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Kaip eilinis kareivis patapo prezidentu 
ir valdo 12 milijonų gyventojų valstybę

Pasaulio pasibaisėjimą savo masinėmis žmonių žudynėmis 
sukėlęs Ugandos prezidentas Idi Amin per šešerius teroro valdymo 
metus yra nužudęs nemažiau kaip 250 tūkstančių žmonių, sensa- * 
nngai praneša didžioji spauda. •?,

Aminas buvusios britų kolo- ========
TRUMPAI IŠ VISUR 

:e nekruvinu, beveik taikingu 
perversmu 1971 m. sausio mė
nesį, kai tuometinis Ugandos 
prezidentas Milton Obote buvo 
iškeliavęs į Britų commonwealth 
mitingą Singapore,

RUOŠIA AMERIKIEČIAMS “MITINGĄ 
Amerikos lėktuvnešis prie Afrikos ryty pakraščic 

NAIROBI, Kenija. — Ugandos prezidentas Idi Amin praė 
sekmadienį savo mitingą su Ugandoje gyvenančiais amerf 
čiais nukėlė iš pirmadienio į trečiadienį ir per Radijo Uganda ] 
spėjo Jungtines Valstybes “nedaryti atakos, kokią padarė Izro 

1 komandos praėjusį liepos mėnesį Ugandos aerodrome Enteb’ 
‘ kur išgelbėjo palestiniečių pagrobtus 104 izraelitus.

Ugandos sostinės Kampalos 
gyventojai rėkdami gatvėse iš 
džiaugsmo pasitiko savo naują 
prezidentą, kai jis paleido į lais
vę Obotės politinius kalinius ir 
prižadėjo “laisvus ir teisingus” 
rinkimus.

Nuteisti 3 paaugliai žudikai
CHICAGO. — Kriminalinio 

teismo j ury pripažino kaltais tris 
miesto pietinės dalies paauglius i 
du po 19, vienas 18 metų am-z 
žiaus,, kurie apleisto namo 5210 j 
S. Federal st. skalbykloje nužu-, 
dė vientą 14 metų amžiaus ber
nioką Stanley Back geležies laz
da sumušdami, subadydami ir '

Iš Jekyll pavirto Į Hyde

Psichiatrai neranda Amino 
praeityje ir jaunystėje nieko, 
dėLko ir kaip paprastas neišauk
lėtas Afrikos kaimo bernas, bu
vęs eilinis britų imperijos pėsti
ninkų kareivis, išsitarnavęs iki 
seržanto, gavęs galią ir valią;

apdegindami. Teisėjas visiems 
priteisė nuo 75 iki 100 metų ka
lėjimo. žudikų pavardės Larry 
Hayes, George Wormly ir Ed
ward Murphy.
O’Hare aerodrome trūksta toiletų

Už ištyrimą ar ir kiek dau
giau išeinamųjų vietų reikia 
O’Hare aerodrome sumokėta

Taip atrodo Amerikos artileristas Šiaurės Korėjos pasienyje, 28,000 Amerikos 
karių saugo Pietų Korėjos sienas. Kalnuose vėjas žiemos-metu būna toks šaltas, 
kad kareiviams reikia prisidengti veidus. Prezidentas Carter planuoja atšaukti 
artileristus, bet pasiųsti Korėjon daugiau aviacijos. Sieną privalės saugoti patys 
korėjiečiai.

MAIŠTAS ROMOS KATALIKU BAŽNYČIOJ) Ko Kremlius bijosi
PARYŽIUS. — Daugiau kaip 1,000 maištininko arkivyskupo Chicago Daily News Biuro Wa- 

Marcel Lefebrve šalininkų sekmadienį, susiorganizavę -artimoje ' shingtone bendradarbis Robert

staiga pavirto keistu tironu ir ’ ?14,000. Miesto pareigūnai nu- 
masiniu žmogžudžiu. ; .

Vos kelioms savaitėms po Idi 
Amino inauguracijos, jam išti
kimieji kareiviai jau skerdė ma
žiausiai neištikimumu įtartus 
asmenis, buvusius draugus ir 
artimus, masiniam žudymui pa
vartodami barbariškiausius iš
radimus, priversdami, kad nu
smelktieji kūjais kits kitam skal 
dė galvas, užmuštųjų kūnais žer
dami krokodilus, net versdami 
nelaiminguosius ėsti patys savo 
mėsą kol numirdavo kraujui nu
tekėjus.

Praktiškai visi Idi Amino au
kos buvo jo paties juodieji tau
tiečiai, bet po’pusmečio, Ami
nui pagrobus valdžią, buvo nuga
labyti pirmieji du baltieji — ir 
tai buvo amerikiečiai — žurna
listas Nicholas Stroh, 33, ir 
Ugandos Mekerere universiteto 
lektorius Robert Siedle, 46 me
tų amžiaus. Stroh ir Siedle bu
vo paties Amino valdininkų nu-, 
galabyti ir jų kūnai sudeginti' 
1971 m. liepos mėnesį kai jiedu 
nuvyko į kariuomenės Mbarra 
barakus patikrinti žinias apie 
ten vykstančias skerdynes.

statė, kad keleivių skaičiams 
daugėjant 195 toiletų nebepa
kanka ir reikia tokių dar 53.

Nepatikimas Meksikos 
transporatss

zlUinois general; prokurores 
taiga laikinai sustabdė veikimą 
vienos tarptautinės meksikonų 
transportacijos firmos, kadangi 
buvo gauta daugiau kaip 100 
skundų iš meksikonų amerikie
čių, kurių siuntiniai iš JAV į 
Meksiką dingo nepasiekę adresa
tų. Dingusių prekių, daugiau
siai baldai ir namų ruošos reik
menys, kaina siekianti apie $500, 
000.

šalta žiema sugadino kelius
Trijų šimtų miesto darbininkų 

armija nuo balandžio 4 dienos 
pradės gatvėse ir keliuose užpil
dyti ir išlyginti duobes ir pro
vėžas, kurias atsirado dėl spei
guotos žiemos kaltės. Miesto 
gatvių ir sanitacijos departa
mentas sako, kad žiemos pada
ryta žala susisiekimo keliams yra 
didžiausia 
rijoje.

Teisiami

įs

visoje Chicagos isto-

Dar 1974 metais buvo apskai
čiuota, kad Aminas yra atsakin
gas už 90,000 žmogžudysčių ir 
masinės ‘žudynės pasidarė pa
grindine Ugandos valdžios poli
tika. Ta “politika”, juo toliau, 
juo labiau didėja. Kiekvieną 
kartą, kai Aminas nugirsta, jog 
kas nors kėsinosi jį nuversti, jis 
nieko nelaukęs siunčia ginkluo
tus skerdikų būrius, kurie išsker-1 
džia kaskart didesnius žmonių: 
skaičius. Tas genocidas nukreip-1
tas prieš ištisas gentis, kaip prezidentas Walter Mondale šį 
Acholi ir Langi ir prieš kai ku- antradienį Baltuosiuose Rūmuo- 
rias religijas, ypatingai krikš- se turi pasikalbėjimą su ištrem- 
čionis ir pagaliau prieš ameri
kiečius, kurių Ugandos priskai- 
toma iki 240, beveik vien mi
sionieriai.

apskrities kalėjimo 
viršininkai

Cook Apskrities Pataisos Na
mų ’viršininkas Winston Moore 
ir trys jo vyriausi padėjėjai pir
madienį pašaukti į teismą kal
tinami kalinių mušimu. Jie yra 
trys iš devynių, kuriuos Apskri
ties grand jury ištyrus padėtį 
Cook apskrities kalėjime, patrau
kė teismo atsakomybėn.
Bukovgkis Baltuosiuose Rūmuos

Prezidentas Carteris ir vice-

tuoju Sovietų disidentu Vladi
miru Bukovskiu. Prezidentas 
Bukovskį pakvietė asmenišku 
įrišta.

"Invazijos atveju Uga 
'puolančios pajėgos bus ugan 
čių ginkluotų pajėgų sunai 
tos kol, dar Ugandos nepasū 
sios. Uganda nebus kovos 
kas, kadangi kova bus baigt; 
Ugandos pusėje”, baugino i 
jo pranešėjas, spėjama, ; 
Aminas.

i Tas pats pranešėjas pers; 
^Ugandos gyventojus būti p 

‘ruožus JAV invazijai” 24 va 
į du bėgyje. “Amerikos laivo

Prezidentas sušaukė 
gubernatorius

WASHINGTON. — šiandien 
Baltuose Rūmuose prasideda vi
sos Amerikos gubernatorių ir 
prez. Carter bei jo kabineto na
rių pasitarimai, kuriuose bus Į 

paliesta energijos, sveikatos ir 
šalpos reikalai.

Kai kurie gubernatoriai yra! kintojo buvimas Afrikos rytų 
e -1 • 1 1 • J • • 1

salėje; vos • pamaldoms pasibaigus, -dviem vyresniems-Uunigams 
vadovaujant, lotyniškas giesmes giedodamždr “Katalikai ir pran
cūzai per amžius !” šūkaudami sugarmėjo į Saint Nicolas Shar- 
donett bažnyčią ir vargonininkas veltui stengėsi savo vargonais 
jų giedojimą numalšinti.

Arkivysk. Lefebrve už nepil
dymą Vatikano II Susirinkimo 
nutarimų yra popiežiaus Paur 
liaus VI atleistas nuo visų. ku
nigiškų pareigų ir jis su savo 
pasekėjais pamaldas buvo pri
verstas laikyti sporto stadijonuo
se, banketų salėse ir’

Užpildę Saint Nicolas bažny
čią ir lotyniškai atlaikę' pamal
das maištininkų vadai pareiškė, 
kad bnžnyčią laikys okupuotą, 
kol gaus atskirą bažnyčią vie
niems sau. Prancūzijoje bažny-. 
čios ir kitos šventos vietos yra 
valdžios nuosavybė.

Chicago. Daugiau kaip 300 ti
kinčiųjų katalikų praėjusį sek- j prezidentas atsakinės per CBS 
madienį susirinkę švento Vardo radijo-TV į piliečių paklausimus 
katedroje ne tiek protestavo nemokamai per telefoną, kurio 
prieš popiežiaus pakartotą drau- numeris bus 900-242-1611. Mo- 
dimą moteris šventinti į kunigus, deratorius bus Walter Cronkite, 
kiek melstis kad Vatikanas pa- {Iš visų paklausimų kompiuteriai 
keistų savo politiką. atrinks po du iš dvylikos sričių.

Ceremonijoms, užvardintoms 
“Sužeistos Bažnyčios Gydymas” 
vadovavo kunigų senato prezi-

tą n aują ginklą — “smegimn- 
gą” sviedinį Challenge rašo: 
“Tai yra pražūties (“sūdnos”) 
dienos mašina. . Tai yra tobulas 
ginklas. Pigus, balsus ir galin
gas. Tai yra taikinį pats su
randantis sviedinys (cruise

. . missile), didelis technologiškodentas.iun. Johnt Vlazny ir Chi-1 . , ... .
ragos kataliku mokyklų super-1 ginklas yra visa
intenderrtas kin. SoMrt Claik. W d«r

/ ■Sueiga ir •pamaldbš; praėjo, Buvusiam gynybos sekreto- 
kaip Sun Times reporteris Wein- riaus pavaduotojui William Cle-
trąub rašo, “jaudinančiai iki aša
rų” ir tik viena moteris pasisa
kė-prieš moterų priėmimą Į ku
nigus. ' ' '

Galima paklausti prezidento
Ateinanti šeštadieni, kovo 5 

d. pavakarėj’ per dvi valandas

irientts tai yra “svarbiausioji 
programa, -turint gavoje jo po
tencialą”, o senatoriui Hubert 
Humphrey tai yra “ginklų kon
trolės košmaras”.

Savo sudėtingumu šis sviedi
nys yra ir karo ginklas ir po
litikos instrumentas ir dėlto šie 
abudu vyrai (Clements ir Hum
phrey) iki tam tikro laipsnio tu
ri tiesą, nes... nuo to žymia da
limi. priklausys, ar Jungtinės 
Valstybės ir Sovietų Sąjunga pa
sieks šiemett prasmingą strate
ginių ginklų apribojimo (SALT) 
sutarti.

Įabai nepatenkinti prezidento no- ’ 
ru sulaikyti visus vandens regu
liavimo darbus — irigacijos ir 
kitus. Kalifornijos gubernato
rius, nuo demokratų partijos,.pa
reiškė, kad sausra Kalifornijoje 
yra -pridariusi 3-4 bil. dol. sumo
je huostohųj'TVien tik ūkiuose |Kampaloje. bet sekmadienį 
yra. sunaikinusi produktų ar su
mažinusi derlių už 1 bil. dol. To
dėl, pasak gubernatoriaus, van
dens reguliavimo darbai Kalifor
nijai daug reiškia. Jie yra gyvy
biniai.

Arkansas, Missouri ir Wyom
ing valstijų gubernatoriai pre
zidento sušauktoje gubernato
rių konferencijoje nedalyvauja.

Prez., Carter konferencijai pa
sibaigus susitiks jau su guberna
torių žmonomis surengtame gu
bernatorių priėmime — baliuje.

kraštyje yra rimtas dalykas” 
sakė pranešėjas.

Idi Aminas penktadienį 
draudė visiems amerikieči: 
kurių Ugandoje spėjama e 
apie 200, apleisti Ugandą ir 

‘madienio ryfą-visiems‘sUsIr

Ankičiau Jimmy Carterit šitaip atrisvaikindavo sa
vo žmoną, kai išeidavo rytais t darbą. Dabar jis kelia- 
ii 5:30 kiekvieną rytą tr eirit į kambarius valstybe* 
Brohlemu įDreeti. Tue metu Banit nrwdentiene eer

Acropolio senienos
ATĖNAI. — Penki Šveicari

jos profesoriai ir architektai pa
siūlė graikų vyriausybei, ap
saugos sumetimais, apdengti 
stiklo stogu visą Akropolį su vi
somis senienomis už 40 mil. dol.

Akropolis yra 2500 metų se
numo. Jo vertingos senienos jau 
pradėta nuiminėti ir siųsti į mu
ziejus. Mat, orui veikiant senie
nos per tiek laiko pradėjo gesti.

planą nukėlė 2 dienom vė 
amerikiečiai turi 8 vai. ryto 
čiadienį susirinkti Entebbe i 
drome, kur “mitinge” daly
sią 3,000 žmonių, mepaaiškii 
ką ta dalyvių minia veiks.-

Panašus mitingas buvo ] 
jusio vasario 15 d. Kampa 
kur 3,000 kareivių dalyvat 
trys asmenys — du Ugandos 
nisteriai ir vienas anglikoni 
kivyskupas Janani Luwum 
sipažino dalyvavę suokalbyje 
šalinti iš prezidento pareigi 
Aminą ir po “teismo” visi 
buvo nužudyti, paskelbiant, 
bevažiuojant užsimušė autor 
lio nelaimėje. Nuo to p 
Aminas kaltina Jungtines 
tybes, Britaniją ir Izrael; 
mus prieš jį pasikėsinimą, 
organizavęs jo prieš šešis n 

I nuverstasis buvęs Ugandos 
zidentas Obote.

Washingtone, Valstybės 
retorius Cyrus Vance sekm 
nį pareiškė: “Mes iš prez 
to Amino ir jo vyriausybė 
vome užtikrinimą, kad a

Graikijos vyriausybė pritaria ^kiečiai bus saugūs, ir mes s 
Šveicarijos profesorių projektui, *Riai sekame Įvykius kaip jie

Rabin Į Washingtona
JERUZALEM. — Izraelio vy

riausybės pranešimu, ministeris
pirmininkas Ytzhak Rabin atei
nančią savaitę bus Washingtone 
ir kalbėsis su prez. Carteįiu. Jis 
prezidentui neišdėstis jokių tai
kos planų, bet laikysis Izraelio 
vyriausybės priimtų nutarimų.

Izraelio ministeris pirminin
kas Washingtone bus daugiau 
suinteresuotas naikintuvais ne
gu taika Mažojoje Azijoje. Nai- 
kitntuvų F-16 Izraelis norįs gau
ti nemažiau 2000.

Aišku, Washingtone ministe
ris pirmininkas kalbėsis su pre
zidentu ir taikos klausimais, bet 
didelių rezultatų nelaukiama. Iz
raelis atsisako pripažinti palesti
niečių delegaciją derantis Žene
voje, nors ji ira būtų tik Irano 
delegacijos sąstate. O palesti
niečiai jau pasiskelbė, jog jie 
visiškai Ženevos derybose ne
dalyvaus.

bet tik klausimas sukasi dėl lė
šų dydžio: stiklo stogą uždėti 
kaštuotų 40 mil. dol., o j mu
ziejų sukrauti — 15 mil. dol.

MASKVA. — Maskvos miesto 
tarybos pareigūnas pareiškė, jog 
iki nebus suskaičiuota visi Ros- 
sija viešbutyje buvusio gaisro 
nuostoliai, jokių davinių negali
ma suteikti. Spėjama, kad Ros- 
sija viešbučio gaisre, kurs turi 
kokius 6,000 lovų, žuvo koks 50 
asmenų, bet iki sekmadienio tik 
20 negyvų buvo surasta.

šaltas
Saulė teka 6:35, leidžiasi 5:33

tosi”

Kaltina Vakari 
“teisių laužynu

Sovietų Rusija ir če; 
vakija kaltina Jungtines V; 
bes, Britaniją ir bendrai 1 
rus visa eile žmogaus teisi 
laužymu. Tokia kontrole 
pradėta tų šalių vidaus sp 
je tikslu prislopinti didėjj 
Vakarų protestus prieš di; 
tų persekiojimus komunisl 
sėstuose kraštuose. Rusij< 
vietai ir jų satelitai ateii 
birželio mėnesio konfere 
Belgrade, kur jiems teks s 
tsi dėl Helsinkio sutarčių 
mo, ruošiasi gintis kelian 
tinimus dėl neramumų š 
Airijoj ir dėl negrų “pers< 
mo”, nedarbo ir civilinių 
varžymo (?) Amerikoje.



TVIRTA SVEIKATA-PASTOVI LAIMĖ 
Kūno, proto lt jausmų darhbs pagrindai 
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas

* .. -■ JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. ___ _

SI

MEDICINIŠKA TIESA APIE VITAMINĄ C
Didelės dozės vitaminas C (ascorbic acid) padeda 

žmonėms jų sveikatą sustiprinti.
Dviejų Nobelio premijų laimėtojas

' Linus Pauling, Ph. D.

1

i

4
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Chicago* Mokslo ir Pramonės muziejuje buvo suruošta lietuviška kalėdinė programa. Paveiksle matome tos programos or
ganizatorius ir atlikėjus. Taj buvo pati įdomiausieji kalėdinė programa, kaip tvirtino patys amerikiečiai Nuotrauka M, Nagic .

Žmonės mėgsta neigiamumus vitaminą C pasisavinti ir kitus 
kalbėti, klausyti ir skaityti. Už-'.tomis žiniomis apšviesti, kad nė 
tenka kam nors neigiamai pasisa- vieno lietuvio neliktų, kurs apie' 
kytj apie vitaminą C ,— niekais vitamino C naudą nežinotų, 
žmogus paverčia dvigubo Nobe
lio premijos laimėtojo — geriau- lingo tvirtinimus apie vitaminą dažnai maži kiekiai. Bulvės, pa- Gyorgyi su savo talkininkais, 
šio pasaulyje vitamino C žino- Į C, prisiminkime tiesą, kad vi- midorai, morkos, burokai... turi šimtai straipsnių vitamino C rei- 
vo patarimus apie gausaus vi-. taminas C yra vienodai pajėgus • vitaminoC. , L„_ '-----
tamino C vartojimo naudą žmo- tiek gamtoje besirandąs (vai-’ Vitamino C yra tarsi cemen- koje spaudoje. Ypač pasižymėjo

žmonės semiasi sau žinias apie ratorijoje pagamintas. Tik kaina lėms. Jos tampriai laikosi vita-

Prieš perduodant Linus Pau- “

midorai, morkos, burokai... turi šimtai straipsnių vitamino C rei
kalu buvo prirašyta mediciniš-

gaus sveikatai. Dar daugiau — siuose, daržovėse...), tiek labo- . tas plytoms — mūsų kūno ląste-

vitaminą C iš maisto krautuvių. | taip vadinamo “natural” yra 
Tos krautuvės įperša mūsiškiui dvigubai brangesnė, žmonės to- 
dvigubai brangesnį vitaminą Cį 
būk natūralų. Dar ne galas — 
žmonės nekreipia dėmesio į nau
dą teikiamą vitamino C — jie 
dedasi galvon 'paskelbtas neva 
mediciniškas žinias apie vitami-

New Yorke dirbantysis moksli
ninkas Stone. .Taip ir paplito vi
tamino C ir kitų vitaminų var
tojimas didelėmis dozėmis gy
dant žmones. .

Kaip prasidėjo keistis pažiū-
dėl apgaudinėjami, kad jie ne- 
siorientūoja. Vitaminas C yra 
chemiškas junginys — rūgštis: 
ąskorbinė rūgštis (ascorbic 
aeid). Niekas daugiau. Dabar 
pagiskaitykimė, ką pats Linus

no C nuodingumą; inkstų akme- Pauling praneša apie vitaminą 
nų sukėlimą ir kitas tariamas C. f- ' 
negeroves gaunamas neva dėl vi- Vilamin0 c ir
tąmmo C gausaus vartojimo. į >’ vartojimas

Vitaminas C (gryna L-ascor- 
bic. acid-askorbinė rūgštis) gry- balus mažina. Kai kitomis prie- 
name pavidale buvo pagaminta 
prieš keturiasdešimt metų. Dau
gelis mokslininkų ėmė tirti vita- 
mino C naudą žmogaus sveika
tos pagerinimui ir apsaugojimui

negeroves gaunamas neva dėl vi-

Kartą ant visados turime tie
sai būti imlūs. Už tai susipažin
kime su patarimais dabar ge7 
riausio vitamino C žinovo mums 
teikiamais. . V •

Chemikas Linus Pauling yra 
pirmininkas Linus Pauling Ins
tituto of Science and Medicine, 
L - - . - " Z ’ ULVIV ligUt JL UAWJ JJUYV O UvJVlk X A AAKXW uu u* VU1A J

Kalifornijoje. Jis gavo dvi No- .^įį miligramai tos rūgšties (vi-1 vitamino C reikalu, 
belie premijas (už chemijoje at- ' ‘ ‘ ’ -- - - — ■- : '
siekimus ir .už taiką). jis para
šė knygą pavadintą Vitamin. C; 
and Common Cold. Taigi, jo žo
dis dabar tegul būna mums le
miamas vitamino C reikalu. Jis 
pasisako vitamino C naudingu
mo reikalu palaikant žmogaus 
sveikatą ir apsisaugant nuo li- 
gy-

mino C įtakoje. Tada krauja
gyslės laiko kraują gyslos vidu
je. Kai vitamino C esti kiine 
permažai — ląstelės vieną nuo 
kitos atsipalaiduoja — plyšiai ra į vitamino C didelėmis do- 
kraujagyslėse atsiranda ir žmo- j zėmis vartojimą — apie tai se
gus iki mirties nukraujuoja. Taip < kantį kartą, 
būdavo anksčiau — kol dar vi-: 
tamino C reikšmės nežinota. Da
bar susekta daugiau gerų žinių 
apie vitaminą C. Vitaminas C 
kartu imamas su prieš džiovą 
vaistu, vadinamu PAR (paraa-'nio — tik tada galėsime laukti 
mino-benzoic acid) kraujuje rie- didesnės sau naudos...

Išvada. Negerkime iš avies 
pėdos — pirvirsime avimis, -— 
taip kalba mums lietuviškos pa
sakos gili mintis. Semkimės me
diciniškas žinias iš tikro šalti-

Pasiskaityti. PauHng L: Vi
tamin C and the Common Gold. 
San, Francisco, WH Freeman 
and Co. 1970.

monėmis nesiseka sumažinti pa
keltas kraujo riebumas — var
tojama minėta kombinacija to 
prieš džiovą vaisto su vitaminu 
C. Tai tiek bendrų žinių. Ei-

nuoligų. Tuoj buvo susekta, kad kime prie Linus Paulingo žinių' STENKIMĖS TEISINGU
v . . .+ .......   ^ ’atsakymu pasinaudotiKaip minėta, pirmieji bandy- .? .

je kurtiems padės girdėti. Taip smulkiai kapotų valakinių riešu- 
skelbia Chicagos universiteto tų ar ko nors panašaus. (1 plak- 
mokslininkas Rif Neutan. (tas kiaušinis, 1 arbat. šaukšte- 

Aš po didelio nervų įtempimo lis vandens).
iš ryto pajutau, kad negaliu su! Darbas: Išleisti mieles šiltame 
žmogumi susikalbėti. Išsivaikš-; vandeny su i/š arb. šaukštelio me 
čiojęs, vakare, pajutau geriau, daus. Didesniame bliūde sumai- 
bet ne 100%! Ir taip tarpais ge- syti alyvą, lį4 valg. šaukšto me
ilau, tarpais blogiau girdžiu. Tas daus, druską su verdančiu van- 
tęsiasi dešimti metai, o dveji jau 
nesusikalbu, tik telefonu, kas (šiltas) sudėti išplaktą kiaušinį! 
aiškiai kalba. Ausies aparatą ir išleistas mieles. Palaipsniui 
turiu geriausios rūšies. Balsas dėti miltus, gerai išmaišyti, bet 
didelis, bet negaliu suprasti, ką' neminkyti. Padėti į šaldytuvą, 
sako. j kad gerai subrinktų.

Buvau ligoninėj pas ausies j Tešlą padalinti į keturis šmo- 
daktarą, kol dar susikalbėjau, tus ir plonai (% inčo) iškočioti, 
Paskutinį kartą du daktarai iš-1 supiaustyti 2-jų inčų pločio jups- 
klausę mano pasakojimų, nuta
rė, kad klausimas eis silpnyn ir 
aparatas nieko nepadės. Taip ir 
yra.
skutinį kartą 1973 m.

ryti su likusiomis juostomis 
lankstant trikampiais.

Kai trikampėliai bus padaryti, 7 
aptepti plaktu kiaušiniu, mesti 
apteptąja dalim į grūdeliūs ir 
sudėti į alyvą išteptą blėkutę, 
paliekant vietos kilimui. Tuo 
tarpu įkaitinti orkaitę 375F ir 
leisti tešlai kilti apie Vį vaL Svar
bu, kad trikampėliai negautų 
skersvėjo. Iškilus kepti apie 20 
minučių.

Pastaba: Sesame grūdelius 
reikia pirkti neskrudintus. To- 

' kiu atveju sėklutės turi savo nau
dingąsias medžiagas bei aliejų. 
Jos turi ’ dvigubai daugiau kal- 
čiumo, negu phosphoro. Sesame 
grūdeliai turi po 1.125 miligra
mų calciumo. šie grūdeliai tur
tingi ir proteinais, nuo 19% iki 
28%.

Sesame grūdeliai taip pat tu
ri ir svarbių amino rūgščių, kaip 
tai methionine, kas yra organiz
mui labai reikalinga. Turi ir le- 

[ crthino ir minkštinančiųjų rie
balų vit. B, vit. E.

deniu. Kai skystis bus drungnas
' • Įdomu žinoti, kad nuo 1972 
m. sumažėjo smulkių prekių 
pardavėjai, nuo durų iki durų 
perkupčiai ir kredito įstaigų bei 
skyrių vedėjai, bet žymiai pa
didėjo skaičius artistų, muzi
kantų, apmokamų sportininkų, 
apdraūdoš tarnautojų, advbka- 

ftų, teisėjų ir bartenderių

tžrhino C) apsaugodavo nuo 
skorbuto (scurvy) daugelį žmo-'mai su vitaminu C parodė, kad 
hių. Skorbutas yra vitamino C. nedaugelis miligramų to vitami- 
stokos pasėkoje atsiradęs krau- no apsaugo žmogų nuo skorbuto. 
j avimas iš įvairių kūno vietų. Tuo faktu remiantis buvo nusta- 
Ta liga hužūdė milijoną žmo-;;tytas žmogui vitamino C kiekis 
nių, ypač-ilgose kelionėse užtru-• vienai parai —mažiausias veik- 
kiisių jūreivių — negavusių vi-rlumą prieš skorbutą išvystam 
tamino C žaliose daržovėse ir'tis vitamino C kiekis: 45 mili- 
vaįsiubse. Tik vėliau susekta, gramai suaugusiam žmogui. Tai

Jis tvirtina, kad didelės vita- kad citririos-apelsinos gelbsti nuo , angliškai vadinamoji vienos die- 
mino U dozės padeda Žmogui bū- tos ligos-. Kur tų Vaisių nėra — nos vitamino C (recommended 
ti sveikesniu. Čia perteikiamos kopūstai lygiai gerai padėdavo dietary allowance,. iiuniyKiu .. . . c.o
jo žinios apie Vitamino C nau- nuo skorbuto. Lietuvius saugojo RDA). Su angliškais ' tus ^Mokslas ir Gyvenimas Lie-
dą yra paskelbtos mediciniška- nuo skorbuto geras kopūstų rau- 'mais susipažinkime — inteligen- 

ginithas žiemai, kada jie kitų' tiškiau galėsime apie vitaminą 
vitaminų Č šaltinių beveik netu-lC ir kitus vitaminus kalbėti. Tū
rėjo. Žinoma, kiekviename val-’kį vitamino C kiekį parai vie- 
gyje yra vitamino C įvairūs — nam žmogui nustatė šio krašto 

7 -/ L_____ - j.„: i Food and Nutrition Board- of

me žurnale Modern Medicine, 
Volume 44, Number 13, pusla
piuose 68-72. July 1, 1976. Pra
šome visų lietuvių žinias apie

peikiu knygų,- -kurio* p.buei b«t kolei*

MBŠ GRiZTaMe. įUotfiUs jaunu dienų 
ielu .spia-tytuai. .įsaiurui ».alp 10

9

V

allowance, , trumpiau

Apkurtimo reikalu
Klausimas. Gerbiamas Dak- 

i tarė, kai skaitau jūsų patarimus 
Naujienose ir Draugė negaliu at
sidžiaugti, kai rašote apie svei
ką maistą, pypkius, šnapsininkus 
ir pąn. Skaitau jūsų'patarimus, 
kur- atsakote net iš Lietuvos 
gautuose laiškuose. linkiu jums, 
gerbiamas daktare, sveikatos už

• .< Lvlo XTxO tv Sri Cxo lx VT V V x^JLlxxxlOrS • JLjIV/”’mais susipažinkime — mtėligen-,, . . .... .....i ... . ■ Ituvoje leidžiamas rase, kaip ja
ponai išgydo kurčius: deguoni
mi. Įleidžia žmogų į deguonies 
prileistą patalpą, palieka, bene, 
penkiolikai minučių. Taip per 
kelis seansus žmogus pasveiks- 
tąs nuo kurtumo. Pries dvejus 
dvejus metus viena užkūYtūs mo-

NiuįienoM flirtu 
knvį'v kpaVitą «r 

ArekW$ŪrU ^kairtėMcii,
X flF.yKH; 1K*T 

uianaj>i ^6? pši. Kama $5.
K; ZABITYJE. »MHo4h<iū DWS prWrnini

tr liHMJ ĮtyMių 
tyli i datiu. 

ėiaix omini
“ a. < Ht- t

itiJA. i dalik

Uis eiršeittig
Henrikas i _____ ____ -- ------------- - _

t’Skaliiės tf l^hguvus apskritys sv' tdemiatS aprašymais, tini 
.uauiHHtiTs it uuMifflemavija. •JJn.psL, Kama so.

>- Kesiunas. rA«P tALSvU PALhėlNlV. trljfc Lietuvoj- 
pSHtŽahtj buities rbrrtdrtės 295 puilapitj. Kama S3.

>k'S ifc »<EėrA iotJiit.ies aisiiiiiouua

ĮUeHivbie Vokietijoje aprašymai, suskirs- 
pM._ Kaina So w .

'HC mw!Y3 ll iVtftfeS Uit
<3t- p8J įtinta Mtirksifeta virs £5 Ob

208 psi.. jrjfai Minkštais nt
h 4lŪf< P.wk; ‘ W.

. »__......................... u.. __ ii.oo

the US. National Academy of į 
Sciences — National Research 
Council. , teris atgavo girdėjimą Varšuvo-

Kitas klausimas — kiek reikia 
vitamino C per dieną žmogui ne 
apsisaugojimui nuo skorbuto, nėms apie sveikatą. Daktarui vi- 
bet užlaikymui geriausios svei- si turi būti dėkingi. Net nuro- 
katos? Dar kitas klausimas, ar dote vaistus. Aš noriu pasitei- 
didelės vitamino C dozės pade-. raut daktaro savu reikalu. Špa- 
da tvarkyti žmogaus jau turi-! lio mėn. pereitų metų buvo Drau- 
moms ligoms? ’gitais klausimais ge rašyta: Elektra ‘ausyje 
domėjosi 1939 m. Albert Szent- įjungtas elektrinis įtaisas ausy-

je. Taip pati rašė.
Daug metų jūs patariate žmo-

tomis. Atlaikus gerai suspaus
ti ir vėliau kobioti kaip ir pirmąjį 
tešlos gabalą. Kiekvieną juostą • Tigras, ypatingai Jigrė, yra

Tą patikrinimą darė pa- aptepti išplaktu kiaušiniu, pa-’ greičiausias žvėris; Jie-gali, bėg- • 
i 1"_x ; 1'VTO barstyti sėklutėmis; kampelį • ti .net 65 mylias per valandą. T>

Esu 70 metų. Mūsų didelėje {tešlos užlenkti ant juostos, kad grų patelė išauga iki 9 jiedu it- 
šeimo j e visi gerai, girdi, nors vy- pasidarytų trikampis. Taip da-gio ir sveria virš 300 svarų, 
resni. Vienas privatus dakta
ras, parašęs net penkias knygas, 
man sakė, kad pirmą pacientą 
tokį sutikęs kaip- mane. Chica- 
ga toli man pasiekti.

Gerbiamas daktare, už paaiš
kinimą ir pagalbą būsiu amžinai! 
dėkingas. Jei gerai vyks ir galė
siu pasigelbėti, aukosiu senelių 
namams Chicagoje.

Atsakymas. — Skęstąs ir už 
skustuvo griebiasi. Eik pasiti
krinti pas ausų ligų gydytojus į 
didelį medicalinį centrą — toks 
randasi prie kiekvieno universi
teto. Fries keturis tmetus buvo
te tirtas paskutinį kartą. Svar
bus tamstai dalykas — nėužleisk. 
Ne visi geriausi ausies aparatai 
būtinai tam tikram ligoniui yra 
geriausi. Ne visos kurtumo prie
žastys galimos prašalinti. Esi 
jautrus — čia irgi gali turėti 
reikšmės, žinoma, yra nepatai
somų kurtumo priežasčių.- Tos 
visos galimybės pasitaisymui tu
ri būti universitetinio lygio gy
dytojo nustatytos ir pritaiky
tos. Nedelsk ir tikru medicinos 
kėliu eik savo ligą tvarkydamas. 
Ačiū už kultūringą laišką. Sėk
mės !

širdies priepuoli praneša skausmai krūtinėje, kai žmogus

I

Apie
lipa laiptais ar dirba suhku darbą. Reikia tuojau gulti ir atsisags- 

tyti visas sagas, kad kraujo cirkuliacija būtu laisva. .

r •s
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ilifamečiti BALKO. pirtnlttihko, 
prelato J. B. KONČIAUS feiyža . .

ATSIMINIMAI Iš B ALFO VEIKIAS

, l<« ’ dideli pU.Mapiat, daug nuoIraūKy 
M< ii viršeliai $4.00, minkšti — $3.oo.

ibni»i kiekiieumh lietuviui. vpaC trer.itiniui Geriau
sia ‘hibėjui. siuntusiam siuntinius į h ki
ims fr>-viiie« vielas. Knygą pasiusim'' arlretotin. jėi p risi U- |

<ih ėekj arba Money Orderį lokiu inbesui T

BciKi RNVi.A, Pakasyta Sr meile 

LIETUVAI IR zkMDIRBIA.MS
: Dr Juėt»i 0«ūp«r»K ZĖMES ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. IšleU-
*t» Chicaaoje iattt> itieima panes autanaui lėtomis. Knyga U vielų da
liui lėmės ūkiė iviėttiflo problemos ūkininku kraite, u dalis: žemes 
-m 1.16 šfiėtimas Lietuvėje, ,
- Mivu artyje HiSo: MJėl liūdnas lietuvių tautos Ikimaa
nebūtų sairukdęs Uetuvos nepriklausomybė^ gyvenimo ir nebūtų

gražiai ir ttiklėdtėJUirtM Lietuvos pollUbių, eKonorin
rtių ir kdhūMrtių laimėjimų, fiandiedą, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
uuti galėtų dldžiuutit ir džiūgauti iavė Žemes ūkio kultūrom Vaisiais 
.i prilygti pačiom llkiRbkiutha fcurupds rautoms”.

Knyaua apie žėmėt ūki KtrbdO tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
*&kHibli lietuvių tautos dauguma (68.12%; buvo ūkininkai ir pu 

%auų umusajių lietuviu absoliuti dauguma yr* arba patys buvę ūki 
'amstl arba uki6ibkų tfeUtHL rėiskla. kad ėi knyga bus brangi abso 
Jbuctai lietuvių da a guma h kadartgl knyga su tokia meile Lietuvi* 

teinei parašyta, kad pradėjus sKAltyti fffebesinon pertraukti. Knyga 
a m oria u s akinama Lietuvai sUu žudžiau: “Dėkinga* budus — myu 
alii ievyhei LietUvai 'i

Knyga* 3UU puslapių su uaug vaizdelių ir lentelių, ūmi tik $b.uu 
Uiuuaūia NkūjterHMe.

C tkki arva teuuei uruen aiusu uaiu adresu.

; 6 M t 3 1 fc N O S
J7WM. HAi^iko sffcktfr, CHICAGO, ILLINOIS moh
* Gavę ptniflua. (uajau knygų pasiuairae.

*

H a late d Si reel . Chicago, Illinois RBMFM

nu Kuria Ulkas atspausdintą ir galima gauti knygų notoje

(HICAGOS LIETUVIŲ iHTORLli
Aiėkso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869 metų 

U b league lietuvių gyvenimą ir jų atliKius darbut 664 pM Kama 
SIU išleido Amerikos Uetuvių istorijos Draugija • e

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs beturįs, pirmo 
uMbvlų kolonijos Jų suorganizuotom šalpos draugijos, šiai y tos bai 
uyous, ĮSteigu laikraščiai, kūnų nso buvo 121. 41 teatro draugiją <6 
peMdbėUški u bot ai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių tmoniq biogiah 
jus. Duoti dokumentai 
Kitų organizacijų atlikti 
kfci ir kt.

Nurimtieji šią knygą

ėMKRlKOH MKTVVIŲ ISTORIJOS i)RA(’GIJ(^< 

Vardu ir pasiųsti:

4 7.59 So. Halsicd 8U ChtcsKo, jll

katahkiikų, socailistiruU. Iaisva<nani8kų Ir 
darbai. įsteigtos mokykfos, skaityklos.h>n

įsigyti, praAonu pan^yti eetj <rt>« Money

;<

Anelė Duoblienė

S

Alvudiški sveiko Maisto 
receptai

Rupių kvietinių miltų 
trikampėliai

Prop: 2 arbatos Šaukšteliai, 
arba pakutis ¥< oz. mielių; 
puoduko šilto vandens; Vž arb- 
šaukštelio medaus, ^4 puoduko 
alyvos (safflower), l</2 valgomo 
šaukšto medaus; i/2 arb. šaukš
telio druskos; (4 puoduko ver
dančio vandens; 1 Išplaktas 
kiaušinis; 3 puodukai rupių 
kvietinių miltų tešlos padary-Į 
mui; 1 puoduką* rupių kvietinių 
miltų tešlos kočiojimui; 4 valg.1 
šaukštai sesame grūdelių arba|

Nieku nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti tvo
rele. Kiekvienas lietuvis didžiūdjasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrime 

yra išėjusi nedidelė 40 puslapiu agronomo A šeštoko knygele, 
kuri vadinasi

SODYBŲ PIEVELES
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta- kaip 

žolę užauginti, kaip žemę ttęšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti Už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 ėekj 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

i

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOJ GALIMA GAUTI NfePAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO Ifc RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Button — MINTYS IR DARBAI 259 psl. liečiančias 1905 

ibettj Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas lt susi- Į
$8.00rūpini mą.

Or. A. J. Gutsen — DANTYS, Jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik
Minkštais viršeliais tik __ .________________ ;-------

Dr. A. j. Button — AUKifA KULTO R A — ŽIAURŪS ŽMONIS.
Kelionė* po Europą (spūdžiai. Dabar tik - — - $2.00 j

Galimi taip pat užslukytl paltu, atsiuntus MtĮ arba ordtrfe fcrk 
nurodytai kai n M pridedant SOc* perti UhHmi litoidomti

-L~L

$3.00
$1.00

1739 So. HALSTED SK\ CHICAGO, ILL 6*608.

a
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Klodą

KeramikaMarija Petrauskaitė

Artėja Dainų šventė. Reikia jai tinkamai pasiruošti

PRIZE

AVIACIJA NEMĖGSTA
MIDWAY AERODROMO

O’Hare Į
United

World, 
Continental Vario klodus rado ir pranešė 

vietos gyventojai, pavarius Čilės 
vyriausybei bei pramonei propa
gandą ieškoti mineralu.

m \

U<tl KV

--wir

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

KRAUSTOSI

C HICACd )S I !K1 EM IESČIl'S

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsi-

Midway 
Airlines, 

American, 
, South.

SANTIAGO.— Į pietus nuo 
Santiago miesto, už kokių 500 
mylių, vietos gyventojai užtiko 
aukštai jau sniegu apklotuose 
kalnuose didelius klodus vario 
rūdos turinčios savyje nemažai 
aukso ir sidabro priemaišų. Va
rio rūdos klodai užima apie 1,000 
kvadratiniu kilometrų.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die

ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

Įsteigta. 1923 meUi*.
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

greičiau kad iki 500 pro- 
inf nešiu 

agą, išsi- 
^miesėius 
valstijas 

ir Michi- 
jos nusi- 
i darbui 
m?r karš-

ę.smvA ’
LAIŠKAS NE TAM REDAKTORIUI

prašo, nei ragina, c tik įsako. 
O pagal M. Stonį Altos prašy
mas aukoti pavergtos tautos iš 
vergijos vadavimui yra asmens 
teisės laužymas - diktatūra ir 
aukotojo pažeminimas. Rei
škia, jis nepajėgia atskirti pra
šymo nuo prievartos. Juk Altą 
neprievartauja, o tik primena 
ir ragina Vasario 16- sios šven
tės proga, kad kiekvienas są
moningas lietuvis turi pareigą.

Iš viso, kam M. Stoniui dan
gstyti savo priešišką nusiteiki
mą prieš Altą, reikėtų būti at
viram ir tiesiai pareikšti: ša
lin pavergtosios Tautos laisvi
nimo institucija Altą! Tokie jai 
metami kaltinimai jog aiškiai 
atskleidžia jo veidą. * ‘

Be to, geros valios lietuviai 
žino, kad B-nei metų bėgyje yra 
kitos progos sau rinkti aukas.' 
Reikia tik stebėtis, kad jos va_ 
vadai rodo tokį veržlumą, bū
tinai Vasario 16—sios Altos 
renkamų aukų dalį sau pasisa
vinti. Ji juk renka tik vieną 
kartą ir tai tik minėtos šventės 
proga. LB-nės JAV darbo sri
tis yra lietuvybės išlaikymas.

Niekas jai nedraudžia aukas 
rink,ti Jaunimo kongresams, 

’Šokių bei Dainų šventėms, nie 
kas jai nedraudiža rinkti na
rių mokestį. Ir niekas del to 

į nealermuoja,kad ji laužo as
meninę teisę ir niekas jos ne
bando kaltinti diktatūra.

Nejaugi M. Stonys to nežino 1 
Jei taip, tai todėl jam patartini

1800 So. Halsted St Chicago, III 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

TEL. 421-3070

There's a new 15" (measured diagonally) Trinitron 
Plus thafs big enough to be your primary set and 
small enough to fit almost anywhere. And with a 
picture that's better th a n ever.

- Sony has engineered technological advances inte 
Trinitron Plūsto produce an even brighter, sharper 
picture than before. Greater definition. Greater 
depth of contrast. Greater detail.

Come see thfc Trinitron Plus.
It's mid-size. But a big surprise. "It's a Sony "

FEATURES V
• New Trinitron Plus Color System (one gun/one 
lens) • 100% solid state • Econoquick power 
saving system • 70 detent UHF channel selection
• No set-up adjustment • Vinyl walnut veneer on 
wood cabinet ♦ Earphone included

Perskaičius šį M. Stonio “ 
mokslą** apie asmeninės tei
sės laužymą atrodo ,kad jo ra- 
šytasai laiškas pateko ne į to 
Draugo redaktoriaus rankas. 
Jį turėjo gauti kitas, kuris 
Drauge įsikūręs ir save vadina 
S. Aliūnas. Jis redaguoja “Spy
glius dyglius“. Iš tikrųjų, tokis 
M. Stonio metamas kaltinimas 
Altai už tai, kad prašo visuo
menę pavergtosios Lietuvos 
laisvinimui laužo asmeninę 
teisę,tinka tik “spygliams dyg 
Kams’*.

Jo laiškas rodo, kad jis netu
ri net mažiausios nuovokos, kas 
yra diktatūra ir kada yra as
mens teisės laužymas. Jo toks 
kaltinimas rodo, jį esant tikra 
šio žodžio prasme ignorantu. 
Jis nežino ,kas'iš viso yra dik
tatūra ir jos režimas. Jis žino 
kad diktatūra paremta prie
varta, teroru, kalėjimais ir Žmo
nių žudymais. Diktatoriai w

Naujasis 1. e. p. meras ni- 
landic, turintis tokį pat norą, 
gavo nusivipi kai CAB (Civil 
Aeronautics Board) pareiškė, 
jog iš ()‘Hare į Midway nesi
keis. Kai O’Hare kasdien kas 
minutė išskrenda ir atskrenda 

keleiviniai 
Midwav

Mirusiojo Chicagos mero 
Daley vienas noras neišsipil
dė, būtent aviacijos kompani
jos nesidavė prikalbamos iš 
O’Hare tarptautinio aerodro
mo persikelti į miesto beveik 
centre esantį Midway aerodro-

ci vi Knės a vi aci j os 
ir prekiniai lėktuvai 
tik po du per dieną.

Keltis ji 
atsisakė 
Trans 
Ozark 
ern, North Central, Braniff ir 
Delta, Eastern dar nea.psi- 
sisprendusi.

pirma negu pradės rašyti Drau PROSTITUTĖS 
gui laišką, gerai išmąstyti ką 
ir apie jis galvoja prašyli,o jei 
to nepajėgtų taf pasiklausti 
lų, kurie dalyką išmano, ypač 
kas liečia asmeninės teisės 
laužymą, kas yra diktatūra ir 
kada aukų rinkėjai aukotoją 
pažemina. Tada jo laiškai ne
bus nukreiptini į pono S. 
A liūno redaguojamus ^Spyg
lius dvgiius”.

Dar daugiau nuo 
valymo akcijos 
“masažo parlorai”, 
70 per 18 mėnesių 
bet policija tikra 
dienos Chicago j e 
Dabar 
to’’ beturi 
kilus JAV

SONY
The new 17" (measured diagonally) remote control 

Trinitron Plus color TV works by pushing buttons. The 
triple-function remote control Commander can select 
channels, regulate volume and turn off and on. And 
it's totally electronic and silent.

And the Trinitron Plus picture is everything Trinitron 
was and more.—More brightness and greater contrast 
thanks to exclusive technical advancements developed 
by Sony engineers.

Come push our buttons and see Trinitron Plus. "It's 
a Sony."

FEATURES

• New Trinitron Plus Color System (one gun/one 
lens) • 100% solid state • Econoquick power 
saving system • Lumisponder light sensing system 
o 114° wide-angle deflection picture tube in a 
slim profile cabinet • Triple-Function Remote 
Control channel selector, volume, on/off) • 12 
position electronicchannel selection system
• No set-up adjustment • Vinyl walnut veneer on . 
wood cabinet • Earphone included

stirinčių praėjusių 5 
bėgyje apleido Chic 
kraustydamas i pri 
ir net į kaimynines 
Wiscon-i n,„ Indiana 
ganą :r kt. Policijai

Jau kuris laikas rašinėja 
mūsų išeivijos laikraščiuose^ 
tūlas M. Stonys. Jo rašiniai 
dažniausiai yra nukreipti prieš 
Altos veiksnį. Neseniai parašė 
Draugui laišką (žiūr. vasario 
mėn. 10 d laidoje,) ir kaip ko
kios teisės “mokovas” dėsto apie 
asmeninę teisę kurią laužo Al 
ta. Mat, ji Vasario 16 -šventės 
proga ragina išeiviją aukoti 
pavergtosios Lietuvos laisvi
nimo veiklai. Gi, tokis ragini
mas jo išmone yra ne tik šios 
teisės laužymas, bet ir šios 
tojo pažeminimas. Toks jo svai- 
sčiojimas yra ne kas kita, kaip 
atgarsis vieno Draugo redak- 
torias b. kv.„ neperseniausiai 
paskelbtos aukų rinkimui “tri
jų kepurių doktrinos”. Tik M. 
Stonys ją daugiau išryškina, 
nup savęs pridėdamas, kad 
kvietimas visuomenę aukoti 
Altai yra ne kas kita, kaip dik
tatūra, kurios kiekvienas bijo,

LJ555J
KV-1741R * , J
17" screen measured diagonally

TRINITRON PUIS
“ITS A SONYT

policijos 
nukentėję 
kuriu iš v
beliko 5, 
kad ir tų 

suskaitytos. 
Chicaga tokio “spor- 

mažiau už visus 
miestus.

KV-1512
15" screen measured diagonally

TRINITRON B
“itsasony

Juozes Vaičiūnienės knyga

DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE
ateina pagelbon organiztoriams, chorų vedėjams, choristams ir visiems 
dalyviams. Knyga kišeninio formato, 151 psl-, kainuoja §2. Užsaky
kite dabar.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, arba grupės, užsakiusios 10. ar daugiau egzemp

liorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį arba Money 

orderi tokiu antrašu:
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Iš kairės i dešinę stovi Marquette Parko aldermanas Kenneth Jakšy, greta jo matosi muziko George Joniko 
veidas, toliau dainininkas Algirdas Brazis sveikina Chicagos merą Michael Bilandicą. Tarp jy matosi sportininkas 
Harry' Petraitis, o šalia jo matosi Rainio galva. Greta mero Bilandico stovi Kristina Austin, Chicagos Lietuviu 
Tarybos pirmininkė,’ o tarp jos ir mero Bilandico stovi ponia Rainienė. Toliau į dešinę stovi Marquette Parko 
parapijos klebonas Antanas Zakarauskas, tarp jo ir ponios Austin matosi demokratu veikėjo Petro Vilkelio galva, o 
pačioje dešinėje stovi architektas Albertas Kerelis. Demokratg susitikimas vyko Vyčig vakare gen. konsulei Ju
zei Daužvardienei pagerbtu ' -

Šių metų vasario 19 d. Chi- dvasia ir dirbti jes gerovei, 
cagos Savings and Loan Ass
ociation svetainėje, Čikagos isto
rikai su svečiais paminėjo Vasa-

Minėjimą atidarė istorikė A. 
Rūgytė. Ji savo žodyje pabrėžė 
Vasario 16-sios reikšmę lietuvių 
tautai ir pakvietė pagrindinę kai 
bą pasakyti žinomą visuomeni-

Lietuviškos draugijos ir klubai
Laisvoje Amerikoje laisvai organizuojasi visuo

meninis Amerikos lietuvių gyvenimas. Be didelių Ame
rikos lietuvių organizacijų, čia buvo, veikė ir tebeveikia 
didokas skaičius įvairiausių sambūrių, apimančių žy
miai mažesnes žmonių grupes, bet laisvai reiškiančias 
lietuvių nuomones ir nuotaikas. Tie mažesni lietuvių 
sambūriai dažnai turi įtakos į didžiąsias politines sro
ves ir fraternales organizacijas, visą laiką prisidedan
čias prie Amerikos lietuvių vedamo naudingo darbo.

Kiekvienoje didesnėje lietuvių kolonijoje, be pačių 
pagrindinių mūsų politinių grupių ir fraternalių orga
nizacijų, visą laiką veikė didokas skaičius įvairiausių 
draugijų, klubų ir įvairiai besivadinančių sambūrių, ku
rių gyvevimo laikotarpis buvo trumpesnis ir atlikti dar
bai ne toki jau dideli, bet organizacijos visą laiką buvo 
gyvos, susirinkimuose svarstė Lietuvos laisvės reikalus 
ir aiškinosi, kuri srovė ir tendencija dirba naudingesnį 
darbą pavergtos lietuvių tautos laisvei. z

Darbšeiausis ir tiksliausias Chicagos lietuvių istori
kas Aleksas Ambrose pašventė nepaprastai daug laiko, 
energijos ir pinigų Chicagos lietuvių organizacijoms ap
rašyti ir svarbesniems jų darbams paminėti, surinko ir 
aprašė stebėtinai didelį jų skaičių. Jo Chicagos Lietuvių 
istorija ilgus metus bus pagrindinis šaltinis Chicagos lie
tuvių visuomeninei, kultūrinei ir ekonominei veiklai nu
statyti. Chicagos Universiteto specialiai paruoštuose 
kursuose jam teko susipažinti su pagrindinėmis kiekvie- 
vienam istorikui reikalingomis žiniomis, teko rinkti me
džiagą amerikiečiams, o vėliau jis dar turėjo laiko ir 
kantrybės bent dalimi aptvarkyti tą medžiagą ir išleisti 
storoką knygą. Jis dar planavo paruošti spaudai ir ant
rąjį savo triūso tomą, bet mirtis jį nusinešė anksčiau, 
negu jis užsimotą darbą galėjo aptvarkyti.

Aiškėja, kad Amerikoje laisvai galėjo organizuotis 
visos politinės tendencijos ir grupelės, įvairiausios me
no srovės. Neradusios didesnio pasekėjų skaičiaus, ank
sčiau baigė savo dienas, o kurios mokėjo gyvybės siūlą 
perduoti iš vienos kartos į kitą, tai dar ir šiandien tebe
veikia, o kitos baigė savo darbą ir likvidavosi. Buvo ir 
tokių draugijų, kurios buvo sudarytos tiktai specialiems 
tikslams. Tikslui praėjus — jos apmirdavo ir baigdavo 
savo dienas. Kai kuriuose sambūriuose vykdavo gana 
stiprių ginčų ir nesantaikų, bet rimtesni nariai pasitar
davo, didesnį susirinkimą sušaukdavo ir baigdavo gin
čus. Bet didelė Amerikos lietuvių draugijų dauguma pri
sidėdavo prie lietuvių daugumos vedamo naudingo po
litinio ir kultūrinio darbo.

Biržėnų klubas, iš 7 narių išaugęs į 70, labai gra
žiai paminėjo savo 25 metų sukaktį ir priminė klysteliais 
žingsniuoti norintiems lietuviams, kad yra tiktai vienas 
kelias — atkalios kovos kelias už krašto -laisvę ir pagrin
dines žmogaus teises. Jie įsitikino, kad panašiai galvoja 
didelė biržėnų dauguma; kad klubo nariais gali būti įvai
riausių įsitikinimų žmonės, jeigu tiktai jie siekia visiems 
lietuviams brangių tikslų — padėti pavergtiesiems at
gauti laisvę.

Praeitų metų pabaigoje Tauragės klubas minėjo sa
vo 20 metų sukaktį. Tauragės klubas, vadovaujamas W. 
Sebasijono, ne tik pajėgia prisidėti prie Amerikos lietu
vių vedamo darbo, jis remia Amerikos Lietuvių Tarybą 
ir vykusiai ryškina vienybę ardančius klausimus. Tau
ragės klubas prisideda prie Amerikos lietuvių vedamo 
bendro darbo. Jis skiria aukų ALTui, neužmiršta spau
dos ir — svarbiausia — palaiko glaudžius ryšius ne tik 
klubo narių tarpe, bet ir plačiosios lietuvių visuomenės. 
Panašų darbą dirba Sačiauskienės, Didžgalvienės, Ble- 
kio ir kitų vadovaujami Įvairūs klubai. Visi šie klubai 
pajėgė suorganizuoti didįjį Amerikos 200 metų sukak
ties minėjimą. Juodos jėgos buvo pariryžusios ignoruo
ti šį visiems krašto gyventojams svarbų minėjimą, bet 
Chicago's lietuvių klubai, supratę sukakties svarbą, su
ruošė pavyzdinį minėjimą.

Amerikos Lietuvių Taryba pajėgė atlikti didelį dar
bą gimtinio krašto teisėms ginti tik todėl, kad ji buvo 
visą laką plačiosios Amerikos lietuvių visuomenės re
miama- Tarybą rėmė ne tik pačios pagrindinės politinės 
grupės, bei susivienijimai, bet. visą laiką savo petį prie 
to darbo priremdavo ir gausios lietuvių draugijos, klu-. 
bai ir kiti sambūriai. ALTo darbą bando-skaldyti pikti 
lietuviai, kuriems asmeninės ambicijos yra svarbesnės 
negu kovojančios Lietuvos reikalai,, bet gausios organi
zacijos neleis jiems ardyti lietuvių vienybės, pasmerks 
jų skelbiamus šmeižtus ir tęs vieningą darbą, kol Lietu
va atgaus nepriklausomybę.

DR. DARGIO BOSTONE PASAKYTA KALBA

Praeitą sekmadienį Chicagoje įvyko Prano Mačiu-, 
ko vadovaujamo biržėnų klubo 25 metų sukaktis- Klubas 
suorganizuotas prieš 25 metus. Pradžioje darbas buvo 
sunkus, tuometinis pirmininkas Jonas Jokubonis turėjo 
bėdos didesniam susirinkimui sušaukti. Jis būdavo pa
tenkintas, kai į susirinkimą ateidavo 7 žmonės, Bet nei 
pirmasis klubo pirmininkas, nei vėliau buvusieji valdy
bos nariai rankų nenuleido. Biržėnai buvo įsitikinę, kad 
augančioje maišalienėje jie turi lietuviams šį tą pasaky
ti. Jie primena visiems, kad visuomeniniam darbui rei
kalingi tam tikri doroviniai principai. Jie yra įsitikinę, 
kad reikia bandyti teisybę išaišknti ir ją skelbti. Jie ži
no, kad melas, neteisinga žinia, turi trumpas kojas, Daž
niausiai tos kojos esti purvinos, švarią aslą užteršian- 
čios. Biržėnai ryžosi priminti savo tautiečiams, kad rei
kia kovoti už Lietuvos laisvę, nes Lietuva tebėra paverg
ta, kad reikia siekti demokratinės santvarkos ir reikia 
naudoti tiesą kovoje už gimtinio krašto laisvę ir pagrin
dines piliečių teises. Jie primena, kad senais laikais pa
tiems biržėnams teko kovoti už jiems daromas skriau
das, jie vykusiai gynėsi ir nepriklausomybės laikais, jei
gu kas bandydavo primesti jiems savo valią.

Vasario šešioliktoji yra reikš
minga todėl, kad pasmerkta pra
žūsta tauta stebuklingai prisikė
lė. Juk, vargšė, vyžota, beraštė 
Lietuvėlė buvo carų engiama, 
jos bajorija išpaikusi sulenkėjo 
ir vargšus valstiečius mužikėlius 
skriaudė. Dažnas inteligentas 
darė karjerą Rusijos gilumoje, 
nes garbino aukso rublį. Bet tau
tiškas genijus neužgeso, ir tarsi, 
graikų mitologijos feniksas — 
Ugnies paukštis — kilo iš griu
vėsių bei pelėsių.

Vasario šešioliktosios deklara
cija paskelbė Lietuvos respubli
ką, tautiniais, demokratiniais ir 
laisvais pamatais pastatytą, ši 
Lietuvos respublika laisvai gy
vavo vos dvidešimt dvejus me
tus. O šių metų birželis paženk
lins Lietuvos įjungimo smurtu 
į sovietų sąjungą trisdešimt sep
tintą gėdulingą sukaktį. Reiš
kia, šioje gadynėje Lietuva ilgiau 
kenčia po sovietų jungu, negu 
būta nepriklausomybės džiaugs
mo. Vistiek geros valios lietu
viai susirinks Vasario 16 dieną, 
ir sąlygoms leidžiant paskelbs 
pasauliui įvairiomis kalbomis ir 
raštais savo pasitikėjimą Lietu
vos nepriklausomybės atstaty
mu.

Povilas P, Dargis

Taip, lietuviai nesiliaus pro
testavę prieš neteisingą Sovietų 
Sąjungos Lietuvos suverenumo 
uzurpavimą. Bet ir tokios pa
triotinės pasipriešinimo sveti
mai okupacijai manifestacijos 
nėra pagrindinė priežastis lie
tuviams minėti Vasario šešiolik
tą dieną.

Kol pasaulyje tebėra geros va
lios lietuvių Vasario šešiolikta 
diena bus minima su pasididžia
vimu ir pasišventimu. Mat, Va-
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Prelegentas akademišku įž
valgumu trumpai palietė lie
tuvių tautos nueitą gyvenimą 
nuo senų laikų. Jis istoriniais 
faktais liliustruodamas, kons
tatavo senovės lietuvių dvasios 
galybę, kad jie atlaikė ilgą lai
ką besiveržiančius vokiečių or 
dinų žiauriausius puolimus. 
Tuomi pateikdamas aiškiau- 

' šią pavyzdį, kaip reikia mylė- 
I ' ti savo tėvynę Lietuvą ir dir

bti savo tautos gerovei ,kad ji 
pasiliktų visuomet stipri.

Kiek ilgiau pralegentas ap
sistojo ties mūsų tautos dva
sios milžinais-vyskupu M. Va
lančium , lietuvių tautos pa
triarchu dr. J. Basaniu ir dr.V. 
Kudirka, kurie savo pasišven
timu pažadino tautą iš jos le- 
targinio miego, o dr. J.Basa- 
nius su kitais padėjėjais pri
vedė lietuvių tautą prie Vasa
rio 16—tos Akto paskelbimo, 
bei Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo.

Baigdamas dr. J. Tautvilą 
su širdgėla prisiminė, kad mū
sų jaunimas nenori žengti mū
sų protėvių garbingais keliais 
ir mažai rūpinasi savo tauta, 
žodžiu, nedaug turi -lietuviš
kos dvasios, čia jis citavo mū
sų dainiaus .rašiusio lenkų kai 
ba, Adomo Mickevičiaus “Odė 
jaunystei” žodžius, kad tautos 
be savos dvasios yra griaučių 
tautos, ir jų ateitis nėr,a džiu
ginanti. Dėl to ragino lietuvių 
jaunimą suplasnoti lietuviška

i čia tenka pridurti, kad prie 
tnūsų tautos marinimo dau
giausia prisidėjo lietuvių in
teligentija, kuri pagal lenkų 
{taigojimus, nuvedė daug lie
tuvių į tarptautinius vandenis 
ir juos padarė be lietuviškos 
dvasios. Net ir šiuo mūsų tau
tai tragišku laiku mūsų “kul
tūrininkai” bijosi lietuviškos 
dvasios temomis veikalų.

Po to mūsų jaunoji solistė 
Jūratė Tautvilaitė labai gra
žia lietuviška tarena padaina
vo keletą lietuviškų dainelių, 
sužavėdama publiką ir įrodyda
ma, kaip gerų lietuvių tėvų auk
lėjama, gali išaugti žavi, sąmo
ninga lituvaitė. Pabaigoje jau
nas istorikas V.Krapauskas pa 
rodė daugybę skaidrių,jo pačio 
nuotraukų, žaviųjų Vilniaus 
miesto vaizdų. Minėjimas baig
tas prie kavutės skaniai paruoš
ta užkanda.

sario 'šešioliktą dieną kiekvienas 
lietuvis privalo prisiekti iš nau
jo idealui, kad lietuvių tauta tu
ri prigimtą teisę džiaugtis lais
vės ir nepriklausomybės vaisiais. 
Vasario šešiolikta diena kiek
vienam lietuviui primena, kad 
po šimto dvidešimt metų rusų 
— svetimos valdžios lietuvių tau
ta apsisprendė įstoti į pažangių 
valstybių sąjungą, kaip gajus, 
visuomeniškai subrendęs, politi
nis ir ekonomiškas vienetas, ku
rį tvarko ir valdo patys lietu
viai.

Ko siekė anuometiniai Lietu
vos patriotai ir veikėjai? Trum
pai'ir drūtai jų politinis princi
pas buvo toks:

Lietuvių tautos laisvė ir Lie
tuvos valstybės nepriklausomy
bė yra tautos būtybės ir jos vi
sokeriopos gerovės būtinoji sąly
ga. Aštuonioliktų metų patrio
tai ir nepriklausomybės kovų 
kūrėjai-savanoriai, kareiviai, šau 
liai ir partizanai puikiai supra
to šio principo reikšmę ir teisin
gumą. Jie puikiai suprato, kad 
laisvė ateis Lietuvos gyventojam 
tiktai tada, kada jie patys valdy
kis ir bus savo likimo gaspado- 
riais.

Sakoma, kad pažangios tautos, 
žymės yra šios: kūrybiškumas, 
draugingumo ir visuomeniškumo 
puoselėjimas; kiekvieno piliečio 
potencialo ugdymas; tiesos, gro
žio ir gerbūvio iškilimas ir gy
venimo — pragyvenimo lygio pa
kėlimas.

Tokios žymės buvo matyti Lie
tuvos respublikoje. Nežiūrint Di
džiojo Pasaulinio karo ir nepri
klausomybės karų šešerių metų 
padarytų nuostolių, nežiūrint 
istorinės sostinės Vilniaus ir 
trečdalio teritorijos lenkų pilsud- 
skininkų paglemžiho, per dvejus 
dešimtmečius nepriklausomo gy
venimo atstatyta Lietuvos vals
tybė padarė milžinišką progresą 
beveik visuose kūrybingumo ir 
statybos darbuose, žemės ūkic 
reforma gan greit permainė Lie 
■tuvos ekonominę struktūrą gc 
ron pusėn. Lietuva buvo laimin 
ras ir progresyvus kraštas, ku
ris pasitikėjo savo ateitimi. C 
tai nebuvo kažkokių kunigaikš
čių ar pasakiškų bajorų karžy
gių darbai. O ne! Tai buvo lietu
vių artojų ir mužikėlių vaikv 
nuopelnas. Juk visa generacija 
šviesuolių kilo iš tų paprastų ba
kūžių, lūšnelių ir stubelių ir iš
simokslinusių parodė įgudusiam 
pasauliui, ką savarankiški lietu
viai savo jėgomis gali nuveikti. 
Ir Amerikos lietuviai kartu su 
tėvyne džiaugėsi atgimusios tau
tos darbais ir laimėjimais.

Kiek dar būtų Lietuvos gyven
tojai savarankiškai nuveikę per 
tuos paskutiniuosius trisdešimt 
septyneris metus, jei ne sovietų 
okupacija.

Geros valios žmogaus sąžinė 
negali pakęsti smurto ir ypač 
melo. Ar geros valios . lietuvis 
gali likti abejingas savo brolių 
ir sesių žiauriam likimui ?

šiandieną, minint Lietuvos 
nepriklausomybės šventę, atnau- A. a. Ignas šlapelis

jinkime šventą priesaiką dėti pa
stangas grąžinti tautinio apsi
sprendimo teisę savo prabočių 
ir mūsų kraštui, tėvynei Lietu- 

ivai. Mūsų šventa pareiga yra 
apsaugoti lietuvių tautą ir jos 
kultūrą nuo asimiliacijos — sve
timybių ir visokeriopo išnaudoji
mo.

Apsidairykim pačiame Bosto
ne. Kokių puikių čia galimybių 
yra veiklai. Bet visų pirma rei
kia vienybės. Ką čia noriu pa
sakyti? Trumpai tariant, mažai 
tautai susiskaldymas ir vidaus 
nesutarimas yra per brangus 
liuksusas. Mūsų ' dabartiniai 
priešai yra galingi, užtat privalo
me mesti šalin visokius asme
ninius ginčus ir ambicijas. Ne- 
griaukim veikiančių institucijų, 
nekenkim vieni kitiems. Darbo 
visiems tikrai užtenka.

(Bus daugiau)

Z. Vinčiūnas

Taika galima
' CAIRO. — Egipto prez. Sadat,’ 

klausinėjamas TV koresponden
tų, pareiškė, kad taika Artimuo
se Rytuose, jei tik Amerika no
rės ir veiks efektingai, gali bū
ti sudaryta laike vieno mėnesio.

Taikai surasti sunkumus su
daro palestiniečių reikalas. Pa
sak Sadato palestiniečiai turi ’ v 
ti su mumis Ženevos konferenci
joje. Tačiau palestiniečių orga
nizacijos atstovas -vasario 27 
pranešė, kad jie atsisako daly
vauti Ženevos konferencijoje. j

Vienkart, Egipto prezidentas, 
Sadat ir Sirijos prez. Hafez As
sad kartu nuskrido į Khartoum, 
į Sudaną, pas Sudano prez. Jaa- 
far Numeiry. Kaip pranešama, 
suvažiavę trijų šalių preziden
tai tarsis dėl būsimos Sirijos, 
Sudano ir Egipto valstybių fede
racijos—Federacijos klausimas 
buvo praneštas prieš du mėnesių 
iš anksto. - .

Rodeziįa

SALISBURY. — Rodezijos vy
riausybė įsakė savo piliečiams, 
nuo 38 iki 50 mėtų amžiaus, kovo 
ar balandžio mėnesyje registruo
tis mobilizacijos punktuose. Ma
noma, kad Rodezijos vyrų regis
tracija sutelks kokių 12 tūkstan
čių kariuomenės,, kuri daugiau
siai dirbs kartu s u vietos polici. 
ja, kovodama su juodųjų tero
ristais. Jie greičiausiai bus lai
komi rezerve ir pašaukiami tik 
reikalui esant.

Kaimyninėse. Rodezijai juo
dųjų valstybėse organizuojama 
ir lavinama kariuomenė Rodezi
jai užpulti. Ją remia ir apgink
luoja Maskva.

."•v'X

Lietuvos peizažas (Tapyba)



Stepas Paulauskas'

K

"Kalnai bus pajudinti ir kauburiai drebės, bet mano gailestingu
mas neatstos nuo tavęs ir mano ramybės sandora nebus pajudinta, sako 
tavęs pasigailintis Viešpats". — Iza. 54:10.
Matome kokius brangius ir palinksminančius pažadus Dievas yra da- 
savo žmonėms. Jis visuomet rūpinasi savo vaikeliais. Jis juk žino ko

LR. K. G. BALUKAS 
XKU.feKIJItA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medial Building). Tol. LU 5-6446 
priima ligonius pagal susuarimą 

ei neatsiliepia, skambinti 374-8^'04

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Foi Valley Medical Center 
850 SUMMIT STREET 

ROUTE 53, ELGIN. ILLINUiS

DR. PAUL V. DARGiS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktoriui.

i?38 SJttanheim Rd.,Westchest«r, III
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis r 

kas antrą šeštadieni 8—3 vaL 
TeL: 56Z-2727 arba 562-2723

vimuose, susirinkimuose ir pa- nė vėliava. Ją iškėlė gen. Dau- 
, si tarimuose su LSS1 valdomai- kanto kuopos j. š. Klemensas Vi 
šia is organais.*

Vasario 12 d.
džius ir Klaipėdos Alfonsas Gai- 

i _— -- pirmą kartą jįus Vėliava ten išplėvėsavo iki
rinktinės jūrų šauliai pasirodė ' vasario mėn. 19 d.
prie Cicero miesto valdybos,!
kai buvo iškelta Lietuvos tauti-

Švento rašto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

vęs
jiems reikią. Jis davė jiems visokių gėrybių ir, kolei buvo paklusnūs, visi 
dalykai tarnavo jų gerovei. Iš tikrųjų nei vienas iš visų jo gerųjų pažadų 
neliko neįvykdytas. (Joz. 23:14). Jis rūpinasi visais mažiausiais ir didžiau
siais mūsų kasdieninio gyvenimo reikalais. Esame liudytojais, kad kiek
vienas mūsų prityrimas arba tikėjimo ištyrimas pasirodė esąs mums naudin
gas. Iš tikrųjų, visa veikė mūsų amžinai gerovei.

Visi Žino, kad mirth yra žiaun ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? J tą klausimą atsako knygutė "Viltis p© mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite;

F. Z-AVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629
IV. RAITO TYRINĖTOJAI

REZ.: GI 8-0873
DR. W.L1S1N -E1SIN Ar
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

GINEKOLOGINĖ CHIHURGIJA
6132 So. Kedzia Ave.. WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą; Jei neat
siliepia. skambinti Ml 3-000 L

Telef. BE 3-5893

Petras Vilkelis, žinomas biznierius, Lietuviy Preky
bos Rūmu buvęs pirmininkas ir Garbės direktorius, 
pakviestas sparčiai augančios Midland Taupymo ir 
Skolinimo B-vės direktorium. Jis priklauso SLA, 
Lietuviy Suvalkiečiy D-jai ir kitoms lietuviy orga
nizacijoms, yra Cook Apskr. Teismo pareigūnas. Jis 
turi ne tik didelį visuomeninio darbo, bet ir finan
siniu reikaly supratimą bei patyrimą.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Vr^ep*k>s paąal susitarimą

DR. K. A. V. JUČAS
489-4441 5614605

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
i(?02 N. WESTERN AVE, 
5214 N. WESTERN AVE. 

Telefonas atsakoma* 12 vai.

DR. f KAM PIKOS
OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI
w. 7Ut St. — Tel. 737-5149 

riknn* akis. Pritaiko akinius: ir 
euatact lenses'1:.

>i. pagtu susitarimą. Uždaryta trei

CICERO
ČIKAGOJE ĮSTEIGTA JŪRŲ 

ŠAULIŲ RINKTINĖ
Pr. m. naujai išrinktas gen. 

Daukanto jūrų šaulių kuopos 
pirmininkas Edmundas Ven- 
gianskas iškėlė mintį Čikagoje 
.įsteigti jūrų šaulių rinktinę.Pri- 
tarus Cicero jūrų šaulių kuopos 
Klaipėda valdybai Vengianskas 
jaruošė rinktinės organizaci
nius pagrindus, kurie buvo pri
imti abiejų kuopų visuotinuose 
narių susirinkimuose, o vasa
rio 6 d. Ciceroje šv. Antano pa
rapijos salėje Įvyko gen. Dau-

Veikla

Nepažeidžiant lietuvių šau
lių kuopų veiklos savaranku
mo principų, rinktinės vadovy
bės veikimas, vadovaujantis L-

CR. LEONAS SEiSUTlS 
MKsrv, pūšlės ir 

^RUSTATOS chikurgija
U56 WEST 63rd STREET 

m.. w«ad. nuo i—4 pę pietų. 
Kėtviruid. nuo 5—-7 vai. vak.

Ofiso 776-2860 -
r>z. fei<fu 448-5545

~&87vtt. tauras
GYDYTOJAS iR CHIRURGAS

prčkfika, spec. MOTERŲ iige 
Ofisti: 2652 WEST 59th STREET

TeU PR B-1223
OFISO VAL.; pirm., anerad., trečiac 
ir penki. 2=4 ir 6-3 vaL vak. Seštadie 
ni&is 2-4 vai. po pietų ir kitu iaik 

oagai ausitarnna.

JONUI ŠIURNAI
mirus.

f-

Pranas F. Lukas

I

r"*-*

Tu esi gyva mūsų širdyse.

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.
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TRYS MODERNIŠKOS

REpublic 7-8600

Gyv. Bridgeport© apylinkėje,

Mirė 1977 m. vasario 26 dieną, sulaukęs 64 metų amžiaus. Gimęs 
Lietuvoje, Kriukuose, Šiaulių apskr.

Amerikoje isgyxeno 23 metus.
Paliko nuliūdę \ žmona Akvilina (Vilimaitė) duktė Elena, sūnus 

Antanas, pusbroliai ir puseseserės Lietuvoje, taip pat kiti giminės, 
draugai bei pažįstami Lietuvoje ir Amerikoje . i

Kūnas pašarvotas Phillips - Labanausko koplyčioje, 3307 South 
Lituanica Avė.

Trečiadienį, kovo 2 dieną, 8:30 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios 
į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus laidoja
mas šv. Kazimiero kapmėse,

Visi a. a. JONO ŠIURNOS giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: ,
Žmona, duktė, sūnus, giminės.

Laidotuvių direktoriai Phillips - Labanauskas. Tel, YA 7-3401,

iv

ŠST statutu ir rinktinės štabo g 
posėdžių nutarimais, reiškiasi | 
šia prasme: a) vidaus veikloje ! 
organizuoja nariams ideologi- | 
nius ir narių pasitobulinimo j | 
kursus, rūpinasi jūrinės prog-15 
rainos patiekimu ir tam reikia-) | 
mos medžiagos paruošimu,bent S 
kartų metuose, suorganizuoja ir I 
praveda rinktinės individuali- I 
nes ar tarptautines šaudymo ir į | 
vandens sporto varžybas, rūpi- • |

Tauriam lietuviui, ištikimam draugui

kanto ir Klaipėdos jūrų kuopų naši reikiamų jūros šaulių uni- 
nariti susirinkimas, forminių ženklų ir pačių unifor į 

kuriame buvo pasirašytas rinkti mų parupinimo reikalais, veda ’ i 
.lės įsteigimo aktas. Jos pirmi-į susirašinėjimą, rinktinę lįečian- 1

visuotinis

aės įsteigimo aktas.
ninku vienbalsiai išrinktas Jū- čiais reikalais, su sąjungos vai- i 
rų šaulys pulk. Jonas Švedas.; domaisiais organais ir virkdo jų i 
tinklinei parinktas vardas “Ne'nutarimus, rinktinės- apimtyje, 

/liūnas”. organizuoja bendrus parengi-
Rinktinės tikslas: "Apjungti Sinus’ kuHe nerengiami kuopo-

EVAS IR SONUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRorehiU 6-2345-S

1410 So. 50th Ave., Cicero 
Telef.: TOwnhaU 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVE.

AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

staigaus liūdesio ištiktai Jo šeimai — žmonai 
AKVILINAI, dukrai ELENAI ir sūnui AN
TANUI nuoširdžią užuojautą reiškiame kar
tu liūdėdami.

Aleksandra ir Jonas Samaieiai 
Kazimieras ir Vladas Skripkai 
Jonas Meržvinskas

MAŠINOMS VIETA

REpubnc 7-8601

EUDEIKIS
AIDAS

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
visus jūrų šaulius glaudaus tarp 
kuopinio bendradarbiavimo dva 
šioje, sustiprinti šauliškos jūri
nės šeimos j 
nę^ visuomeninę ir reprezenta
cinę veiklą Čikagos rajone ir už 
jos ribų.

Organizacija
Rinktinės štabas sudaromas iš 

3 asmenų, 3 metų kadencijai, į 
aė štabas sudaromas iš trijų as
menų, trijų metų kadencijai, į 
.turi įeina rinktinės pirminin
kas ir du vicepirmininkai. Rink 
ūnės pirmininką renka visuoti
nis abiejų kuopų susirinkimas, 
vicepirmininkais Į štabą įeina 
kuopų pirmininkai arba jų įga
lioti asmenys.

Jeigu rinktinės pirmininku 
yra išrinktas vienos kuopos 
pirmininkas, lai tos kuopos vi
cepirmininkas eina ir rinktinės 
vicepirmininko pareigas. Fiėika- 
ie šie trys į štabą pasikviečia 
Jaugiau narių.

se, atstovauja rinktinę suvažia-

-CKA. KAUSTYMAI

1250 West 63rd St.. Chicaso iii. 506, 
Tet«f.: PResp«ct ę-SL-84

Leidimai — Pilni apdrauda 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
T«L WA 5-8063

P. ŠILEIKIS, 0. P.
f URTHUFtDAS-PROTEZISTA* 
į Aparatai - FrotezaL Med. Bar 
* dažai. SpeciaH pegaioe kojom 
%. (Arch Supports) ir L t.

1 ■MM

SOPHIE BARČUS I 

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

MOVING
Apdraustas p^rkraustymes 

iš (vairtę atstumu.
ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1882 arba 376-5996

1

t Gėlės visoms progoms
’ BEVERLY HILLS GĖLiNYčIA 

2443 WESI 53rd S i RE E I
Telefonai: PR 8-0333 lt PR 3-083a

Taip pat naujoji Barbaros ii 
Gene Drishiy krautuvė

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy, Ooak Lawn, 

Tel. 49Y-I3I8

Visos programos iš WOPA,

1490 kil. A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vaL popet — šeštadienį 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 
vai. ryto.

Telaf.; HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

patriolinę, ideologi- |
>ninr ir rpnmzprita-

SUSIRINKIMU

ERŽVILKO DRAUGIŠKO KLUBO C 
msirinkimas įvyks trečiadieni* kovo 2 
i. 7 vai, vak, šaulių Namuose. 2417 
tfest 43rd Street. Kviečia visus na
rius. dalyvauti. Po susirinkimo bus 
-aisės. Bernice Žemgalis

KOVO MĖN. 2 dieną 7 valandą vak. 
Fėrėsės ir Jurgio Peek i ų svetainėje, 
1500 South 49 Avenue, Cicero. įvyks 
Visuotinis SLA 301 kuopos hariu su
sirinkimas, kuriame Viši nariai pra
šomi dalyvauti. ' '

Stepas- Paulauskas, pirm.

p Our jkoocME^

Juknevičiūtė Mackuvienė šimoliūnienė
1935 m. kdvo 1 d. — 1975 m. vasario 25 d.

Jadvyga Juknevičiene
Saulius Šimoliūnas

1505-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-1741-1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITION'ED KOPLY&OS

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
direktorių 
Associacijos

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

BUTKUS - VASAITIS
14AC So; 50th Aven Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tek: YArds 7*1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET RI pnbl’c 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-€67S
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, RL S74-4419



Šiupinys
Š.m.vasnrO d. Lietuviu 

Tuul’niuuse namuose Įvyko Ma-j 
žosios Licuivos Lietinių drau- 
g:jos tradicinis šiupinys.

fkpinio šventę atidarė prof, 
.hiiųis Auysas, trumpai apibii- 
< Judamus įo reikšmę. Vi liau i

pravt dr Aldona vienerienis
atstovą ir

dvkiamavo Diga 
Pataitė-Pa uiikienė. Kristijono 
Donelaičio pasakėčią ’’Ąžuols 
girpelnys’\ paruoštą Viktoro Jur- 
kša?cio„išpildė K. Sedaitytė, S. 
.‘urkšaitytė ii- V. Jurkšaitis. Prie 
nupiešto ąžuolo ir nendrės, ėjo 
ginčai. Už įdomius tarp ąžuolo 
ir nendrės vestus ginčus,' atli
kt jams buvo gausiai paplota.

A. Buntinaitė. L. Buntinienė,
l. Kleinailienė, K. Srugytė. Z. Ju- 
.škėiiienė, K.Sedaitytė, D.Pauli- 
kaityiė, L. žemaHaitytė, R. Nau- 
jokk-aė ir A. Sinickaitė padaina
vo: Kūdikio dienas iš dainų rhi-» 
kmė'io ’ Lietuvos varpeliai”- pa
ruošto Viduno ir išleista 1909
m. 1 iižėje. Už jūrų, už kalnų iš 
Juliaus (laidelio operos "Dana” 
ir Mirga marių gintarėliai, žo- 
džiai Vylės Nemunėlio, muzi
ka Povilo Mieliulio. Publikai 
neailaidžiai plojant, priedo dar 
buvo sudainuota šlama šilko 
vėjas. Vad. J. Lampsatis,akom 
ponavo A. Kaminskas.

Piano solo Polonaise A mol 
F. Chopin išpildė A. Kaminskas. 
Po programos svečiai, kurių bu
vo pilna salė.pavaišinti skaniu
šiupiniu ir kitokiu valgiu. Salę $tu. Po to šokiai, grojant neti- 
puošė V. Trumpjono pieštais: ogiam orkestrui.
Klaipėdos, Tilžės ir Šilutės her Stasys Juškėnas

"Rambvnas”

— Juozas Lireviehn, St. Ua- 
arine>, Canada, platini- 
o vajaus proga susipažinęs su 
mi-dim ns. t ne tik prenu 
realm mm. bet ir rėmėju. Jis j 

užsisakė Naujienas 
metams per mūsų
bendradarbi J. Šarapnicką, taip Į 
pat paaukojo dešimkę jų para
mai, pareikšdamas, kad lai vie
nintelis dienraštis, vedąs griež
ta ir nuolatinę kovą už Lietu
vos išlaisvinimu iš sovietu oku-.. . , v • • i •pacijos , neidamas į jokius ap- 
gaulingus sandėrius su okupan
tu bei jo įgaliotiniais. Dėkui p.! 
J. (iireviciui už dėmėsi, auką ir į 
už pareiškimą, dėkui p. J. Ša-, 
rapmekui 
mą. nuolatini rūpestį Naujienų 
reikalais ir už jų platinimą. Pla
tinimo vajaus proga Naujienos

ygos iliustracijaM. Šileikis

HELP WANTED — FEMALE
Darbininku reikia

NEEDED experienced HOUSECLEA
NING WOMEN with references. For 
more guaranteed and permanent po
sitions. full or part tane call 
634-0179.

RENTING IN GENERAL 
N u » m o »

MARQUETTE PARKO APYLINKĖJ 
išnuomojamas beismanto butas su 
įrengta virtuve dviem asmenims. Tel. 
776-8042. po 4 vai. popiet.

Pensijos ir kompensacijos iš Vokie
tijos ir iš kitų kraštų, pilietybės popie
riai. Įvairių valstybės formų pildy
mas. Interesantų reikalais lankosi 

. . XX /- i 1 valdžios ir savivaldybės įstaigose beikė Naujienas vienerienis me- paguoti statomai tiounou ope- konsulatuose. Padeda sutvarkyti pen- 
Į tams, bet pavardės prašė nes
kelbti. Dėkui už auką ir už dė- 

Imesį. Taip pat dėkui Kanados 
už bendradarbiai’-‘lietuviams, pastaruoju metu pa 

............  ! reiškusiems norą susipažinti su
Naujienomis.

— Amerikos Lietuviu Taiy-

Romeo ir Julia”. Spektak- sijas ir bedarbių pašalpas bei kitus 
... _ • n-r j 4 • i panašius reikalus. Sutvarko Medicareliai bus kovo ir -/ <L, taip pat Įj. kitas sąskaitas. Padeda neturtin- 

balandžio 3 d. Marijos aukšt, 'giems gauti iš WELFARE ir kitų istai- 
. gų įvairias pašalpas: buto, nemokamo 

gaunami, gydymo, nemokamo maisto korte- 
ir iŠ visur Į tes ir kitką. Taip pat paruošia irri- 
spektakliuo-

ra i

mokykloje. Bilietai 
Marginiuose. Visi 
laukiami operos

PardavimuiNamai, Žemė 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS LŠSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, III. Virginia 7-7747

ŽIŪRĖKITE!PUIKUS 8 butu mūrinis, arti šv. 
Kryžiaus ligoninės. Virš $19,000 pa
jamų. Palilamas — nupirkite.

GERAI IŠLAIKYTAS mūrinis. 2x5 
ir veikiantis biznis Arti 63-čios ir 
Campbell Virš S500 pajamų mėne
siui

TIKRAI GRAŽUS BUNGALOW. 3 
mieg. ir valgomasis. Labai patogus 
susisiekimas Į vakarus nuo Califor- 

ijos prie 63-čios.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

DIDŽIULIS gražiausias 2 butu mū
ras Marquette Parko patogiausioj 
gatvėj, prieš 16 m. moderniam žmo
gui statytas. įmokėti apie $15,000.

2 AUKŠTU namas ant plataus skly
po prie Marquette parko už Kedzje. 
Virš $5.500 lengvu pajamų metams. 
Paveldėjimas ir šeimos turto padali
nimas. Užteks Įmokėti $7,000.

LABAI GRAŽI 2 aukštu rezidenci
ja. 1% vonios, virtuvės pečius, karpy
tai ir daug priedų. Sausu pušų beis- 
mantas. Įmokėti apie $7,000 ir galite 
keltis, arti 72-tros ir Kedzie.

DELIKATESŲ PELNINGAM BIZ- - 
NIUI puikus namas. Įrengta patalpa 
ir gražus butas gyventi. SO1 sklypas, 
du garažai 4 mašinoms. Už viską Įmo
kėti apie $5,000. Teiraukitės, bus gai
la pavėlavus Marquette Parke.

AUKŠTO MŪRAS ir 2 auto 
garažas. Erdvūs butai. Senutė nepa- 
iėgi, pigiai parduos. Marquette Par
ke. $32,000.

17 M. DIDELIS 2 aukštų mūras ir 2 
auto mūro garažas. Radiant šildymas. 
Marquette Parke. $38,000.

PLATUS LOTAS arti Šv. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

4 BUTŲ MŪRAS ir 3 aute 'mūro

gracinius dokumentus ir iškvie i- 
mus i Ameriką. Sudaromi testamentai 
ir asmenų paieškojimai. Be to. išrū 
pina metrikus ar jų pakaitalus. Kreip 
tis asmeniškai arba laiškais.

P. S. Užpildomos formos IL-1363 
Tax relief for Claims and Grants for 
Senior Citizens and Disabled Persons 
Galima prašyti pašalpos dar ir už 
1972-76 metus imtinai.

Australijoje 
san- 

lą bei renginius ir už tai prisiun traukų žurnalo redaktorius, an
ie *15 per mūsų bendradarbį S. tradienį ir trečiadienį per Mar

gučio radiją skaitys paskai
tą.

— Toronto skautijos Kaziu-

yra siunčiamos susipažinimui 2jhos Cicero skyrius išreiškė pa-j — J. P- Kedys, 
savaites nemokamai pagal gaujdėką už informaciją apie veik- angliškai leidžiamo žinių 
lūs pageidavimus arba platin
tojų atsiųstus galimų prenume
ratorių adresus. . Paulauską. Dėkui.

— A. Masionis, Stayner, On L, 
Canada, iš anksto be raginimo 
pratęsė savo prenumeratą, o ge
rus linkėjimus atlydėjo $5 au
ka. Tautietis iš Toronto užsisa-

bais. Be to, tikrai gražiu deko
ratyviniu J. Kiburo piešiniu“ 
Ranibynas” su d vi ėjomis lietu 
viškais rūbais mergaitėmis ir 
tolumoje matomu Tilžės mie-

Išėjusi iš spaudos ir galima gaut; knygų rinkoje

— K. Daleis iš Marquette Par 
ko apylinkės prie prenumeratos į 

pridėjo $5 auką. Tos apylinkės’ko mugė ruošiama kovo 6 d. 
tautietė užsisakė Naujienas 3 ,Prisikėlimo parapijos salėse. Be 
mėnesių bandomajam laikotar- tradicinių paviljonų bus Tėvų 
piui tikslu artimiau susipažinti J komiteto bei globėjų valgykla 
Ponia Matilda Chapulis iš Rock ir Akademikų skautų kavinė, 
fordo atsiuntė S4 Mašinų fon-. _ v
, - a j >r t ,i ni, į — Jonas Glemza, žinomas vidui. Adolfas Juras is Millbrae,' . .. .. '

Cal., atsiuntė taip pal S4. Dėkui ekonomis-
už aukas, gerus linkėjimus ir už '?s 11 00JĮe^CI'?.)s. Pr0Pa§^<>

r . ; ; - - nūs, gyv. Vokietijoje, vasario 1ankstyba, be raginimo prenu- . J_ 7 \ . Id. pradėjo 91 amžiaus metus.TYl^T-aru nroiPciniQ tup ciifoii- i v J

Aktyviai dalyvavo Vliko veiklo
je. Paskutiniu metu įsteigė “Lab 
daros” draugiją šelpti lietuvius 

— Chicagos Lietuvių Opera’studentus Vokietijoje ir Lenki- 
išleido meniškus plakatus pro- joje.

merą tų pratęsima, tuo šutau-/ 
pant administracijai laika ir su
mažinant išlaidas.

I

AMEBIKOS LIETUKŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 162 psl. Kaina §1.50.

Knygos bus išsiųstos, jei SI.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu: 

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St, Chicago, UL 60608

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

336 puslapiais su žemėlapiu ir paveikslais aprašo PamarĮ, senus 1© 
gyventojus ir gamtą. 1,260 lietuvišku vietovardžiu sąrašas. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentų,.

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
ffAUJiraUMS Memet suėjo £0 metų. Minint tą arukaktl. gerbiant pirmoji 

Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmt- 
ana Ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybėi išlikimui ikel- 
biamw Naujienų platinimo vajus,

NAUJIENOS tvirtai stovi Ir kovoja už Lleturcr h* pavergtų lietuvių Uiavę 
neidarao: ir nesidėdamos 1 aandėriuf m okupantais ar jų Įgalio 
tlniaia. ?

NAUJIENOS palaiko tisas lietuviu demokratines grupes, jų bendras Lnrtltu 
ei j ar ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus. /

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems Įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi Į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
rpaudos pirmūnų pavyzdiiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renes*ii».
KAINUOJA: Chloę?o|< Ir Kanado|< matams — 530.00, pusei metų — Į1S.0G, 

trims mėn. — $830, vienam mėn. $3.00. Kitos* JAV vietose metami 
— 526.00, pusei metų — $14JX, vienam mėn. — 52-50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St.
Chicago, m. 60608

Q Siunčiu dol. Naujiem? prenumeratai, Jubiliejinic
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS

aDRESAS

SLlAa — jau 30 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip SEPTYNIŲ S MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.

— didžiausia lietuvių fra t emaliu ė organizacija 7— duoda gyvy
bės apdraudą ir ligoje pašaipu, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

— jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono doleriu kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $16,000,00.

— jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą - Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

— duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigia TERM apdraudą: 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

— AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuvišku KLUBŲ ir draugiją na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos! mokestis $2.00 
Į metus.

— kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

SLA

SLA

SLA

SI ji

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysi!:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET, NEW YORK. N. Y. 10001

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69rh St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted ct„ Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 

V. VALAM TINAS

SIUNTINIAI I LIETUVA
. MARIA NOREIKIENT — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th SL. Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787 

DidtlU o«slrlnklm«z geros rūšies Įvairių p re Id y.
MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ. ?

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasmine*, A KISS IN THE DARK. Pikantišku Ir Intymiu nuotyki! 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvai rtilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psl. Kaina $250.

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorija 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metu. Vidutinio formato, 142 
psL, kainuoja $2.00.

Dr. Juozas 0. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vj 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynu istoriją 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais S4.00. t’

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas b 
Idtas knygas galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ai 
piniginę perlaidą.

1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60508

A. ČEPULIS NOTARY PUBLIC
Income Tax Service

3548 SOUTH EMERALD AVENUE 
(Pirmas aukštas, įėjimas iš kiemo) 

CHICAGO, ILLINOIS 6060® 
Tel. LA 3-1387

V.VAWA'.Wr'.’.'tW.WAW.

Insurance, Income Tax

2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

KAIP SUDAROMI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna' 

ma Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su legališko- 
mis formomis — $3.50.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: ^Naujienos”, 1739 S. 
Halsted St., Chicago El. 60608.

— Naujienose galima įsigĄ’tl 
Algirdo J. Kasulaičio anglišką 
mygą “Lithuanian Christian 
Democracy”. 244 psl., minkšti 
viršeliai, $4.00. Persiuntimas 
paštu kainuoja dar 50 centų- 
Knygoje yra daug geros lietu
viškos visuomeninio gyvenimo 
informacijos.

★ Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon
frontacijos, nors dabar daug 
kas nori įvesti madą, kad ben
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems ...

Naujienos buvo ir yra už de- 
uiokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantu ir palikti 
Įvairiu tipų bendradarbiautojus 
visiškoje laisvėje.

Todėl šio pasimetimo ir iliu
zijų laikotarpiu Nauijenos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity
tojus.

— Marijos aukšL mokykla 
švęs sidabrinę veiklos sukaktį 
balandžio 24 d. Mokyklos direk 
torė sės. M. dr. Julija (Šainau- 
skaitė), Tėvų komitetai ir mo
kyklos vadovybė bei mokinės 
ruošiasi iškilmėms. Mokykloje 
yra 1,373 mokinės, apie 20% 
yra lietuvaitės, daugumoje da
lyvaujančios “Rūtos” ratelyje, 
kuriam vadovauja sos. M. Liu- 
cilė. Mokyklos knygyne yra lie
tuviškų raštų kambarys. Gana 
didelis mokinių skaičius daly
vaudavo dr. F. C. Scharzo ruo
šiamuose prieŠkomunistiniuose 
seminaruose.

72 IR SAWYER— 6 kamb. 4 mieg. 
mūro rezidencija. Pilnas rūsys, gazo 
šilima, garažas. $37,900.

42 IR WESTERN — 12 butų po 6 
kamb. pilnai išnuomotas 
mas. Tik $76,500.

72 IR TALMAN — 6 
dencija. Dalinai įrengtas 
sys, 2 mašinų garažas.

66 IR MOZART — 4 mięg. mūras.
galimas praplėsti. Dvi pilnos vonios.
Įrengtas rūsys, mūro garažas. $37,000.1

57 IR r SACRAMENTO — 8 būtu1 garažas iš geni ranką priešais parką. 
‘•Naujas gazo šildymas.ir nauja elekt

ra. $8,500 pajamų. Vertas $50,000.

mūrinis na-

■Ramb. rezi-
pilnas rū-

mūras pilnai išnuomotas. Geras in 
vesta vimas.

63 IR AUSTIN — taverna ir 3 bu- 
■ ai. Gazo šilima, pilnas rūsys, kaina—: 
5 metinės pajamos.

BUDRAITIS REALTY
CO. i

, Įvairi andrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago

Tel. 767-0600..

SAVININKAS PARDUODA 10 unitų 
motel - apartments. Jeigu turite 
krautuvę arba taverną su namu, tai 
ji priimsiu pradiniam įmokėjimui. 
Teiraukitės rašant savininkui šiuo 
adresu: 2808 Beach Blvd. S., Gulf
port. Fla. 33707 Tel. (813) 345-9054

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC. 
DELTONA CORP.

A famous name in Southern Building
Regional Office Cameo Tower Build
ing

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Illinois 60635 

Area Code 312 771-8200
ANNA DOCHES 

Lithuanian Representative

Lail Frank Za polis

INSUlAMCr

STATC r«tx

GA 4-8654

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

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

PERRY PLAZA MOTEL
1007 Park Ave., Hot Springs, Ark. 

Albertas ir Kastutė Rozėnai, Sav.
Kambariai ir kitchenette vienetai. 
Spalvota TV, šildomas maudymo
si baseinas, telefonas, vaikams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti tel. 
501-623-9814.

* Seniau j Velnio salą pran
cūzai siųsdavo didžiuosius 
nusikaltėlius atlikti bausmę.Dėl 
to sala buvo vadinama Devil’s 
Island. Dabar projektuojama 
joje įrengti vasarvietes ir pri
traukti turistus iš viso pasau
lio.

• Charles Newbold iš New 
Jersey valstijos užpatentavo ir 
pradėjo gaminti metalinius že
mei arti plūgus 1797 m. Jis bau- 
krutavo, nes ūkininkai buvo įsi 
tikinę, kad metalas yra kenks
mingas dirvai.

***** — MAUJI«HO4,"CHICAOQ 1,’fLU j- 1W

REAL ESTATE
2525 WEST 71 STREET

Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

Pigiai ir lengvomis sąlygomis par
duoda Šildymo ir vėsinimo biznĮ. - 
Skubėkite.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444' So. WESTERN AVE.

Chicago, Hi, 60609 TeL VI 7-3447

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos mieste leidimą, 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga- 
rantrofai ir. sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4353 So. Washtenaw Ave.

Tel. 927-3559
.JI ■! I I < I '■■u ■■■■ |'

TAISAU NAMUS 
IE VISKĄ NAME 

Telefonuoti: 
476-7727 arba 523-9367 

ALEKSAS

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai S98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523*8775

LAIKRODŽIAI ir BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Telef.: REpublic 7-1941

M. š I M K U S 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitokį blankai

Didžiausiai kailių 
pasirinkimas 

pas vieninteli 
lietuvį toiUnlnką 7^ 

Chicago je

NORMANĄ

(iataigo*) ir 
677-848£ 

(buto)

185 North Arvnua
2nd Floor Chicago, HL 60601


