now £ iVzwii pay w>er *»

swiesE;

der*rox adL Wtkn neoM they can Šr ombnd ♦ 
•t yvur benk IntrrtM ta oo( to Mate 
or cAxm, and nay

nx years. That means your dream# 
-mo come true faster than ever before.

You can buy snares in your parti
cular dream by joining the Payro1! 
-.-'lings Plei. w you work, or the 
\sai a-M-r.thp.an v. iiere you tank.

place that is made 
And, U_S. Savings 

Bonds have been helping to make 
btppy dreams come true for years.

lake stock fe America
‘W mature ’n sh:

mūsų įstaigose bei parengiamo- rūkymas. Mes iki šiol buvome 
se. Kol nežinojom — tol kvai- kaip avelės — mus piovė, o mes 

nesubliovėme. Gana tdkios ty
los. Prašome dievobaimingą mo
terėlę dabar traukte ištraukti iš 
rūkančio kunigėlio lūpų cigare
tę. Nebijok taip pasielgti: Die
vui pasitarnausi, nes nuo savi
žudy st ės rūkantį kunigėlį išgel
bės! ir saviems parapijenanis 
padėsi nesirgti, dūmų prialsa- 
vimą sumažindama.

Visos viešosios vietos turi pa
sipuošti sekančiu užrašu: NE
RŪKOMA. TABAKAS PRIŠAU
KIA VĖŽĮ, ŠIRDIES IR PLAU
ČIŲ LIGAS- žinoma, naudin
giausia bus, kai mūsiškis savo

mindžioti nerūkančiųjų teises' 
Blogai, mes’sakome, kad bedie
viai užprotestavo visų Jungtinių 
Tautų atstovų pasmerkimą dėl 
svetimos kariuomenės įsiverži
mo į Kambodiją. Kodėl mes visi 
lankytojai Jaunimo centro ne
protestuojame (ypač nerūkan
tieji), neginame savo teisių, kai 
Jaunimo centras dūmtraukio 
pareigas eina?! Jei vadai nesi- 
orientuoja sveikatom dvasiuėn 
ir kūniškom tai mes nors vie 
nas sėkmingai Organizuokime 
protestą, ir laimėkime nors vie
ną vietelę ten, kur nebūtume 
kumpiais kamine!

Mes turime visi, vengti p .'ai- 
kyti tas vietoves, kurios skatina Į & .
mūsų jaunimą rūkyti ir kenkia į Bendruomenės turėtų imtis vi- 
visiems _  jauniems ir pensi-įs,-l pirma tokio darbo — saviems
ninkams. Pelnas per žmogių-;
dystę ir savižudystė yra joks; -----
pelnas — tai grynas lietuviškas j mienės atliekamą darbą — jo 
nuostolis. Net $18 bilijonų kas- yra kalnai, — tokią mūsų Bend- 
met išleidžia šis kraštas tvar- ruomenę laikykime viršesne ir 
kydamas tabako padarytas ža-l'tokią palaikykime, visai 
las. O kiek neatitaisomo blogio; kreipdami dėmesio į beprasmi

se. Kol nežinojom — tol kvai
loj cm; dabar pats laikas eiti 
šalin nuo tikros giltinės sau ir 
savo vaikams, ypač jaunimui- 
Nejuokaukime su tabaku, mes
kime ir cigarus bei pypkes 
šiukšlynan. Velnias lieka vel
niu, nežiūrint jo formos bei 
spalvos.

Mums vien ingai laikantis 
prieš rūkymą, gerės sveikata 
mūsų visų. Valdžia irgi savu 
keliu pamažu ims reguliuoti, 
drausti klaidingus skelbimus 
apie neva naudą rūkymo. Tai 
bus apsauga tų žmonių, kurie 
patys nepajėgia apsisaugoti nuo 
tikrai perankstyvos mirties. Vi- širdyje, asmenybėje tekį užrašą 
sas darbas turi būti mūsų pačių'laikys ir jį pajėgs vykdyti .savu 
atliktas: nesikreipkime į jokias j gyvenimu, 
įstaigas, klubus bei knygas ari 
patarėjus kaip numesti rūkius.J 
Nuo senovės laikę tabako rūky
mą pramoga, liaukimės toliau 
taip save niekinę, nes jau žino
me, kad tabako rūkymas yra 
baisi nelaimė rūkančiajam ir 
aplinkiniams.

Žinoma, šio krašto kongresas 
e*‘ turi ]

i ko augintojus. Tas lėšas turėtų |
I naudoti auklėjimui, liaudies 

- {švietimui ir kovai su rūkymu.
Dabar auga šio krašto žmonės 
baisioje tamsoje, neskaitant žy
dų ir lietuvių jaunimo, taip ryš
kiai išsiskiriančio' iš beasmenių 
minios, tampančio gausiais kie
kiais labiausiai apsišvietusiais 
šia krašto gyventojais.

Išvada. Kai valdžia saugo mus 
nuo vėžio uždrausdaina sacha
riną, tai daug didesnį blogį — 
tabaką neturi piršti mums var
toti. Nenukreipkime mes savo 
dėmesio nuo tikro mūsų svei
katai pavojaus, nuo širdį, plau
čius žudančio ir mus vėžiu ap- 

IVIIICI) 01V nidotu ivuiiųivoao. _ . v. ,11 XT' 1. .. , . rūpinančio tabako. Nieko nepa-liautis toliau palaikes taiba- * *- • rirxc not niincir'toi onci mnlrcldės net nuoširdžiausi, inoksllš- 
kiausi, tikriausi tieses paskelbi
mai tol, kol mes savomis asme
nybėmis netapsime kiek dau
giau į žmones panašiais tvari
niais. Atsiminkime visi, ypač 
dvasiškiai, kad vaiką nužudyti 
nebūtinai reikia aborto, tokią 
vaikžudystę atlieka tavo lūpose, 
tėve — motin, rūkstantis taba
ko gabalas.

plepėjimo. Kiekviena parapija, 
organizacija eikime padėti arti
mui neapsismalinę ir neapsi
svaiginę. Bent vienas narys kiek
vienos organizacijos bei para
pijos susipažinkime su veikla,
dabar atliekama Aldonos Ri-j Apdraudos kompanijos turės 
mienės Lietuvio sodyboje kiek- mažinti mokesčius nerūkan-( Pasiskaityti: Medical Tribūne, 
vieną trečiadienį nuo 11 valan- tiems. Tegul neša didesnę naštąi Vol. 20, No. 2, January 10, 1979.
dos ryto. Eilės pagalbos lau- visi rūkantieji, save pavojun 

statantieji, padidinant mokes
čius rūkalams. Rūkantieji turi 
padengti mokesčius už apturė
tus plaučiuose vėžius, gautas

kiančiųjų mūsiškių įrodo tos‘ 
garbingosios pasišventėlės Al
donos Rimienės naudingiausia 
veiklą, ypač kad nėra kito lie
tuvio, tokį patarnavimą teikiau-j širdies atakas ir plaučių išsiplė-
čio dabar Chicagoje. Ateikite ir|timus. O kur dar gimusieji iš 
susipažinsite, kaip ir tamsta bei rūkančių motinų visokie iškry-Į 
kitas gali stoti į tokį naudin-ipėliai, dar nespėję mirti tokių 

'glausiu darbą. Ypač lietuvių abi mdtinų iščiose?!
Pagaliau, norintieji rūkyti — 

save žudyti, tegul eina į tyrus ir) 
į svarbiausiame reikale padėjimo, tnip save tvarko kitam nekenk-1 
•Kuri jų geriau dirbs Aldonos Ri- darni

tabako rūkymas padaro, jukI ginču tęsimą, 
gyvybė už viską brangesnė.
gi, dvasiškiai ir visi kiti to 
perima?

.\e-
ne-

ne-

Ypač pensininkai liaukimės

save žudę

*

ADELĖS DUOBLIENĖS
SVEIKO MAISTO 

RECEPTAS

, tik tegul jie nesiima ne-j 
rūkantįjį kartu, šitokį reikalą-' 
v.mą teisėtai reiškia nerūkan-! 
tysis.

Vagis lenda i namus, o rū- 
korius į mūsų plaučius

Mes pavieniai žmonės turime 
teisę būti apsaugoti nuo paša
liečių įsiveržimo į mūsų butą. 
Taip pat rūkoriaus dūmai ne
turi lįsti į mūsų plaučius. Visi 
visur ir visada protestuokime 
prieš tokį rūkorių elgesį jau 
nuo dabar. Kaip bedieviai ryž-

i

Šitą tiesą kiekvienas įsidėmė-į Neilgas liko mans pensinin-
kime ir stenkimės savo’ gyveni- kams, gj-venimo kelias. Liauki
me dalimi paversti. Gėrį veitoje niės jį trumpinę per cigaretę.

savižudy?tės Rjįkypiąs yra> kaįp Injnėta, są-
- vižudyslė ir žmogžudystė. Taip, ž Sėjimi įg^i

garbus pensmmke, ir nė per vedatailną. iaip ir mes imkime
' him 1-iel Y 'l^> 61 aikakliai veikli sveikatos srity-1 Blackstrap Molasses, 3 šaukštai

bent k.ek dar verkia smegenys je _ sa je ir arlime in. -j
mųsiskio gaivine, k ekvienas šia • i • ■>tiAso rwnima „4 «■.„.*, ^ime» ° maziukinie sveikų Darbas; Pieną ųįvįrųjli įr sų-

dienų skaičių- Nedalyvaukime bertį ryžiuą nęsustabdant viri- 
blogyje, nenutylėkime matyda- ■ nią. Sudėti Molasą įr ragiukas, 
mi kitą blogai darant — tai nuo
dėmę.

Rūkoriai yrą labai dideli sava* ryžius Į

žmogžudystės ir !
mes stenkimės įgyvendinti sa
vyje ir artime. Vis’, ypač pa
mokslininkai, imkimės už rei
kiamų darbų. Kiekvienas, ypač 
pensininkas turėtų budėti mū
siškių įvairiopos sveikatos sar
gyboje. Organizacijos ateinan
čios organizuotai į mūsų spau
dos puslapius stenkitės ne sa
vus atvaizdus laipinti vietoj kū
rybiškos medžiagos, bet rūpintis 
mūsiškių, ypač įvairiopai ne- 
datekliuje esančiųjų globa — 
jiems pagalba.

O'

Adelė Duoblienė

RYŽIAI SU MOLĄSSA
(Be druskos)

Orkaitė 250° F-
Prop.: i/2 puoduko ryžiu (Na

tural Drawn) tąmsįų, 1 kvorta 
pieno 2% riebumo, 2 šąųkštąi

tiesą priims už tięsą ir stengsis 
liautis toliau sau ir artiųiui ken
kęs per tabako rūkymą. Koks 
gali būti veikimas sau, lietuvy
bei bei krikščionybei, kai mes 
ccUrnuojanie vėžį prišaukiau- ižiaii jje ,cnkina ; ... den (i (h tdia
rL" T'' '”,r' "I1' dŽius ^auižvelgiteini į ar- dvi valandas.

lolJa Da'.all '. i t’ ' lpTatlluan ' eliąncl‘l i linini duronn, žala. 
Jokią pagą.'ba laliąkinę medžiagą, mes rękla- 

neteikiama, kai vadą: per eiga- muojame ją ąąvo burnoje lai- 
retę patys žudosi ir minkšlako- 
šius savus narius žudynėsna vienas daugiau jos po savo pa
skatina. Juk taip Guajanoje dė
josi, ar mums reikia kartoti sa
vuose laikraščiuose tokias žu
dynes per cigaretės talpinimą į 
mūsiškio atvaizduotą burną?! 
Dar ir dabar tokį, blogį mūsiš
kiai, tūli vadai laika, gėriu, šio 
krašto prezidentas, kol jis tokiu 
bus, sakosi neišeisiąs prieš ta
baką, nes daug jo auginama 
šiame krašte. Tai jam reikiamų 

sa-

kydami. Nuo šios sekundės nė

Darbas: Pieną užvirinti įr sų-

Virtį nesumažinant ugnies apie 
10 min. Įkaitinti orkąitę, Sudėti 

j užkepimo indėlį, už' 
ir kepti apie

1 Prie ryžių pasiduoda pienas 
Rūtinąi reikia dirbti, kąd bent arba vaisių sultys.

Pastaba: Blackstrap Molasa 
(Nukelta į b p&l.)

pirmiausia valdžios įstaigose ir- 
viešose vietose būtu uždraustas

balsų mecD.ioj nias. o mes 
vas pakasynas medžiojame 
baką liaupsindami.

O laikai, o papročiąi!

Be rūkalų ir l>e svaigalą 
veikla

Nustokime kickyjeniis 
mokslauli, vien 
kaip k.tiems reikia gyventi, jęi 
mūsų <|arbji nespka mūsų pa
mokslavimą. Greičiau kiekvie
nas griebkimės reikiamą dar
bų: sąvu pavyzdžiu, kaip Alvu- 
da^, ąpticikime La rūkalų ir bu

stoge nelaikykime ir per savo 
lūpose jos laikymą netrumpin
kime savo gyvenimo. Kaip anos 
pasakos vaikas, taip šio krašto 
vyriausias gydytojas (Surgeon 
General) 
tabakas
karalius pasipuošęs, bet nuož
miausia
giltinės dalgius iš savy bumų, 
parengimų bei pensininkų būs
tinių !

“Nežudyk’’ įsakymo kiek
vienas prisilaikykime

atveria mums akis:
— žmogžudys, jis ne

giltinė. Tad šalin tos

i 
Į

i
Dešimt Dievo įsakymų reikia 

piklyti, o ne vien tik juos žino
ti, kaip to tik reikalaudavo ka

pa- lėdodami Lietuvoje parapijų va- 
r.urotlinėdanii, dai. Gana mums saye niekais 

vertus, sau tikrą mirtį greitinus 
per tabaką, o vėliau vien tik 
apgailėjus tabako aukas. Pats 
laikas dabar savu pavyzdžiu iš
eiti protestuoti prieš laliako rū
kymą, propągavūnĮ įvairiose

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių ftatęrpalįnė pr- 

gamzacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti U kitiems, kuri* tuos 
darbus dirba.

SLA—išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
nariams. ' * •• j

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na- ‘ 
uains patai nauja Uk savišalpos pagrindu. ’

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

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

SU\ — vaikus apdraudžia pigia terminuita apdrauda: už 
$l,OU0 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA— kuopų yra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės * d
į savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums *
mielai pagelbės i SLA išrašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centra; H

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

307 W. 30th $t.
Tol. (213) $63-2210

2 - naujienos, CHICAGO •. ill Wednesday, February lį 1^73



V. KAZAKEVIČIUS PASAKOJARACINE, WIS.
Vasario 16 d. minėjimas

RUSAI EMIGRANTAI APIE 
SOVIETU SĄJUNGĄ

(Tęsinys) pienas, suprantama, saugo
.... . . , . r. v ‘'O “aš”. Tačiau saroAtsiliepdamas i ta: E.v. Oga-Į ,

nesian iškelia tautinį sainc'ntn-i.
gumą, į kurį esą nedaug tekrei
piama dėmesio, o jis juo toliau, 
juo labiau reiškiasi. Tam užLėg-

sa-
aš” — 

nepr’metu kitiems”, taria 
kall>ėh>jas. j

į Susipažinus su h’mis ištiso
mis kalbomis arba jų santrau- 

. i . . ! komis, žurnale įdėtomis, m įlodamas už akiu, Oganesian ran-. . . . . . . > , .k . j. ; i i i • ‘si, kad rusai emigrantai kol kas (ta tokias dideles technikines-i . . 5 . • ., . . . 'visai nedrąsiai tepa.-nsako apiepramonines kliūtis, kad viskas, 
kas tik yra techniškai suraiz
gyta, padalyti atskiroms res-| 
publikoms būsią neįmanoma. 
Pagal jį. sovietinė technika yra 
svarbesnė negu kilų, tai yra 
ne rusų, tautų laisve.

Prelegentas S.K. Pirogov, nag
rinėdamas tautvbiu klausima, 
pirmiausia pabrėžia tai, kad va-

sovietinėje imperijoje esančias 
kitas tautas ir jų pastangas pasi
daryti savarankiškomis valsty
bėmis. Šių eilučių autoriui eg- 

įzllų susirinkime New York-- 
į maždaug prieš 20 metų teko 
porą kartų susitikti Aleksandrą 
Kerenskį, kuris 1917 m. carą 
Mykalojų II nuvertus buvo mi* 
nisteris pirmininkas. Jis buvo 

dinamoji Sovietų Sąjunga nėra į priešingas ix-t kokiam Rusijos 
jokia valstybių sąjunga, o tik! su' 
unitarinė valstybė su visai ma
žais autonominiais elementais.

dar 
bet mililarine jėga suda- už tos pačios 
Tuo tarpu valstybių są- 
suprantama kaip laisvų

suskaldymui. O kai 1056 m. įvy
ko Vengrijos sukilimas, Kerens- 
kis savo atviru laišku dienrašty 

r ne laisvu apsispren- I he New York Times pasisakė 
Rusijos imperijos 

ncskaldymą.
Tačiau, ir dabarlimams rusu 

emigrantams, kad ir nenorams 
kalbant apie Sovietuos suskal
dymą, jie gerai pripažįsta, kad 

(kovoje prieš bolšev'kų režimą 
tautiniai sąjūdžiai esantys dide- 

alima pašalinti lė jėga. Man atrodė, kad Ir mes 
turime pripažinti, jog bet kuriai 
vienai tautai išsivaduoti iš mi
nimos sovietinės imperijos nie
kuomet nebus Įmanoma, net ir 

savo Pabaltijo tautoms, turėjusioms 
kalbą baigė apie nacionalizmą, savo nepriklausomas valstybes. 
Jis pabręžia tai, kad kas gerai! i'ik griūnant visai bolševikinei 
ir aukštai vertina savo tautą, galybei bus įmanoma atgauti 
tas gali suprasti ir kitus. “Kiek- laisvę bei nepriklausomybę. Ta-

dimu, 
ryta, 
junga 
suvereniniu valstybių laisvas
apsijungimas. Tačiau jis išva
doje pabrėžia štai ką: “1 auti
nių sąjūdžių atstovai mano, kad 
šis jėgos padarinys (SS — J.A.), 
šita neteisybė g
tiktai atstačius nacionalinę ne
priklausomybę".

Gana ilgai kalbėjęs M.V. Gar- 
dero apie tarptautinę padėti ir 
jos išrutulos tendencijas,

J. A K‘SS IN THE DARK. Pikantišku ir totvntfij nuviykti
tprišysii, paimti iš gyvenimo. Lengvie xtilius. gyva saiba. jražiti IžIpIkts 
130 pm. Š-ina S2.5C.

Or. Juesxt 3. K»at!u* HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijc? 
santrauka noo pa*, senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 14? 
Dsl. kamuoja $2.00.’ ......—j.-• i- .

Dr. Juozą* B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vj 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynu istorija 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.0ū.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas h 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius i Naujiena* arba atsiuntus čekį r 
pi»eginę perlaidu. t

1739 Beatk fiairted Street, Odes?*, ffi. S6S33

DR ANTANO J. GUSENO RAŠTAI j 
NAUJIENOSE GALfA'.A GAUTI NEPAPRASTAI JDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS 
i>. A. J. Gun*n — MINTYS IR DARBAI, 250 psL. liečiančius 1908 

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunu dienu ir suį 
rCpinitM.___________________________________

Or. A. J. Gutsan— DANTYS, ju priežiūra, sveikata ir grcSa 
Kietais virželiaia, yletoje $4.00 dabar tik 
■jfinkžtais Yirželiali • tik___________________ -

Dr. A. J. Guuar, — AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės pe Ruropą įspūdžiai. Dabar tik - --------------

$x.oe

$3.6$ 
flM

$2.8$
Taf’m* f»I» vi*i**kytl jMŠtu, iHfuntut 5»k| srbe nwnry erderL 

■vrarfytM kalno nrMtdarrf 58c. išlrtoma.

17Sf Se. HALSTED ST. CHICAGO, ILL. W58I
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SluvėjasM. ŠILEIKIS

Lietuvos nep riklausomybės 
51-jų metinių atstatymo nrnė- 
jimas įvyks vas. IX d. šv. Kaži*į 
miero parapijos patalpos 
1) vai. 30 min. ryto bažny-!je. Paleidęs 
čioje bus atlaikytos pamaldos! 
už žuvusius dėl Lietuvos lais
vės, o I vai. popiet parapijos 
svetainėje įvyks iškilmingas mi*

Kalbės inž. Viktoras Garbon- 
111. Meninę 

muzikinis 
muziko 
Prauri-

užkan-

Žinomas ok. Lietuvos enku-=
■ vedLstu darbiiotojas, išbuvęs 
[pusketvirto mėnesio Amerikoje* 

('įimtajame krašte” talpina sa-
5 vo įspūdžius, patirtus Ameriko- 

jame keletą apie
Naujienų ir red. Gudelio epite-| 
tų, pasakoja, kad jis Ghicagoje; 
nrelai buvo suliktas S. Jokub-: 
kės ir kitų ‘Tažangiecių’’. 1 u- 
rėjęs ilgesnį pasikalbėjimą su 
prof. J. Žilevičiumi. į

I
Toliau porina: "Tad neatsisa*' 

kiau nė vieno draug ško kvieti-j 
ino. Įvairius Įdomius Įspūdžius j 
išsivežiau iš Bernardo Brazdžio-Į 
nio, 
Gustaičio, 
Vitalijos
Jono Bogutos ir l ercsės Bogu- po bejėgiais.

BKirSELIS. Belgija siunčia 
savo kariuomene į buvusią sa
vo kaleni ją Afrikoje, Zaire, 
prisibijodama badaujančių zai- 
riečiu. v piningai Zairčs sosti
nėje Kin*a>a, kur gsvena apie 
IMŲMKi < aropivrių. Beriji s už
sienių reik. iiiinisterH Henri 
Simoner pasak •. kad įai tik ru
tina p: <umūiama^ pa- 
ratniperiu oro transportas Zai
rčs kariuomenės vienetams pa
remti.

— Irano karo vadovybė buvo 
Stasio Santvarų, Antano į pasižadėjusi apsaugoti ameri- 

Kęstučio Keblio iri kiečius ir leisti jiems išvažiuoti, 
Rjgutaitės - Keblienės.j bet paskutiniu metu kariai ta-

gubei- 
ir Ra

tienės, Bronio Railos bei kitu 
namu... Prisimenu leistas bend
ras valandas ir su Pranu Visvy-

kus iš Rockfordo, 
programą išpildys 
vienetas, vadovaujamas 
Fauste Strolios, solistė 
mė Ragieuė ir kiti.

Po minėjimo bendri 
džiai ir pabendravimas.

Naujasis Wisconsin© 
na torius Lee S. Dreyfus
cine miesto meras Stephen F.
Olsen paskelbė atitinkamas pro- du, Ale Rūta, Nakaite-Arbiene, 
klamacijas.

Racine Journal Times dien
raštis pažadėjo ta proga talpin
ti atitinkamą straipsnį.

Radijo stotis WRJN, 
1-100, duos minėjimui 
programą vas. IX d. po 
valandos žinių.

Racine apmokomos televizi
jas kanalas 8 paminės vas. 16 
po 6 vai. žinių.

Minėjimą ruošia vietos Altos 
skyrius. Jurgis Milas

čiau rusų tauta, sudaranti pusę čia jie yra Įdomesni už senes- 
yrajniuosius emigrantus. O senosios 

kartos emigrantai ir jų stiprios 
organizacijos disidentams galė-j 
tų daug padėti. Tačiau čia rei-: 
kia pabrėžti vieną ir pačią 
svarbiausią sąlygą — RUSAI 
DISIDENTAI PURĖTŲ AIŠKIAI 
IR ATVIRAI PASISAKYTI, kad > 
kiekviena tauta, esanti bolševi
kinėje imperijoje, jai griuvus, 
gali laisvai apsispręsti turėti sa
vo laisvą nepriklausomą suve
reninę valstybę.

Linkėčiau, kad lietuviai 
dentai, turėdami ryšius su 
ir kitų tautų disidentais, 
dėtų apie tai kalbėtis.

Juozas., Audėnas
(Pabaiga)

vises Soviet i jos gyventojų 
pati efektingoji jėga, jeigu jos 
masė pajudėtų prieš sovietini 
režimą.

Kiek ir kaip prie tos imperi
jos griovybos galėtų prisidėti 
emigrantai, klausimas opus ir 
neaiškus. Bet jis yra. emigran
tai dėl savo tautų laisvės veikė, 
veikia ir veiks. Jeigu rusai emig
rantai suprastų ir pasisakytų 
ne vien dėl režimo, bet ir dėl ki
tų tautų, esančių to režimo prie
spaudoje. ir siekiančių atsikurti 
bei naujai susikurti savo nepri
klausomą valstybinį gyvenimą, 
jie, rusai, suvaidintų didelį 
vaidmenį.

Laisvajame pasaulyje turime 
iš Sovietijc’s ištrūkusių visą eilę 
disidentų, yra ir lietuvių, dau* 

Igiausia rusų. Įvyktų didelis da
lykas, jeigu visų tautų disiden
tai susitartų ir drauge organi
zuotai pradėtų veikti užsienyje. 
Jų veikla gautų didelį atgarsi 

_ ne tik už geležinės uždangos, bet 
r ir laisvajame pasaulyje, nes ir

disi- 
rusų 
pra*

_  Buvęs Pakistano, premje 
ras pareiškė, kad jis diktatoriui 
jokio pasigailėjimo prašymo ne 
rašys, nes jis nekaltas, byla dik 
tatoriaus sufabrikuota, kad ji 
nužudytų, tai su prašymu ar bę 
prašymo — vis tiek žudys.

Foryourheadache 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.

€

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.

banga 
skirkj 

pirmos

šteliu Zabarsku, 
bei kitais išeiviu

jis kalbėjosi ir

energy'
WISE

Lėktuvas, sukeliantis 
žemės sudrebėjimą

WASHINGTON. — Už garsą 
greitesnis milžiniškas keleivinis 
anglų^prancūzų kompanijos lėk
tuvas Concorde, skrisdamas be 
sustojimo iš Londono į Wash- 
ingtoną penktadienio vakarą su* 
kėlė tokį triukšmą ir atmosfe
ros virpėjimą, kad New Jersey, 
New York, Massachusetts ir 
Rhode Island gyventojai išsi
gando, manydami, kad žemė 
dreba.

Jungtinės Valstybės tos rūšies 
atmosferos taršoje nedalyvauja 
ir kurį laiką Concorde į savo 
aerodromus neįsileido.

Juozu Petreliu, 
Kaziu Almenu 
rašytojais.

Sakosi dar
lankėsi pas Joną Meką, Vytautą 
K- Jonyną, Viktorą Vizgirdą, Ka
zimierą Žeromskį. Be to', išvar
dino visą eilę pasivadinusių 
“pažangiečiais”, su siela ir kūnu 
rusams parsidavusiais.

Įdomu, kokius jis “Įdomius ir 
Įvairius Įspūdžius” išsivežė iš 
paminėtu mūsų intelektualų? 
Juk apie “pažangiečių” patirtus 
Įspūdžius labai jau smulkiai pa
pasakoja. Tiek pat įdomu, kad 
ir mūsiškiai apie tokius “įspū
džius” visai t vii.

Buy a car no larger or 
s»r« powerful than you

Stasys Juškėnas Don’t be a Bom Loterf

JAY DRUGS VAISTINĖ

— Chomeini prižadėjo parda
vinėti amerikiečiams aliejų tik 
už kelių mėnesių. & -g >

2759 W. 71 st 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 8:30 vai. vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Taupykite dabar
pas mus

giesmės, poemo«.

$1.80.
Eilių rinktinė. 16S

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstant} sniegą liepia 

lazdynui Išskleisti mažutį deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžiu šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu Įveda j gamtos vaizdu ir garsu ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajota, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmu ir minčĄ 
gelmes.

Naujienose yra gausus paririnkln^t poezijos leidiniu:
1. J. Aufu«f«ltyH- V.IČIOnl.'^i’ ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 128 psl. Kaina $1.—.
2. Jurgi* Baltrušaiti*, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegljot, 

Kišeninio formato, 157 psl Kaina $2.00.
8. Butkų Jvrė, EILĖRAŠČIAI IR RASTAI. 155 psl.
4. Vincas Joniku, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE, 

psl. Kaina $3.00.
5. Kleopai Jurgallonl*, GLODI • LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00.
8. Anatolllu* Kairy*, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. $2.00.
7. Nada* R««tanl«, TRIJŲ R02IU ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

3 išvletintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis $5.00.
8. Nada* Ra»t«nl«, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

"Anykščių Šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.
9. Baly* RuHa, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 05 psl. $1.00.
10. St*»y« Santvara*, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 pst. $3.00
11. Stasy* Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2.50, j
12. Patras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 p«l., $1,00.
13. Petras Segate*, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. $1.00.
14. Eugenijus Gruodi*, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės, 70 psl., $1.00.
15. Elena Tumlanė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 paL $2.50.
18. Alfonsą* Tyruolls. METU VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $8.00.
17. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai. 

55 psl. $1.00.
18. Adomas Jasas, BOK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. $3.00.
Norėdami Jrigytl šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti | Naujiena 

raštine arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar pinigini orderi.

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto Uirrė ir lletu- 
g^rbūvis, privalo susipažinti su Žemiau ii vardintomis knygomis 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.
Joooi Ktpečlnikit, SIAUBINGOS DIENOS. Atiminimai apleis 

džlant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl.. kietais drobės virbeliais kaina 4 dot

Juozai Kačinskai, IŠEIVIO DALIA, Atiminimai. ŪWvlo Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsl- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai ilio- 
atruota. 300 psL Kaina 7 dol.

ČlKAGIETtS (SPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PA VERGTO^ LIITUVCU 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose Kaune, NaudaHuose 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ka ji ten matė, kokiu 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 06 pal. S1J0. Yra taip pat 
Uversta 1 anglu kalbą.

M ŽoiČenko, SATYRINES NOVtttS. Genialaus rmų raiytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina X2.

D. KuralHs, KELIONt | ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. Ap. 
toriam pastabumą neapgauna Intunlrto Ir agitprojpe propaganda W 
užmaskavimai. AM knygos paraiytos lengvu, graiun stiliumi,

Fr*4. r. Pskarklh, KMYtlUOCIV VALSTYBES SANTVARKOS

Ylų

Vinca* talaiti*. LIUBLINO UNIJOS $UKAKTIif PAtAjFWl.

;^į«š=i:^;££<W^fe^%U

AV V * AJ A* W KJ,

1739 So. Halated Street, Chicago, HUnolg 90998

K» tr Hti laidiniai yr* pranast
NAUJIENOS!, 17W f*. HALJTĖD STs CM KABO, ILL. MMĖ

peri>M^
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ne laiku išsiėmus cer-

Pas mus taupomi jūsų pinigai at
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10-tą mė

nesio dieną, neša nuošimčius nuo 
mėnesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

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

Investavimo knygelės sąskaitos
neša

Federaliniai patvarkymai reika
lauja bausti 
tifikatus.

1800 So. Hoisted St Chicago, III. 60608

TUKINTI DIDELES ATSARGASUENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ,

Įjtalft* 199* 421-8070
Įgtalfos jdgtvoM b<ciM twomoHJlim*

—
abruary 14, 1979



klaidą. Jeigu jie norėjo bendradarbiauti su rusais, tai 
jiems nereikėjo bėgti iš Lietuvos. Jiems reikėjo pasilik
ti Lietuvoj ir bandiyti užmegsti su rusais ryšius, kaip t j

we Lithuanian oAiLY News ryšių visą laiką ieškojo lietuviški komunistai. Net ir ko-
■a—u-a Daily Exept Sunday by The Lithuanian N«wi Pub. uo„ inc munistams ne visiems pavykdavo gerus santykius nus-

So. Halsted Street, Chicago, III. 6060S. Telephony 421-4100
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Subscription R.* t ei:

u unicago $33.00 per year, $18.00 pei 
<ix months, $10.00 per 3 months. In 
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hree months. Canada $33.00 per year: 
'ther countries $34.00 per year.
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Reikalinga laisvų lietuvių vienybė
Vyresnieji Amerikos lietuviai žinojo, kad jie galės 

ką nors naudingo Lietuvai ir savo tautiečiams padaryti

tatyti su rusais. Aleksa Angarietis pats buvo komunis
tas, bet kai rusai patyrė, Kapsukui paskundus, kad An 
garietis nėra visu kūnu ir dūšia atsidavęs rusams komu 
nistams, tai rusai jį sušaudė. Karolis Požėla buvo moky
čiausias komunistas. Jis buvo baigęs gimnaziją ir įsto
jo Į universitetą. Jeigu jis nebūtų nuteistas ir sušaudy 
tas, tai jį būtų sušaudę tie patys rusai komunistai. Ne
galėdami sušaudyti jau sušaudyto, tai jie sušaudė jo 
žmoną Katrę Matulaitytę Požėlienę.

Ne visi lietuviai komunistai, norėjusieji šunuodegiau- 
ti rusait, pajėgė tai padalyti. Marijampolėje savo laiku 
buvo Benius Pauliukevičius, baigęs mokytojų seminari
ją. Jis panoro tapti proletarų rašytoju, kaip savo laiku 
tokiu jautėsi Žaldarys. Minsko komunistai lietuviai įdė
jo jo kelis rašinėlius į tais laikais leistą Artoją. Iš Vokie
tijos Pauliukevičius buvo pakviestas į Minską “literatū
ros” žurnalą redaguoti. Bet kai nustatė, kad šis kandi
datas į proletarus rašytojus, nesirengia žingsniuoti pa
gal Maskvos taktą, tai pasišaukė į Minsko čeką, kulką į 
pakaušį paleido ir paguldė visiems laikams.

Bet platesni lietuvių sluoksniai nežino, ko komuni
stai reikalauja iš šunuodegiautojų. Jie mano, kad su ko
munistų agentais galima žaisti, kaip-Chomeini iki šio

skelti šių žemių priklausomu-, yra patekęs į vakarus ii- dabar Arabijos gyven'mas moderr.ėja 
mą laisvę išsikovosiančiai atei-! perspausdinamas. Joje moksli- ir kultūrėja, bet bausmės už 
les Lietuvos valstybei. Algis škai įronoma, kad buvusieji nusikaltimus modernizacijos ne*

tiktai gerai sucementavę savo jėgas. Jeigu pačių lietu
vių tarpe pačiais svarbiausiais Lietuvos ir lietuvių tau
tos klausimais nebus vienybės, tai nėra jokios vilties ką 
nors pavergtai tautai padėti. Kai Ameriką pasiekė žinia, 
kad sovietų karo jėgos peržengė sieną ir pradėjo trempti 
Lietuvos konstituciją, grobti lietuvių turtus, tai Amen, 
koje buvo sudaryta Amerikos Lietuvių Taryba, daugiau
sia padariusi nelaimėn patekusiems lietuviams.

Amerikos Lietuvių Taryba ir šiandien dirba patį 
naudingiausią darbą Lietuvos valstybei ir jos piliečiams 
apginti. Seni Amerikos letuviai yra iškeliavę. Jų vietą 
užėmė jaunesni, suprantantieji Amerikos Lietuvių Ta
rybos tikslus ir jų vedamą darbą. Pradžioje jiems atro
dė keisti Amerikos lietuvių, kovojusių už Lietuvos lais
vę, užsimojimai, bet vėliau, kai juos suprato ir pažino A- 
merikos veiklos sąlygas, tai visa energija įsijungė į ame
rikiečių vedamą darbą.

z*

Visi ‘/menkos lietuviai, seni ir jauni, Amerikoje gi
mę ir iš Lietuvos atvažiavę pripažįsta, kad Dr. Kazys 
Bobelis, būdamas Amerikos Lietuvių Tarybos priešaky
je, padarė lietuviams daug naudingo darbo. Jis žingsnia
vo senų Amerikos lietuvių pėdomis, turėjo vienybei rei 
kalingos kantrybės ir atliko daug. Dabar Amerikos Lie-

meto žaidė. Jie mano, kad Amerikoje, pasikvietę Kaza
kevičių, galės jam šunuodegiauti ir visokių niekų pripa 
šakoti. Pirmadienį Chomeini džiaugėsi laimėjimais, c 
antradienį jau viešai pareškė baimę “kairiaisiais partiza
nais”, geriausiais jo bendradarbiautojais pavojaus va
landomis. Pradėti su rusais šunuodegiauti kiekvienas ga
li, bet tą bendradarbiavimą baigia tiktai rusai,kai jiems 

i patogiausia. Tą patį galima pasakyti ir apie mūsiškiu5 
bendradarbiautojus. Šunuodegiauvimas prasideda Vil
niuje ar pakvietus Kazakevičių į savo rezidenciją, be^ 
jis baigiasi, kai ateitininkai išleidžia komunistinį šiam 
štelį, katalkybę iš pagrindų griaunantį.

Dr. Šidlauskas aiškiai išdėstė susirinkusiems, kad 
LLTas nebendradarbiaus su okupanto agentais ir ne 
šunuodegiaus su maskvinėmis beždžionėmis. Lietuviai ’a 
bai gerai okupantą pažįsta, kad galėtų su ja’s 
’aiką leisti. Be to, jeigu neskaityti keli;1 nes'.n’ :’' 
intelektualų, lietuvių tarpe bendradąrb’alleys 
nėra. Išskyrus šiuos pakveišusius iš savo tarpo, visi kiti 
lietuviai privalo suglausti savo eiles ir dirbti laisvinimo 
darfcą. Taip galvojančių lietuvių yra dauguma. Komuni
stus jie pažįsta labai gerai ir žino, kur bendradorbiav’ 
mas veda.

Aegis pabrėžė, jc'g jaunoji kar- Rytprūsiai yra nuo seniausių pripažįsta.

tuvių Tarybos priešakin atsistojo Dr. Kazys Šidlauskas, 
baigęs teisės mokslus, dirbęs Chicagos prokuratūroje ir 
Amerikos Lietuvių Taryboje. Jis, kalbėdamas praeitą 
sekmadienį nustatė tolimesnes Amerikos Lietuvių veik
los gaires. Jis kvietė visus Amerikos lieutvius vienybėn, 
jis aiškiai pasakė, kad Amerikos lietuviai negali eiti su 
okupanto bendradarbiautojais, Maskvos agentais ir šun 
uodegiautojais. Amerikon atvažiuoja įvairių sovietų val-

a pamažu perima tautinės ir 
visuomeninės veiklos vadovavi
mą nesusipažinę su tragišku 
dažosios Lietuvos likimu į kū
ną, mums tylint, labai metodiš
kai bando įsiteisinti kaimvnai, 
ypač lenkai. Atėjo laikas aktin
gai reikalauti visuose laisvės žy- 
g uese Mažosios Lietuvos kaip 
.neatskiriamos Lietuvos valsty
bės dalies.

šie reikalai buvo' labai gyvai 
d.skutuoti vakaronės dalyvių 
ir paryškinti atitinkamomis iš
vadomis. Kun. Ansas Trakis pa- 

i . oiškė daugelio mažlietuvių 
Į mink ir apgailestavimą, kad Ma- 
į os os Liet, padai. į dvi dali bu- 
; , o-j,us.ipninęs tautine veikla Ne- 

.-.i Kadrinėje pusėje. Mažo-
_ lietuviai jau 1918

me_ų lapkričio 30 dieną Tilžės j 
aktu reikaiavo viso krašto’ susi
jungimo su Didžiąja Lietuva ir 
.odėl šią deklaraciją turėtume 
žėrinti kaip gyventojų apsi
sprendimo istorinį faktą. Lietu*

laikų lietuvių žemės.

Apolinaras Bagdonas pasiū
lė, kad 1918 metais lapkričio 
30-tos dienos Tilžėje paskelbtas 
Mažosios Lietuvos susijungimo 
su Didžiąją aktas būtų minimas 
panašiai kaip Vasario 16-tosios. 
Antanas Martinkus iškėlė aikš
tėn keletą įdomių karo metų pa
tyrimu su lietuviškai kalban
čiais Karaliaučiaus apylinkės 
laukininkais. Kaziui Barzdukui 
pasiūląs priimti sprendimus a- 
teities veiklai buvo, tarp dau
gelio, nutarta kreiptis į veiks
nius su atatinkamu pareiškimu 
Mažosios Lietuvos reikalais, pa
ruošti P. Kušnerio veikalo at- 
skleid ma visuomenei, suorga
nizuoti rimtų straipsnių spau
doje Mažosios Lietuvos likimi- 
niais aptarimais, surengti 1918- 
t metų, lapkričio 30-tosios Til
žėje deklaruoto Mažosios Lie
tuvos susijungimo su Didžiąja 
akto paminėjimą ir ieškoti ke
lių dirbant su visais lietuviais

Prieš mėnesį laiko Saudi Ax 
bijos teismas—už žmogaus nu- 
žudvma ir moters išniekinimą, 
v;ešai, turgaus aikštėje nukirto 
galvas šešiems asmenims. Trys 
asmenys už nužudymą policinin
ko teismo buvo nubausti nu
kirsti galvas. Bausmė viešai 
į\*ykdyta. Taip pat trys asme
nys už nužudymą vaiko ir jo iš
niekinimą buvo nubausti mir
ties bausme ir jiems buvo nu
kirstos galvos. /

- Nors bausmės žiaurios ir bar 
būriškos, bet už tai Saudi Ara
bijos miesto gatvės ir naktim:s 
yra ^augios, nes nusikaltėliai 
žino kas jų laukia. Ar nevertė
tų ir Amerikoje nors dalinį pa
našių bausmių panaudojimą 
prieš nusikaltėlius ir; -ntekaitų 
žmonių žudikus, moterų išprie
vartautoj us bandyti? Reikėtų 
tikėti, kad nusikaltimams turė
tų įtakos. Kt.

vių tautinis paveldėjimas sie
kia toliau Potsdamo linijos, ku
ri dirbtinai buvo sukurta lenkų 
naudai ir todėl neturėtume ja 
vadovautis. Išžudytų prūsų taip 
pat neturime teisės užmiršti.

i staio. šios žemės yra mūsų į Vincas žemaitis pranešė apie 
-autos istorinis paveldėjimas irj baigiamą spausdinti prof. Dr. 
nieks neturi teisės nei morali-1 p Kušnerio labai vertingą studi- 
nės galios šio paveldėjimo' nu-’j 
savinti. Mūsų politiniai veiksniai 
nėra parodę reikiamo aktinga
me Mažosios Lietuvos tėvūnijos 

kai nusiaubtos ir apgv'vendintos reikalais, todėl atėjo’ laikas lie- 
J visuomenei ryžtingai

Dr. Šidlauskas formulavo ir nustatė gaires, kurių 
laikysis Amerikos lietuviai.

atstatyti Mažąją Lietuvą bend
rose Lietuvos sienose.

R. M?~

Algis Regis įvadiniame žo
dyje priminė tragišką Mažosios 
Lietuvos likimą, kai nuci neal- 

džios agentų. Amerikoje atsiranda amerikiečių, dažniau-j menų amžių lietuvių ir prūsų 
šiai iš vadinamų intelektualų, kurie bėgioja paskui atvy« -genčių žemės nuo Tilžės, Gum- 
kusius sovietu agentus, kviečia juos i namus, juos vaiši- j^!nės: Karaliaučiaus, Tolmin- 

, . - . ° . . , . . 'kiemio iki pat Vvslos liko visis-na ir pasakoja būtus ir nebūtus dalykus. j - - -* ■
Bendradarbiautojai savo gyvenime padarė didelę atplūdūsiais sovietiniais kolo- tuviškai

NUSIKALTIMAI IR BAUSMĖ

— SAUDI ARABIJOS TEI
SINGUMAS

Musulmdnų teisingumas ir
“Pietryčių pabaltijo etninė'bausmės už nusikaltimus yra 

praeitis”, ši stambi studija su žiaurios. Modernios civilizacijos 
žemėlapiais buvo išleista Sovie- akimis vertinant — bausmės 
tų mokslo akademijos Maskvc-’ barbariškos. Irano musulmonu 
je tuojau po karo ir staiga su- “šveentasis” Chomeini kalba 
naikinta. Vienas egzempliorius apie rankų nukapojimą. Saudi II nuošimčių.

1,550 NACIONAL. BANKŲ 

GRĄŽINS PERMOKĖJIMUS

WASHINGTON. Milijonai 
dolerių bus grąžinti pilie
čiams, permokė! usiemj nuo* 
šinčius už gautas paskolas dau
giau kaip 1,500 bankuose. Los 
Angeles Times pranešimu,toks 
skaičius bankų jau nuo 1974 
metų spalio 2 dienos kaltinami 
už paskolų nuošimčius i vai
riems reikalams, k. a. morgi- 
čiams, automobiliui ir t. p. iki

E. JASIŪNAS

ĮSPŪDŽIAI Iš AUSTRALIJOS
.ošti 6 vai. p. p. Kelių šimtų tonų lėktuvo mase bėms ir Prancūzijai.z-1 A ‘ “

I

Į nuo pakilimo tako atsiplėšė gana lengvai. Sudie, 
Australija, iki pasimatymo Amerikoje, broli !x 

Skridome į Auckland, N. Zelandiją. Beskrai
dant į rytus, gana staigiai sutemo. Lėktuvo ka- 

kaip pitono būta gana linksmo žmogaus. Jis per gai- 
buvo žadėjusi, atsisveikinti atvyko ir p. Danutė., siakalbių sistemą keleivius trumpai supažindi- 
Su broliu, broliene ir p. Danute atsisveikinus, ei
nant per imigracijos vartus buvau sugrąžintas 
atgal nusipirkti “departure stamp”, t. y. išvyki- dijos paukščių “kivi”. Net tų paukščių čiulbėji-Įvo daug kartų puolama V-sios JAV karo aviaci-

(Tęsinys)

Mums trims aero stotyje belaukiant,

Zelandija ir pajuokavo, kad ant lėktų

Prisiminiau, kad II-jo Pas. karo metu čia vy
ko lemiamieji mūšiai tarp JAV ir Japonijos ka
rinių pajėgų. Japonai buvo ypatingai stipriai 
įsitvirtinę Rabaul (N. Britanijos salyne, į rytus 
nuo N. Gvinėjos), ir jau grėsė tiesioginis pavo
jus visam Australijos kontinentui. Iš čia japonai 
siuntė karines medžiagas ir karių dalinius į N.

/o sparno tikrai matęs keletą tupinčių N. Zelan- Gvinėją ir Saliamono salyną, ši karinė bazė bu

rno ženklelį, kainuojantį 10 dol. Šis keistas mo-lmą jis pamėgdžiojo. Įspėjo keleivius, kad nutū- 
kestis buvo Įvestas tik prieš keletą dienų, ir Pan- pus Aucklande teks keletą minučių lėktuve kan- 
Am buvo mane užtikrinę,kad iš Australijos grįž- triai palaukti, kol N. Zelandijos Pareigūnai išde-______

zinfekuos lėktuvo vidų (tokios jau yra N. Zelan- pastatytas dar prieš II-jo Pas. karo pradžią, bu
di jos taisyklės). v0 pavadintas LAKŪNAI vardu. Apie tai bu-

Po trumpo poilsio Aucklande, be kokio kito vau skaitęs “Air Progress” žurnale, 1973 m. sau-

jos grupės. Mums lietuviams yra įdomu, kad ap
link Rabaul buvo pastatyti keli kariniai aero
dromai. Vienas tų aerodromų, pačių australų

tantiems užsienio turistams jis nėra taikomas.
Laukiamajame prie lėktuvo didžiauhia spūstis.

Lauke jau pasirodė didysis Boeing747.Pasirodo,kad
visos vietos lėktuve bus užimtos, iš viso skris 348 tarpinio sustojimo tęsėme kelionę į Honolulu, šio mėn. numeryje, ir vėliau E. Jablonski knygo- 
keleiviai ir lėktuvo įgula, taigi ištisas miestelis. ’" 
Daugelis keleivių buvo atidavę bagažus po kelis 
šimtus svaru sunkumo. Keturiems sPrausmi- 
r.iams varikliams teks gerokai pasitempti, kad 
iškelti tokį svorį aukštyn.

Nustebau ,kai išgirdau gana daug keleivių' nemačiau, bet jaučiau, kad apačioje miegojo ug-

vo pavadintas LAKŪNAI vardu. Apie tai bu-

Havajų salas.
Į HAVAJUS

Iš Aucklando pakilome apie vidurnaktį. Skri- 
dimes turėjo užtrukti apie 8 valandas. Nors ir

HAVAJUOSE
Nutūpėme vėlyvą rytmetį Oahu saloje, Ho- 

nolulu International aerodrome. Niekas mus spe
cialiai nesutiko ir ant kaklų nekalbino iš gėlių nu
pintų vainikų. Greičiausiai, tokios recemonijos 
yra rodomos TV ekranuose tik reklamos 
tikslu. <

Kadangi Havajai yra viena iš JAV valstijų, 
visi keleiviai turėjo pereiti imigracijos ir muiti
nės inspekciją. Amerikos piliečiams buvo vieni 
vartai, o nepiliečiams — kiti. Piliečiams buvo tik 
muitinės patikrinimas, ar kas neveža nelegalių 
Prekių, ir ar neturi pirkinių didesnės vertės, ne
gu įstatymais leidžiama. Prieš mane ėjusios .po
ros netik bagažą smulkiai tikrino, bet peržiūrė
jo ir pinigines, 
tik paklausė, 
vanų.

Mane ir vėl praleido netikrinę, 
už kiek vertės vežuosi do-je “Outraged Skies”, kurioje aprašomos oro ko

vos Pacifiko teatre, žinoma, aerodromo LAKŪ
NAI pavadinimas greičiausiai yra tik įdomus su
tapimas.

Snūduriuojant, per varikliu dūzgesį pasą- 
sietuvoje, gir

- salelės. Pažiūrėjus į smulkmesnį že- dėtų dainų melodijjos: ‘Paslaptinga sala vande- 
”, “Mergužėle iš 

Havajų, tyliri tau sakau sudie”, ir kitos. Pacifi- 
jų, egzotika jūreivius ir šiaip j 
užburiančiai trauk’, vilio-1

kalbančių rusiškai. Kaip vėliau sužinojau, jie niakalninės ar koralinės kilmės pietinio Pacifi- Įmonėje skambėjo* dar jaunystėj, 
buvo ne rusų, bet žydų tautybės, dauguma iš ko salos — salelės. Pažiūrėjus į smulkmesnį že-’ \ .
\’ew Yorko. mėlapį, tų salelių matosi dešimtys tūkstančių, nynuose, tai Hawaii, tai Hawaii...,'

'tingai didelio keleivių ir bagažo krū- Jos yra suskirstytos į Melanezijos, Mikronezijt
;tu•o, H-

ančius o

pakilimu pusvalandį vėlavo. Per ir Polinezijos regijonus. Kai kurios mažesnės ■. 
niurnoje dar mačiau bemojuo- ra žmonių apgyventos. Tos salos - salelės Tau
broliene. Lėktuvas pradėjo ju- moję priklauso D. Britanijai, Australijai, JAV- jo

eiK
(

n

(Bus daugiau
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K G. R KITKAS RAŠO J. VENCLOVA

CHIKUKOiJA
• ruiaski Ko. (Crowtora 

—*-•*» ouC«ai>9j T*L LU 5*6444 
'rums ^goruus pagai susitarimą.

Dr. J. BASANAVIČIAUS (BASANIO)
REIKŠMĖ LIETUVIAMS

neatsiliepia, skambinti 374-800<

mK. c. a. BOBELIS 
nKSTŲ IR šlapumo takų 

chirurgija
5v25 CENTRAL AVĖ. 

it. reiersourg, FL 33716 
i et. 8i3)-3»4-3C20

1 .XV .. V. DAUGIS 
GYOYiwj,,^ .k CHIRURGAS 

tvesjcnessti ^OMiinunūy klinikos 
ivieax«nos d»rekioriu$ 

i?38 S. Ma. he.m «xd„ Westchester, Ii 
vAlAiWus; 3—u darbo dienomis u 

£as antrą šeštadienį 8—3 vaL 
tek: 5oz-Z/z7 arba 562-2728

TEL. — BE 3-5893

DK. A. jl>. ixxJj] » ECKAb 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 
3907 West 103 r d Street

Valandos pagal susitarimą.

DR. KRANK PKECKAS
OP i ome TKISTAS

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’”

Vai. agai susitarimą. Uždaryta tree.

UK. jlEON AS SEIB U TIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
Vai. antrad. 1—4 popiet, 
ketvirti 5—7 y-L vak. 
Ofiso telef.; 776-2880 

Rezidencijos telet.; 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

<endra praktike, spec. MOTERŲ Ilge*. 
Ofisas 2652 WEST 5rth S1R2ET 

Tel. PR 8-1223
jIj'ISO V AL.: pirm., antiad., trečia o. 
r penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. štštadie- 
uais 2-4 vaL popiet ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

^ŠILEIKIS, 0. P.
£. Aparatai - Protezai, itea. baru 

dažai. Speciali pagalba kjloms. 
(Arėti SuDDorti) ir t t.

«—4 ir 6—8. ^^adiemais 9_ 1
<S50 West 63rd St, Chicago. KI. 60629 

Telef.: PRospect 8-5084—-
PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

Tai. 376-1882 arba 376-5996

(Tęsinys)
Prieš. A. Brueckner net pa

stoviai įrodinėjo jog lietuvių 
gyvenime ir veikloj nėra nieko 
vert’ngo, į ką būtų verta at
kreipti dėmes1. Tik gaila, kad 
dar ir dabar tarp pačių lietuvių 
yra tokių, kurie, svetimų žalin
gų įtakų paveikti, tvirtina, jog 
lietuviai nieko vertingesnio nė
ra davę pasauliui, atsieit, lietu
viai niekuomet nepasižymėjo 
savo kūryba.

Tad dr. J. Basanavičius dides
nę dalį savo gyvenimo buvo pa
skyręs lietuv:ų tautos praeities, 
jos kultūros ir dvasios pažini
mui bei aiškūfmui, anot prof. 
V. Mykolaičio, daugybė senovės 
ir naujų laikų autorių, daugy
bė etnografinės ir archeologinės 
medžiagos įvairiuose Europos 
muziejuose, archyvuose ir bi
bliotekose buvo dr. Basanavi
čius perversta, pasižymėta ir 
atsiminta.

O kad darbas būtų sėkminges
nis lietuvių kultūrai pažinti, jis 
1907 m. Įkūrė “Lietuvių Mokslo 
Draugiją.”, kurios tikslas buvo 
rinkti ir saugoti visokias lietu
viškas kultūrines vertybes. Ir 
lietuvių kultūros mokslo reika
lams populiarinti ši draugija 

, leido periodinį organą “Lietu
vių Tauta”, čia tenka paminėti, 
kad jis ibuvo užsimojęs pastaty
ti ■‘Tautos Namus”, kuriuose 
degtų lietuviškos gyvybės “Am
žinoji ugnis”.

LIETUVIŠKOS AUKŠTOSIOS
MOKYKLOS

(“ALMA MATER”) 
PRADININKAS

Tiesa, jau seniau veikė Vil
niuj universitetas, kuris prisi
dėjo prie Lietuvos istorijos pa
žinimo, bet jame nebuvo nef 
dėstoma lietuvių kalba. Tad dr. 
J. Basanavičius, kurdamas “Lie
tuvių Mokslo Draugiją” su kny
gynu bei biblioteka, tiesė pama
tus būsimai lietuviškai aukšta
jai mokyklai. Štai ką jis pats 
byloja (Rinktiniai raštai, 1970, 
7321734): “Lietuvių Mokslo 
Draugijai tenka . . . suorgani
zuoti mokslininkų pajėgas ir jas 
sunaudoti pakėlimui mūsų kra
šte mokslo ir apšvietimo . . • da
bar L.M. Draugijos knygyne su
krauta tiek medžiagos, kad čia

ant vietos galima atsidėti mok
slo darbams . . . Draugijos kny
gynas ilgainiui rasit pavirs tau
pos b‘bliofeka, kurioj turėtu bū
ti surinkta visa, ką patys lietu- 
vai savo kalba arba ir svetimo
mis kalbomis yra rašę ir kas 
svetimtaučių Uteratūroj yra a- 
me Lietuvą ir lietuvius rašyta 

. . . Todėl v’si tie, kuriems yra 
brangus Lietuvos kultūros kili
mas, neturėtų užmiršti L. M. 
Draugijos, šitos vienintelės bū
simo mokslo įstaigos”.

Ir jau 1919-III1 d. dr. J. Ba
sanavičius Vilniuj prie Lietuvių 
Mokslo Draugijos įsteigė Auk
štuosius Mokslo Kursus ir jiems 
vadovavo, kurie veiklė iki 1921- 
V-5 d. Tokiu būdu teisingumas 
reikalavo Lietuvos universitetą 
pavadinti Dr. J. Basanio (Ba- 
sanavič’aus) vardu, o ne Vytau
to Didžiojo, kuris niekuo ne
prisidėjo prie lietuvių kultūros

DR- J. BASANAVIČIUS
APIE KRITIKĄ Į

Būgininkai, sekdami savo 
mokytoju, primygtinai stengia
si dr. J. Basanavičių nuvertinti, 
vadindami jį romantiku, “neob
jektyviu”, “moksliškai nekriti-- 
šku” ir pan. Dėl to šiuo klausi
mu reikia nors trumpai pasisa
kyti. Pirmiausia tenka pacituo
ti jo tvirtinimus, kaip jis pats 
supranta kritiką. Dr. J. Basana-* 
vičius (Rinktiniai raštai, 196 
p.) taip supranta kritiką: “Ti-> 
kros, rimtos kritikos uždavinys, 
kaip žinoma, yra objektyvi nė • 
tiesa susekti, ji aikštėn išvilkti, 
nežiūrint, ar ji kam patinka, ar 
ne . . . Tyrinėtojui pridera —; 
judicis officiuin ėst . . .”.

Reiškia, dr. J. Basanavičius 
suprato kritiką su tyrinėjimais, 
kaip ir visi rimti mokslininkai 
supranta, būtent, objektyvinės 
tiesos susekimas. Tiesa, ne su 
visomis jo prieitomis išvado
mis tenka sutikti. Vienok jis, 
mažiau klaidų bei skriaudų lie-- 
tuvių tautos istorjiai padarė, 
negu labai aukštai vertinamas- 
K. Būga. Jis pats, be kitų įtai- 
gojimų, gilinosi į nagrinėjamą 
klausimą, stengdamasis parem
ti šaltiniais, o K. Būga neretai 
darė išvadas, pataikaudamas 
svetimiesiems.

New Quiche Made With 
North Carolina Apples <

r -1 ------- -------------- -

SOPHIE BARČUS
RADIJO IEIMOS VALANDOS

/isc* proęramoi iš WOPA.

!4?Q «!, A. M.
Liatuviv kalba: kasdien nuo pir

madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 0-30 

',al ryto.
Yada|a Aldona Dauku*
Talaf.: HEmlock 4-2413

'159 So. MAPLEWOOD AVI 
CHICAGO, ILL. 60629

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 gems are the first of the 
year’s really good eating apples to come to market and are 
available from August through October.

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

Fresh Carolina Apple Quiche
1 tablespoon fresh lemon 

juice
1 tablespoon sugar 

cup (2 ounces) shredded
Cheddar cheese

4 eggs, beaten
2 cups light cream or milk 

Pastry for single-crust
94«ch pie

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

•Makes; 6 servings.

%
Į H

2

pound bulk sausage 
cup chopped fresh 

onion
teaspoon dried leaf 

thyme
Red Delicious apples, 
pared, cored and cut 
into 1/2-inch cubes 
(1 1/2 cups)

- Jd žinota asmenis, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems piųąime Naujienas dvi sa- 
vaires nemokamai.

ANTANAS PETRIKONIS Jauna šeima

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Išmintingieji supras". — Dan. 12:10.
Brangūs broliai, Dievas leido mums gėrėtis stebėtinais dalykais. Dieve 

malonei padedant mes susipažinom su daugeliu dalykų, kurie mūsų tėvams 
buvo paslaptimis. Mes sužinojom kas yra tikroji bažnyčia ir kad jai susivie 
nijus su Kristumi jo karalystėje, ateis pažadėtasis “visu žemės tautų palai
minimas“. Mes matome išpranašautąjį “bėginėjimą šen ir ten ir žinojimo 
padaugėjimą”. Toliau pranašo pasakyta, kad bus didelis tautų “suspaudi
mas” ir kad “išmintingieji supras”. O iš kur tas jų supratimas? Jų suprati
mas arba išmanymas ateina į juos nuo dieviškosios išminties, kurios jie 
gauna nuolankiai priimdami Dievo žodį, šventąjį Raštą, kuris buvo parašy
tas jų pamokymui ir suteikimui jiems tikrosin* išminties

i V* RAITO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

.Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE.

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

RIMTAS MOKSLININKAS

Dr. J. Basanavičius, apsigy
venęs Bulgarijoj, rašė ir spaus
dino rimtus mokslinius straips
nius iš savo profesijos medici
nos žurnaluose (Medic, obozre- 
nie, Vrač). Kiek vėliau jis para
šė studiją “Materiali za sanitar- 
nata etnografija nu Bulgaria”, 
kuri 1891 m. buvo atspausdinta 
Švietimo ministerijos leidž.a- 
rnani “Sbornik za narodni ūmo-j 
tvorenija, nauka i žnižnina”, 
kurią įvertindamas reraktorius 
dr. Iv. šišmanov taip rašė: “Pu
ikus veikalas, esąs kaip vienin
telis bulgarų mokslo literatūroj 
ir pirmas savo pilnumu, moks
lo žinių turtingumu ir išdėsty
mo sistematiškumu”.

O kaip jis pats žiūre. ? į mok
slines studijas — galime spręst 
iš dr. Basanavičaus 1902-XII-7. 
d. laiško P. Višinskiu!: “Yra tai 
studijos, kurios span don tuo 
tarpu dar neprirengtos ir daž
nai turi būti dar perdirbamos, 
pataisomos po Įtekme tolyn žen
giančių tyrinėjimų”.

LIETUVIŲ TAUTOS 
ISTORIKAS

Kad dr. J. Basanavičius, rim
tai tyrimėje, lietuvių tautos 
praeitį, tai aiškiai parodo jo pa
siruošimas šiam studijiniam 
darbui, jis savo autobiografijoj 
tvirtino: “Nuvykęs Maskvon, į- 
stojau į Istorijos-filologijos fa
kultetą ir jo du semestru klau
siau . • . vaikštinėjau į univer
siteto ir Remencevo muziejaus 
bibliotekas, kur, radęs daug į- 
domių veikalų apie Lietuvą, 
pradėjau jau tuomet vis gilyn 
r gilyn į lietuvių praeitį bristi 

ir šiais pirmais metais surinkau 
nemaža medžiagos didž. kunig. 
Kęstučio gyvenimui aprašyti... 
Ypač lietuvių tautos praeitis, 
kuries pažinimui jau nemaža 
laiko buvau pašventęs, ir medi
ku tapus, man iš galvos išeiti 
negalėjo. Darbus laboratorijoj 
ar klinikoj atlikęs, aš ir vėliau 
dar vis trūs.ausi neretai biblio
tekose, ką tik griebdamas apie 
Lietuvą skaitydamas.. .”

(Bus daugiau/

EUDEIKIS
GAIDAS •• DA1M1
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSLA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

1330-34 SO. CAWURMA AVENUE
Telefonas 523-0440

YlODERNlŠKOSi AIR-CONDITIONED KOPLYČIOJ

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

d

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

Telef. 476-2345
s?

Dentistry News
Putting More Light On The Subject
If you haven’t been to the 

dentist u a y, when you do go 
you'll th today’s dentist is 
the dentist of tomorrow!

Longer lasting — even life
time — tooth fillings are a 
reality, today. No longer 
need chipped or cracked 
teeth be lost. Such teeth can 
be reconstructed using filling 
materials that not only match 
the color of the damaged tooth 
but are as durable as the tooth 
itself.

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

Laser beams instead of 
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 filling — 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's1 handpiece (drill) 
called the “Quiet-Air In-Sight” 
that features a built-in “head
light” to spotlight the tooth 
area being worked on.

Historicallyt dentists have

Like a pair of spotlights, 
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 here.
worked alternately among 
shadows and bright spots be
cause of the impossibility 
of Utting existing light 
sources into the mouth with
out restricting the dentist’s 
ability to work — not to 
mention discomfort to the 
patient.

In-Sight brings the fight 
right into the mouth, from a 
light source at the dentist’s 
console, through two bundles 
of thousands of strands of 
glass connoted to the hand
piece. Only the bright white 
light travels down the hose; 
the light bulb's heat and 
electrical source stay on the 
dentist’s console, away from 
the patient's mouth.

It allows the dentist to 
work with greater precision, 
less eye strain and much 
less fatigue — for both 
dentist and palienXl

fRYb M0DEKNISK05 KOPLYČIOS
AIKžTe automobiliams pastatyti

AMBULANCI 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTJ 
* 

TURIMI 
KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTx 
DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: Y Ard j 7-34U1

BUTKUS - YASAITIS
ou, -Utn Avė., Cicero, ill. Phone; OLympie Z-1VW

PETKAS BIELIŪNAS
oo. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 5-3671

(zEUKGE f. KUDMINAS
*o. LITUANICA AVK TeL; TAr<e 7-1138-1131

STEPONAS C. LACh Ui SŪNŪS 
I (LAdAYnca

VVJKS'l ftStB olHUkS. <vr.yatMK I-1Z1
2314 WEST 23rd PLAC1 Vh rink

1028 SOUTHWEST HIGHWAY Pxioe Hille, ii. 174-441

Į P. J, RIDIKAS
Į

$354 HAJLSTKD STREET Phtmt: YArfti

I y. maujiimm, CHICAGO t, ill WednettkyTp^ruary U 1979



į < AniFriirss l.Tcltivhr Taryboje-; 
knlendoriaus prjga atsiuntė f 7

1 I.... i... i \ a i:auka. Dėkui.

Dėkui mieliems skaityto
jams, aukomis parėmusiems 
Natij enu leld’mą prenumeratos 
pratęsimo l*ei kalendoriaus pro
ga. Po penk:s dolerius atsiuntė: 
A. Garba iš Melrose Parko. Vy
tu u tas Cibas iš Chicagos piet
vakarių. A. Ridikas iš Afton, 
N.Y., Adrifas Juras iš Millbrae.l

— S. Juškus iš Brighton Par
ko be raginimo pratęsė savo 
orenumeratą ir ta proga parė
mė Naujienų leidimą $7 auka. 
Tos apylinkės tautietis užsisakė 
Naujienas 6 mėn. ir atsiuntė
už kalendorių, bet pavardes 
prašė neskelbti. Dėkui už aukas 

dėmesį platinimo vajui.
Lekui Jonui Litvinui iš 

of Lake apylinkės už.Gal.. Petras Vaiginis iš Euclid, 
Ohio, A. Šatkauskas iš Oakville, 
Conn., Julius Bytautas iš Hart
ford, Conn., Antanas Buškus iš 
Hot Springs, Ark., Justas Pus- 
dešris iš Detroito, ponia Juzė 
Y’iė’us iš Marquette Parko ir 
Juozas Šalkauskas iš Wauke
gan. Ill- Dėkui visiems.

r už

Town 
ankstyvą prenumeratos pratęsi
ma ir už s7 auka, v T

— Eugeidjus E. Smilgys iš 
Michigan City, Ind., Lietuvos 
Atgimimo Sąjūdžio atstovas

— Jonas Smailys. 3525 Mon- ų 
roe St., Omaha, NE 68107, Ame
rikos Lietuvių Tarybos atstovas ? 
Nebraskos valstijoje, atskiru g 
laišku atkreipė dėmesį į netvar-- * 
kingą pašto patarnavimą. Jo 
laiškas perduotas Čikagos cent- 
rinio pašto viršininkui. Dėkui 
už laišką ir už ta proga pri-Į s

“DAINAVOS” ANSAMBLIO
statomos muzikinės dramos

EMILIJA PLATERYTE

- Kelionių i Vilnių 1979 m. 
jau paruoštas. Marius Kiela:

(312) 737 1717. (Pr.)

vasjiric men. 17 dL (šeštadieni) i 
6:30 vai. vak. Jaunimo Centro 
patalpose - 5620 S. (daremoni' f
avė., Chicagoje.

Gražiausi kistkunni 
bus premijuojamos.

Skinamos penkios 
premijos ir organizac 
nos.

ir kaukės

iju dova-
Kaukiu paradas prasidės 

10:30 vai. didžiojoje salėje. Šo
kiams grc’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- 

1 ginį. Bilietai gaunami pas orga
nizacijų narius ir prie įėjimo. Į- 
ėjimo auka 5 dol. asmeniui.

Galimai sniego audrai ūžė i 
jus, Mardi Gras vakaras vistick 

■ įvyks.
; Infc’rmacijas lekia

V. Markevičius, 
telef. 737-5750.

j abu spektaklius: kovo 31 d. 8 vai. vak. ir 
balandžio 1 d. 3 vai. popiet Marijos aukšt. mok. salėje

VAZNELIŲ PREKYBOJE (Gifts International) 
2501 W. 71 st. Str. Chicago, Ill. 60629.

Telef. 471-1424 darbo valandomis. Tuo pačiu 
adresu bilietus galima užsakyti ir paštu. 

KAINOS: $10, $9, $8, §7, $6, $4.

Naujienų vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i visus akai’ 
tytojus ir į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį. 
ra juo susipažįstant ir jį 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 lietuvišku rei 
kalų renesanso. few.

• siustą auka.
1

— Teodora Kuzienė išrinkta 
Lietuvių Prekybos Rūmų pirmi
ninke, Juozas Bacevičius, Jonas 
G. Evans Jr., Julius Kuzas ir 
Kazys D. Macke-Mačiukas — 

jvicepirm., Adolfas Balionas — 
Įižd-, Bruno Gramontas — seki-. 
Į Mėnesinis narių susirinkimas 
bus vasarid 14 d., trečiadienį, 
7:30 vai. vak. Dariaus-Girėno 
salėje. Bus paminėta Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktis. Kal
bės Altos pirm. dr. K. Šidlaus
kas ir kun. A. Kezys. Progra
moje dalyvaus muz. Fausto 
Strolios vad. jaunimo ansamblis 
Audra. Po programos bus už
kandžiai.

— Dr. K. Bobelis, Altos gar
bės pirm., kalbės Montrealio 
lietuviams Lietuvos nepriklau-

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
2 ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
£212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-774?

O GERIAUSIAI ČIARegistruokite savo namus, 
biznius, sklvpus pardavimui jau . .D,T « u * a_’ • 1 * . . i LABAI SVARUS 2 butu namas ir
26-tus metus veikiančioj įstai- garažas, elektrinės durys, atskiri ga-

, . ■----- MiiJ—-------: — T-k___i— r^nn aaa

goj, o kirkdami pasiteiraukite.

ŠIMAITIS REALTY
Notary PubJk

;zu šildymai, Brighton Parke. $37,000. 
Į ŠVARUS kaip stiklas 7 kamb. mū
ras, centrahnis šildymas - vėsinimas 
liuksus naujų namu apylinkė.

$53,900.
2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 

garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už S41.800.

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

j GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar-
BUDRAITIS R E A L T Y Parke-
r , MODERNUS z aukštu mūro namas,
įvairi apdraudė —INSURANCE apie S18.000 pajamų. Geros sąlygos.

į BUTŲ NUOMAVIMAS—paren-

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

Gausus namu pasirinkimas 
pietvakariuose

Marquette Parke.

Irano premjero rūmai ir as-i 
meninė rezidencija sudegintos.!

i

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St.. Chicago 

Tel. 767-0600.
REAL ESTATE

somybės minėjime vasario 18 d-Į^et tvirtinama, kad ]>ats B’acl 
3 vai. pc’piet Plateau auditori-Į ^aras išlikęs į._ .
joje. Programoje dalyvaus Ra
sa Lukoševičiūtė, Aušros Vartų į nijeras.

j tiaras išlikęs gyvas. Jį išgelbė-
I jęs Chomeinic’ paskirtas pre-

parapijos choras ir Gintaro an-! 
samblis. i

— Rašytojo ir dramaturgo! 
Balio Sruogos kacetinius atsi
minimus “Dievų miškas’’ ver
čia į anglų kalbą jo anūkė Auš
rinė Bylaitė. Knyga jau išleista 
latvių, lenkų, prancūzų ir rusų 
kalbomis, taip pat verčiama 
vokiečiu kalba.

i

TVIRTA SVEIKATA

2625 West 71st Street k

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano šule 
paruošta, - - teisėjo Alphonse 
Wells peržiūrėta, “Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomi- 

i formomis.

JUSTICE, ILL.
Owner transferred out-of-town.

Selling 2 newer brick - 6 flat income 
'<19,000 asking S180,000. 9 flat in
come S29.000 asking S270,000.

Call 432-4729.

Tel. 737-7200 arba 737-8534

‘.’ANTED — MAIA 
bhvnk:* Steals

Factory Machinist
ENGINE LATHE OPERATOR 

(75 INCH SWING)

ai fcCT&GS 
PATAISYMAI

Toriu Chksęos ndarfo leidimą,
Dirbu Ir užmįsseluesa H 
rantuotai ir sažininasl

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Av*< 

T©L 927^559

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIU!
įkaityti 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., St. Petersburg, FL 33708, tel. 813-391-9753, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais Įrengimais.

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

Visas Ir visus kviečiame I didžiąją talką.

— šv. Kryžiaus ligoninė ruo
šia slaugėms kursus prižiūrėti 
namuose sergančius bei slaugy
mo namuo’se esančius ligonius. 
Kursai bus antradieniais, ket
virtadieniais ir penktadieniais 
nuo 9 vai. ryto iki vidudienio, 
prasidės .vasario 27 d-, baigsis 
kovo 9 d. Imamas $5 registra
cijos mokestis. Kreiptis į Lu
cille Meyer, telefonu 434-6700, 
ext. 238.

(Atkelta iš 2 psl.)

šaukštas: kalorijų 45. karbo- 
hydratų 11 gramų, geležies 2.3 
mg., kalciumo 116 mg., fosforo 
14 mg., potaso ,585 mg., sodos 
19 mg. Razinkos % puoduko: 
proteinų 2 gr., karbohydratu 
63 gr., geležies 2.8 mg., kalciu
mo 50 mg-, fosforo 112 mg., po
taso 575 mg., sodos 19 mg., vi
tamino A 15 vienetų, niacino

1

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

-1 DIE MAKERS 1ST & 2ND SHIFT
! Must have 5 years job shop experi- 
|°nce. Top wages and overtime. Paid 

?amily plan Blue Cross, Blue Shield
| and major medical insurance. Paid 
? vacation and holidays. S30.000 paid 
J employee life insurance. 27 year old

1

ESTABLISHED 60 YEARS 
IDEAL TOOL & MPG. CO. 

5615-57$. Claremont 
476-1080

Equal opportunity employer

SU formomis gauna T orofit sharing retirement plan.

L’ Ž g I S ! C
ii—S3 jRv AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

pusmečiui sufemohillv 
cpdi-futilROs ©encinlnkauV 

Kreiptu
A L A U X A I Tl S 

Z-t. A3HLARD AVĖ.

Juozo šmotelio
GRINDER HANDS 

PRECISION GRINDER HANDS
\t least 10 years experience required
Top pav. Good working conditions.

EMIL BUCK & SONS 
6930 W. 62nd St. 

Chicago

UkiKRODŽIA! ?y 7-RANGENY5ĖS

£44$ Wi?ST STRS3T
Įtariu KI 441

iri

Prenumeratos pratęsimo, 
prašoma pasinaudoti žemiau

užsakymų, bei galimų įkaitytoji? relkrirm 
esančiomis atkarpom!*.

NAUJIENOS 
1759 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 606C4

» 3 anksto be raginimo pratariu «avo prenumeratą, taupydamas laiką ir 
nsažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede  dol.

F -------------—r-
Pavardė ir vardas ------------------------------------------------------------------------

Adresu

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

American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave., Chicago, 111. 60643

Telef. 312 238-9787
• Nemokamas patarnavimas užsakant 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 reisia rezervuoti vietas 
Iš anksto — prieš 45 - 60 dienų.

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

Čikagos ir apylinkės lietuviai 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygų pasiimti. Kitur 
gyvenau tieji prašomi užsisa
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė., 
Chicago, IL. 60629. v’ T

ENGINEER-SERVICE

Experienced in machine tools. Must 
'et-up. install new machine tools, 
"ome electrical knowledge desirable. 
Travel midwest region. Salary plus 

[.all expenses paid.
Elk Grove Village Area.

For Appt. Call Mr. DĖKOJ 
364-0626

Sitmtkd&i į lietuvi

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. j 
Chicago, HI. 60632. Tel. YA 7-59M j

--------------------------------------

Ma- 
kas-

ENGINEER-TECHNICIAN 
APPLICATIONS & PROJECT 

TECHNICIAN

ro Assist Sales Mgr. Must Have at 
T east 2 years Electronics. Prefer. Mi- 
-rewave. All Co. Benefits.

Skokie Area. Call Personnel.
675-1505

M. ŠIMKUS 
N»t»ry Public 

INCOME TAX SERVICE 
425? S. Miplrwood. Tti. 254-7458 
Trip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra- j 

žymai ir kitokį blankai. J

• Užsakam Naujienas kaip dovaną savo _ 
yra naujas skaitytojas. Priede  doL
Pavardė ir vardas_________________ —

, kuria

(Naujienoms reikalingas
Adresu 
L

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

F ■ " - -—*».JUJ I i I—

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

Pavardė Ir vardu

Adreuj

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

Pavardė Ir vardu

Adresu

Pavardė Ir vardu

Adresu

Pavardė ir vardu

( tfreau

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

9 Didžiausia alinė yra 
theser, Muenchcne. Jdse 
dien parduodama virš 85,000 
pančių alaus. Ii buvo Įsteigta 
1829 nu, per 2-trą Pasaulinį ką
rą sunaikinta ir 1955 m. atsta
tyta. Joje yra 5,500 sėdimų vie
tų.

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

AMERICAN GASKET

^IHINGSINUFE
FranS Zrpolis

GasVi W.v5t?» St.
GA 4-U54

STATI HIM

IMtUVANCt

HA 1-6100.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIJA NOREIKIENe

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

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

HELP WANTED — FEMALE 
Darblnlnkip Reikia

WAITRESSES

$ $ $
Full and Part Time — Days

TOP TIPS
Free Meals smd Uniforms
Excellent Fringe Benefits

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

Ms Stone or Ms O’SHEA
791-6402

SEWING

MACHINE OPERATORS
SOME EXPERIENCE PREFERED.

NEEDLECRAFT
CORP. OF AMERICA

3900 N. Claremont Ave.
583*8800

SECRETARY

Trucking Experience Needed.
Location S.W. Suburbs. Needed im

mediately. Salary $200 per week.
OAK LAWN EMPLOYMENT

SERVICE
(Private Employment Agency)

CALL 636-7500

& RUBBER CO.
9509 Winona 

Schiller Park, Bl. 
Phone 678-3550

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininku ir Darbininkiy

JANITOR NEEDED

For Waukegan Complex. 
Salaried Position w/Rea*>. Rent. 
Full Hospitalization Insurance.

CALL 336-4400

PART TIME
SCHOOL BUS DRIVERS 

Will Train 
AM and PM Runs 

CLARK BUS SERVICE 
9901 Sayre - Chicago Ridge 

425-2900
An equal opportunity employer

1

i
<
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ADVOKATAS 

CHARLES P. KAL & Associate! 
2649 West 63rd Street,

Tel. 776-5162 
Trečiadieniais iš anksto susita

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

Raštinė veikia jau daugiau kaip 
40 metų, patarnaudama klientams. I t 
—-------- ------- ------ —y

WINTER 
OVERCOAT. 

*.
4 - ’

Don’t Go Out Without It
< 197$ Co^o»4v a

a m Qot> -*s Co ovj 22

— NAUjlENOS. CHICAGO t, ILL, W»4»<4iar




