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ĮSIJUNKIME I KOVĄ DĖL 
ŽMOGAUS LAISVĖS

Prezidentas Carteris, priimdamas disidentus ir net laišku pa- CAVENDISH, Vt. — Sovietų!
remdamas dėl žmogaus teisių kovojantį Sacharovą, labai daug ištremtas rašytojas A. Solženi-; 
nusipelno kovoje dėl žmogaus laisvės. Sovietų Sąjunga ir jai pa- cinas Cavendish gyventojus at-j 
taikaujantieji stengiasi prezidentą sulaikyti nuo tokių ryžtingų? siprašė, kad jis jų vietovėje ap- i 
žygių.

Parodykime, kad visuomenė 
pritaria toms svarbioms prez. 
Carterio laisvės pastangoms. 
Kiekvienas lietuvis laišku ar te
legrama pasiųskime prezidentui 
padėką už žmogaus teisių gyni
mą ten kur, jos labiausiai lau
žomos — už geležinės uždangos.

Amerikos Lietuviu Taryba

sigyvenęs ir apsitveręs aukšta- 
tvora, atsiskirdamas nuo ikai-; 
mynų. Jis tai padaręs apsisaugo- ■

1rie tebegraso jį nužudyti. Prie . w&r 
jo durų buvo padėtas laiškas, .]

Kisingeris atsiprašė
WASHINGTON. — Sen. H. M. 

Jackson vasario 28 pareiškė, kad 
sekr.. Kisingeris jo atsiprašęs, 
kad neatidengė Sovietų Rusijos 
pasipriešinimo sen. Jackson prie
dui, kurio žydų emigraciją iš 
Sovietų imperijos būtų buvus 
surišta su Amerikos-rusų pre
kybos sutartimi.

žurnalistams sen. Jackson pa-
reiškė, kad jis galįs balsuoti už suareštavo trylika katalikų ku- 

" nigu ir kitų įtariamų asmenų.
v Aiškinama, kad valdžia tuo bu

bo j imo ir nusiginklavimo. Bet, du siekia neleisti minėti 1919 
metais įvykusio sukilimo prieš 
japonų kolonialinę valdžią. Pana
šiame mitinge jau praėjusiais 
metais buvo suimta 18 asmenų, 
reikalavusių, kad atsistatydintų 
Korėjos prezidentas Park Chung- 
hee.

PREZIDENTO PAKEITIMAI

P. C. Warlike vadovauti dery
boms su rusais dėl ginklų apri- 

* . v I

pasak senatoriaus, jis abejojąs 
Wamke sugebėjimais derėtis su 
rusais. Warnke daugelį kartų 
yra keitęs savo pažiūras bei nuo
mones.

Sen. Jackson dar pasakė, kad 
su valstybės buvusiu sekreto
riumi jo santykiai buvo nutrauk
ti virš dvejų metų.

Kaikurie pasilieka 
Ugandoje

NAIROBI. — Ugandos prez. 
Amin leidus amerikiečiams iš
važiuoti iš Ugjandos, Ikaikurie 
amerikiečiai, daugumoje misio
nieriai, pasiliks Ugandoje ir to
liau dirbti krikščionybei. Misio
nierių tarpe, pasiliekančių Ugan
doje, yra 70 Romos katalikų ku
nigų ir moterų vienuolių. Iš vi
so Ugandoje yra apie 200 ame
rikiečių.

įPrez. Amin pareiškė, kad ame
rikiečiai yra laisvi išvykti ar gy
venti Ugandoje kur nori, bet jie 
yra Ugandos prezidento žinioje, 
o ne Amerikos.

rinės klasės žmonių, kurie Indi- tojai bus išlaisvinti iš komunis- Aleksandras Solženicynas su žmona ir dviem vaikais 
jos ministerę pirmininkę Indirą tinio rėžimo. Jie bus laisvi ir Į 
Gandhi pasitiko švilpimais ir pa-' 
šaipos replikomis ypač dėl jos 
pasisakymų gimdymo kontrolės,' 
miestų atnaujinimo, “bėdos sto
vio” ir opozicijos klausimais.

Korėja suėmė 13 kataliku kunigų

SEOUL. iPįetų Korėjos val
džia už “priešvalstybinę veiklą”

atsiprašė kaimynų I

TDIIMDAI IČ V/JCIID ■ cai pauaręs, apsiaugo- ; 
TRUMP Al IS flSuK damas nuo Sovietų agentų, ku-į

tas valdžios tarnautojų ir darbi- jams 20 minučių. Jis juos ne

.’kuriame rašoma, kad jis ir jo 
'šeima bus nužudyta.Minia nušvilpė Indirą

NEW DELHI. — Rinkimams- Solženicinas kalbėjęs Caven- 
artėjant, antradienį buvo sušauk- > dish susirinkusiems gyvento-

ninkų mitingas, į kurį susirin-j tik atsiprašęs, bet ir pasakęs, 
ko apie 10,000 daugiausiai vidu-j kad vieną dieną Rusijos gyven- ■898 svaru meteoras

Pakrašč'Ų sargai įspėjo tris 
didelius sovietu žveju laivus

BOSTONAS, Mass. — Du Amerikos pakraščių sargybos laivai 
vakar įspėjo sovietų žvejų laivus apie veikiantį naują JAV įsta
tymą, draudžiantį žvejoti 200 mylių atstumoje nuo Amerikos pa- 

’ kraščių. Sovietų, valdžia pasiuntė kelis didelius žvejų laivus į 
■ Amerikos vandenis ir žvejojo be leidimo. Amerikos pakraščių 
I sargybos laivo “Dalias” pareigūnai įlipo į milžinišką sovietų žvejų 
laivą — šaldytuvą “Taras Ševčenka”, pranešė žvejų- viršininkui 
apie įsigaliojusį įstatymą, draudžiantį be leidimo žvejoti 200 my
lių atstumoje nuo Amerikos pakraščių. Veikiantis Amerikos 
įstatymas ir “Dalas” spėjimas buvo įteiktas sovietų laivo kapitonui 
raštu.

tuomet Solženicinas galėsiąs f 
grįžti į savo tėvynę, dėkodamas 
Cavendish draugams ir geriems 
kaimynams.

Cavendish gyventojai, kurių 
toje vietovėje gyvena 1,200 Sol- 
ženiciną pagerbė atsistojimu ir 
sukėlė jam ovacijas.

Amerikos geologas E. J. Ol
sen, skrisdamas helikopteriu ~su

Apie “Taras Ševčenką” plaū- 
į zve- 

■aus dy
džio žuvis, velkas jas į šaulj ta
vus turintį “T. Ševčenką”, 6 kai

Ieško sutarties Iššūkis rusams
----- , --------- --------- - V, .

kitais geologais virš Antartikos šitas prikraunamas pilnas, tai

Darbas iki gyvos

WASHINGTON. — Prez. Car
ter nori pasiūlyti socialinį drau
dimą atskirti nuo valstybės iždo. 
Dabar valstybės iždas moka da
lį socialinio draudimo išlaidų, kai 
socialinio draudimo kasoje pri
stingama pinigų.

Prez. Carter siūlymas parem
tas baime, kaip rašo U. S. News 
and World Report, jog jauni dar
bininkai gali sukilti, būdami ne
patenkinti vis didėjančiu atskai
tymu iš uždarbio čekio socialinio 
draudimo reikalams.

JAV protestas Sovietų Sąjungai

Plieno.darbininkų unijos, ku
rių darbo sutartyje yra; pasibai
gusios, dabar nori iš plieno ben
drovių išsiderėti, kad sutartyje 
būtų įrašyta- darbo- garantija ir 
tiksliaiapibūdintas uždarbo di
dinimas! . Darbo garantiją reiš
kia, kad darbininkas negali bū
ti atleistas be kaltės ir kad jis 
turi-būti aprūpintas darbu kol 
darbininkas pats pasitrauks.

Vance pataria 
nesikišti

WASHINGTON. — Valsty
bės sekr. Vance Kongreso ko
mitete pasakęs, kad Amerika 
neturėtų įsivelti su kitomis vals
tybėmis arabų boikote. Valsty
bės sekretorius sakė, kad ruošia
mu įstatymu prieš boikotą arabų 
taikoma Izraeliui, arabai nebūtų, 
patenkinti, bet toks įstatymas ne-

GALIOJA VEDYBOS

GREENSBURG. — Teismas 
pripažino, kad N. Nicely, kurios 
sužadėtinis vedybių apeigų me
tu krito negyvas, yra vedusi ir 
todėl mirusio sužadėtinio tur
tas priklauso žmonai...

Sužadėtinio tėvai norėjo tai į 
užginčyti, tvirtindami, kad ve
dybų apeigos nebuvo baigtos mi
rus sužadėtiniui ir todėl jau
noji negali paveldėti jaunojo tur
to.

WASHINGTON. — Valstybės 
sekr. C. R. Vance vasario 27 pa
reiškė, kad iyriama ir ieškoma 
sutarties arba bent raštiško pa
sižadėjimo duoto komunistiniai 
Kinijai prez. Niksono ar valsty- 
'bės sekretoriaus Kisingerio, ku
riuo būtų- Amerikos pasižadėta 
apleisti tautinę Taiwan Kiniją, 
susikūrusią Formozos saloje.

Prez. Carter labai suinteresuo
tas surasti valstybės departa
mento kokį nors raštišką įro
dymą tuo klausimu, žurnalistas 
Joseph Kraft sako, kad susita
rimas buvo padarytas 1972 m. 
pasirašant Šanchajaus .komuni
katą.

Diplomatiniai santykiai su 
Taiwan tautine vyriausybe ir su 
ja sudarytos tarpusavio pagal
bos bei salos saugumo sutartys 
ir yra didžiausia kliūtis norma
liems santykiams išsivystyti su 
raudonąja Kinija.

WASHINGTON. — Prez. Car
ter gynybos sąmatos sumažini
mas yra tiesioginis iššūkis ru- 

įsams: 1. Naujoji Amerikos ad
ministracija nori rizikuoti kiek 
daugiau negu buvusi mažindama 
atominių ginklų varžybas. 2. 
Vienkart, ryžtamasi didinti eili
nius ginklus ir tinkamai paruošti 
kariuomenę, ypačiai, kuri yra 
Nato žinioje.

Prez. Garter atidėjo naujo ti
po raketos gamybą, kuri turėtų 
pagerintus ? 'valdyme Įtaisus. 
Taipgi ;jis atidėjo bombonešio 
B-l gynybą, iš kurių buvo nu- 
matyfoisudaryti pro pajėgų bom
bonešių-vienetams, turinčius iš 
viso 244-bombonešius B-l. Jei 
rusai < tuo pačiu atsakytų, tai 
prez. Carter jų gamybą visiškai 
panaikintų.

ledynų, 600 mylių atstumo nuo 
pietų ašigalio, pastebėjo išbars
tytus uolos gabalus virš ledo. Ge
ologai susirinkę olėrias nustatė, 
jog tai yra nukritusis meteori
tas, svertas 898 svarus. Tai di
džiausias iš dangaus nukritęs

plaukia i Leningrado, Rygos, 
Klaipėdos ar kitus Pabaltijo uos
tus, kur pagauta žuvis konser
vuojama ir iš vežiojama *po visą 
sovietų imperiją.

Pakraščių sargybinis “Dalias”
VIZkIcvlioliio JO UdLigdUo lltAfixX 1 \

Antarktikoje uolos gabalašl Me-Į^33^6^^’*Taras Ševčenka , ste- 
4 J yėjų^ 85. mylių atstumoje nuo 

’rBigifeMao! 'Kitas sovietų žv^ėjų di-
" Į delis laivas buvo toliau ; pietus.

tse.r^ dar neišaiškinta.,
•; y ■ . ■ _ ą.T - ,

Nukritusio meteorito gabalus į bet taip pat netoli Amerikos pa- 
antartikoje geologai susirinko j kraščių. Sargybinis laivas “Sher 
sausio 20. Jie juos rinko kaip man” pasiekė antrąjį sovietų lai-
maži vaikai saldainius, šaukda- 
nu:

va ir raštu informavo apie vei-

47, ir

MASKVA. — Jungtinių Vals
tybių ambasada Maskvoje ant
radienį įteikė sovietų valdžiai 
formalų protestą už tai, kad areš
tavo du žydų aktyvistus, norė
jusius įeiti į JAV-bių ambasadą. 
Suimti Benjamin Fain,

| Josep Begun, 46, kurie amba- 
: sados pareigūno lydimi
įeiti į ambasadą. Jiedu 
įteikti raportą apie žydų kultū
rinio seminaro veiklą, kurią so
vietai uždraudė praėjusį gruo
džio mėnesį.

Nori reformuoti Kongresą

norėjo 
norėjo

WASHINGTONAS. — Sena
to mažumos lyderis sen. Howard

^kenktu Amerikos pastangom. I«4 ?^cr.iS TcnI"!’’c<! parei5- 
sutaikjtt arabus su izraelitais. |1'^kat’!s parem,S J4“™’“’

J I etikos kodą, privalomą Kongre-

šiltesnis
s

Saulė teka 6:>6, leidžiasi 5:47

sui. Jis siūlo, kad Kongresas 
rinktųsi trumpesnėms sesijoms, 
nusimažintų pasikeltas algas ir 
būtų piliečių atstovai, o nesis
tengtų pavirsti visą amžių ge
rai apmokamais Kongreso biu
rokratais.

Pri»i v«l*tybėc prokurorą buvo ke
liom) stiprūs bolt*i, bet paskutiniu 
metu tas pasipriešinimas kongreso 
komitetuose ir spaudoje jau šiek tjek 
aprimo, Politikai patenkinti proku
roro Boll parinktais žmonėmis svar
biausiems latalgome vadovauti,

Įsakė įspėti keleivius
Civilinė aviacijos taryba įsa

kė visoms oro kelionių bilietus 
pardavinėjančioms kasoms ir 
kelionių biurams viešai iškabin
ti užrašus, kuriuose turi būti įra
šyta; “Gali pasitaikyti, kad re
zervuota vieta lėktuve bus už
imta kito asmens, per apsiriki- 

Jmą pardavus didesnį skaičių bi
lietų. Tokiu atveju keleivis ga
li gauti turimo bilieto kompen
saciją, kuri išmokama kiekvie
noje visų aerodromų bilietų tik
rinimo kasoje”.

OPEC nebekels alyvos kainų?

VIENA, Austrija. — Alyvą 
eksportuojančių valstybių orga
nizacijos (OPEC) pirmininkas 
Abdul Al Thani Qatar pareiškė, 
kad planuotas alyvos (petroleu-*

Aš radau vieną, radau vie- kiantį įstatymą, draudžiantį žve- 
ną!” Geologams laimė rasti dan- joti 200 mylių atstumoje' 
gaus “dovaną” aplankė taip va- Į Amerikos pakraščių. ______
dinamo “mėlyno ledo” regione į valdžia pasiuntė apie 30 mažes- 
šiaurės vakarus nuo Amerikos Į 
tyrimų stoties McMurdo.

Y’ra keletas teorijų apie me-jdenys6- 
teprų klimę. Pasak geologo Ol
sen, viena sako, kad jie yra. at
skilę gabalai iš didesnio atmos
feroje skriejančio kūno, kaip 
planetų ar mėnulio; kita teori
ja tvirtina, kad meteoritai yra 
pirmapradSai 'atmosferoje at
siradusių kūnų, kurie niekad ne
suėjo į krūvą ir nesudarė pla
netos. Meteoritai turi savyje

nuo
Sovietu

nių žvejų, tiesiančių tinklus ir 
gaudančių žuvis Amerikos vari-

mo) kainų nuo ateinančio liepos dau5 dau^au chemijos elemen-
mėnesio pakėlimas dar 5 nuo
šimčiais nebus reikalingas, jei 
bus pasiekta kompromiso dėl pa
stovios kainos visiems metams, reikšmės,

tų ir mineralų, negu uolos, atga
bentos iš mėnulio.

ZBIGNIEW BRZEZINSKI, 
VENGIA VIEŠUMOS

. WASHINGTON. — Zbigniew 
Brzezinski, prezidento patarėjas 
saugumo klausimais, stengiasi 
išvengti viešumos, kad amerikie
čiai nesusidarytų nuomonės, jog 
jis paveldėjęs sekr. Kisingerio 
rolę užsienio politikoje.

KONGRESMANŲ PENSIJOS
• WASHINGTON. — Nepaste

bimai kongreso nariams pasidi
dinus atlyginimus, automatiškai 
padidėjo ir jų pensijos. Anks
čiau kongresmenai pensijos gau
davo 35,680 dol., dabar jie gaus 
jau 46,000 dol.

Biudžeto direktorius Bert L»nce 
notify valstybės biudžetą taip per
tvarkyti, kad kiekivenas krašto gy
ventojas ji suprastu. Jam atrodo, kad 
biužete yra visai bereikalįngy kom
plikacijų, bet jis nėra pasiryžęs im
ti* griūtų priemonių, šią kryptimi 
|it tik pradėjo planuoti,-—-------------

Meteoritai turi mokslinės 
kadangi jie leidžia 

įžvelgti ir suprasti kūrimąsi sau
lės sistemos prieš kokius 4.5 bil. 
metų. Jų koks 70 milijonų kiek
vieną dieną įkrenta į žemės at- > 
mosferos sluogsnį, bet tik apie 
500 išsilaiko nesudegę veikiant 
oro trinčiai ir kurių % nukrenta I 
į jūras ir tik ’ krenta ant že-1 
mės paviršiaus. Meteoritai sun
ku rasti. Jų viso pasaulio rinki
niuose tėra 2.000.

Amerikos vandenyse buvo ir 
kitų Europos laivų. Daugiausia 
Amerikos vandenis vakar buvo 
pasiekę ispanų ir italų žvejų lai
vai. Jiems taip pat buvo pra
nešta, kad be leidimo negalima 
žuvis gaudyti Amerikos vande
nyse. Kad kapitonams ameri
kiečiai galėtų išaiškinti susida- 
rusią padėtį, visiems ispanų.dr 
kitų tautų žvejams įsakyta 
plaukti į New Yorko uostą jr 

Į leisti amerikiečiams patikrinti 
žvejojimo priemones. Daugelis 
žvejoja vienos rūšies žuvis ir ga- 
dnna kitos rūšies. Ne tik tiklai, 
bet ir kitos žvejojimo priemo
nės privalės atitikti nustatytus 

1 standartus.

Unijų vadai bijo
Kalbama, kad renkant plieno 

darbininkų unijos vyriausią pre
zidentą buvo jsivėlusios pašali
nės jėgos ir pridariusios sukty
bių. Senasis unijų prezidentas, 
kurs pasitraukia į pensiją, I. W. 
Abel nori, kad tuos gandus pra
dėtų tyrinėti speciali kongreso 
komisija. Bet žemesnieji plieno 
darbininkų unijos pareigūnai ir 
vadai to nenori. Jie bijo, kad
komisijai pradėjus tyrinėti, ga- rimai eina su Sovietų Sąjunga, 
Ii iškilti į viešumą jų visi nešva- Rumunija, Formoza, nes nutari- 
rūs darbeliai.

JAV nenori atimti alkanoms 
tautoms progos pasižvejoti geros 
žuvies, bet jos nenori, kad tos 
žuvys ir tinklai nebūtų naikina
mi. / ‘icrikos žvejai nusiskun
džia, kad sovietų žvejai nekrei
pia dėmesio į ištiestus tinklus, 
juos gadina, o kartais visai sunai
kina. Amerikiečiai leis europie
čiams žvejoti, bet jie nori, kad 
žvejojimas būtų tvarkingas. Be 
to, valstybės privalo pasirašy
ti susitarimus su JAV. Kana
da ir Lenkija jau yra pasirašiu
sios naujas sutartis su Washing- 
tonu, bet kitos Europos valsty
bės nemanė, kad .JAV kongresas 
priims įstatymą, paskelbiantį 
200 mvliu ruožą Amerikos teri- 
torialiniais vandenimis. Pasita-

mas liečia ir Pacifiko vandenis.



JI metai <r. 9(13)
Klausimu* ir m*dti«9< *436 So. Washtenaw Avė., Chiceęo, III. Č0G32

JŪS KLAUSIATE, I Centrinė Mero įstaiga turi 
‘savo skyrius įvairiose miesto

narys

Kariškių pensijos yra apska

studija

Dėl bedarbio pašalpos
KL. Mano žentas dirbo ban-

Kongresmano Aspin 
rado:

norma- 
dirban-

Į Šiuos klausimus galite ne- 
atsakyti, nes tai būtų diskrimi- 

p. š.

Liaudies menas (Tapyba)

daugiau negu §107 bil., ku- valdžiai kaštavo §1.2^bil.; 1978 
riems nėra skirtų specialių fon- ,a- pesijoms teksią išleisti §9.1 
dų. Dėlto senatorius Eagleton 
(D. iš Mo.) iškėlė įspėjimo vė-

Socialinis draudimas ir aprūpinimas 
Redaguoja PRANAS ŠULAS 

Kovo 3, 1977

Šiaurės rytų skvrius—(North 
VYR. AMŽIAUS ASMENIMS jeast 1& R Center)j 2001 W. De- 

ŽINOTINOS ĮSTAIGOS Įvon Avė., tel. 744-3245, Jį ad-

Clūcagoje sėkmingai veikia 
Mero įstaiga vyr. amžiaus žmo- 
nms (Mayor’s Office for Senior 
Citizens), 330 S. Wells St., tel. 
744-4016. Toje įstaigoje dirba 
mūsų tautietis Kazys Baltruko- 
nis, kuris padeda pensininkams 
susikalbėti lietuviškai, jei kuris 
pakankamai nemoka išaiškinti 
savo problemų angliškai. Ši įs
taiga pensininkams suteikia įvai 
rų patarnavimą, duoda praktiš
kus patarimus, savanoriai ap
lanko sergančius pensininkus, 
suteikia, reikalui esant transpor 
taciją į ambulatoriją, ligoninę 
nemokamai nuveža, susirgusį as
menį, padeda bute susitvarkyti 
(horiie help), pristato sergan
tiems į namus maištą.

- ' ■ .-» i

Toji įstaiga yra išspausdinusi 
praktiškų . patarimų knygelių, 
būtent : 1) Yoųr Pension—How
to Make Sure You Get it, 2) Em 
ployment Service for Older 
Worker (45H-) : A Resource 
Guide (tarnybos vyresnio am
žiaus darbininkams).

!von Avė .
ministruoja Katalikų labdaros 
įstaiga;

2) Šiaurės vakarų skyrius —• 
(Northwest I & R Center), 3622 
W. Fullerton Av., tel. 384-4343. 
Šį skyrių administruoja YMCA 
(YMCA of Metropolitan Chica
go);

3) Centrinis vakarų skyrius - 
(Central-West I & R Center), 
10 S. Kedzie Avė., tel. 533-1555. 
šį skyrių administruoja Chica
go Urban Lyga.
4) Piet-vakarių skyrius (South 

wes I & R Center), 2353 West 
63rd St., tel. 744-5800. Šį skyrių 
administruoja Jungtinė Labda
ros draugija (United Charities 
of Chicago);

Jame dirba lietuvis Viktoras 
Morkūnas, kuris gali visada pa
gelbėti.

Antanas Tamošaitis

Č. T-kis9

vertė
ap- 
va-

pa
šei

Vf»

fių
Ola

1. .'is j t LA sekreto;
Mils. G. MEILIŪNAS 

307 W. 30 Street 
New York, N. Y. 10001

e) kiek vaikų jūs turite, jų

sąlygomis gali-Į jums duos užpildyti ir pasira-

Knialikiškų, Aoca iii stirnų, laisvh.nanLŠKų u 
darbai, IBielgtus mokyklom, b Kai t ylluE. ban

įsigyti, prašomi perašyu četj arba Money.

Klausimai, į kuriuos jūs
galite neatsakyti

KL. Pasakykite, ar aš ieško
damas darbo, Į kompanijos pa
teiktus visus anketos klausinius 
privalau atsakyk

ATS. Pa^al National Retail amžius, arba kas juos prižiūiės, 
Merchants Association surinktas kai jūs dirbsite?
ir paskelbtas federal, valdžios' f) turite nuosavą namą ar 
taisykles, dabar' yra neteisėta nuomojate butą? -
(illegal) darbdaviams klaust g} ar jūs buvote areštuotas?

Federalinis informacijos cen
tras, 219 S. Dearborn St., Chi
cago, Ill., tel. 353-4242, sutei
kia informacijas ir patarimus, 
kaip vyresnio amžiaus (senior) 
žmonėms kreiptis į federalines, 
-valstijos ir vietos Įstaigas.

Vicegubernatoriaus įstaiga — 
(Lįeutenan f. Governor’s office), 

■160 N. La Salle St., Chicago, Ill.,

A'eikiancios kelios pagalbos 
p rograiiips - ir ■ išmokomos spe
cialios pašalpos, kurias gah gau 
ti vyr.anlŽMus žmonės, papigin-i teį. 736-4677, suteikia informa- 
ti mokesčiai ūž mokslą - kursus,;cijas ir patarimus vyr, amžiaus 
taksų sjiifl^įnima^įlnakant už į asmenims kreipiantis į valstijos 
namą (real ėsta te ji..ar ūž nuomą, į ir. vietos įstaigas, 
nemokamas naudojimas JAV j Mero įstaiga skundams ir in- 
Nacionaliniais parkais. Smul-' formacijai (Mayor’s ofice of in- 
kesniaš informacijas šiuo rei-f (juiry. and information, City of 
kalu suteikia ši įstaiga, Chicago, City Hali,—room 100,

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
KirKviena* hviuvis, kuriam rūpi girnlimo krašto laisvė ir lietu- 
gerbūvis, privatu ausi pažinu są žemiau iš nardintomis knygom ir 
suminėtas Xnygas gamua užsisakyti Naujienose.

Juozas .Xap4C*nsfca*e SIAUBINGOS. DIENOS. Atsiminimai aplel- 
dziani Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų šf gyvenimą tremtiniu stovyk 
lose Vokietijoje, 2/3 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas kapačinskas, DALIA, • Atsiminimai. Išeivio Dalia
yra panirau an Kalesniųjų atsiminimą tąsa. Tai yra Amerikoje beisi 
Kuriančio ir patvaria. •.-u* mm a>men^ istorija. Knyga gausiai iuu 

ruota. 300 psį Kaina 7 dol.

eiKAGt*lWS KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ
Autore tyjycį Vnumje. Tr^kua^. Druskininkuose. Kaune. NaųdaktuuM 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji >en mate, kokia.' 
kaibaą girdėjo tr Ką jai žmones pasakė 95 psl 51.Yra tarp p*

I *< - .-i *^H,4 KaHi t ...
M. Zo^čenko, SATYRINES NOvĖLES. Genialaus rusų rašytojo 

’♦abHiuų iHivehų. pušį., kaina S2. *
O Kuraihk. KELIONE I ANAPUS 'GELEŽINES UŽDANGOS. Av 

griauk pasląhūHią neapgauna *ni y v*lo * >r agupropo propaganda 
upnaskHVUpai Abi knygos paramos lengvu, gražiu <ilturni

Prof. P. PakorWis, KRYŽIUOįlŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 pM. dokumentuota istorinė studija apie prūsu likimą 
r\aniū SZ.

lei’naifrs. MUSLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAillJJF 
<4 Kainu >1-50

>i< u kiu letainiai yra
NAUJIENOSE. 1739 So MAlSTED ST., CHICAGO ILL 6060* 

darbo vilindomii *rb< užsakant paštu ir pridedant

3 šio vajaus
na apsidrausti lik Class V-2 — 
tai yra viso amžiais apdrauda, 
kuriai mokesčiai mokami per 
20 metų. Apraudos dydis — 
52,000 arba §1,000.

’Apsidrausti gali visi nuo 1 
ki 70 melų amžiaus.

• Sveikatos patikrinti nerei-
K13- f

• šio vajaus melu apsidraudę 
gauna 45% nuolaidą nuo pir
mųjų metų mokesčių ir 107® 
nuolaidą nuo sekančiu 19-kos 
nelų mokėjimų.

• Po trijų metų garantuoja
mą paliudymų piniginė
(Cash Surrender Value) ir 
mokėta apdrauda (Paid up 
ue).

• Šia apdrauda turi teisę 
ūnaudoti SLA nariai, jų
uos, taip pat ir jų prietėliai — 
actuvių draugai.

9 Norint apsidrausti, reikia 
kreiptis į bet kurios kuopos Fi
nansų sekretorių arba organi
zatorių telefonu ar laišku Jis

rttni nMUA, t'akasVI.i aV .»tt,lut 
LIETUVAI IK ZE51illKUiAAI>

Pr. Juozą* Dtupara*. XtMEb ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Lšieu 
W Ubhtt&uje lihrt) ui e t a u. pauca autoriaus lesoiina. Knyga dvieju Ua
Uų. akiu s v keliniu pruUiemus uKininKu KiasU. H dalis: žemes
HMM/ svietinU^ Lietuvoje.

Autorius žodyje raid: ’’Jei liūdnas lietuvių tauto* likimas 
nuoutų Liet u v o* urpriKlaubouv be* gyvenimo n aeoutų su

išaugusių y Mciuvus pou ūmų. e k ui tumi
alų a MOJturuuų laimėjimu. Šiandieną, drąsiai galinu sakyti, lietuvių 
laika galėtų dKtiiliolU ir džiuguli savo žemes ūkio Kultūros vaisiau 
*i ptiiygU podiumą įskili o šiuo** Zkiropos tautuiiu".

Kuygos apiš žemes ulų atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
mituli Lietu VPU tautos dauguma (88.12%; buvo ukininKai lt po u* 

LSOiaakytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patya buvę. ukj 
iujikjM' arba ūkininkų vaikau reūkia. Kad ši Knyga bus brangi abou 
uuciAi lietuvių daugumai. ypa<? kadangi knyga su tokia meile Lietuvon 
aeiuei parašyta, aad pradėjus skaityti nebeainori pertrauku. Knyga 
•u turu u & skiriama -aetu vai Šiais lodžiau; “ Ve Kingą* suhuk — myu 
uai ievynei Lietuvai*.

Ku>gu* duu pu a t* pi u su daug vaizdelių ir lentelių, uina tik Sb.uu 
jaunama ABOJlcUuK.

vėai arba Muuey Vrden siusti tokiu t die su:

I '. ’ ’ ; . M u j u O
I *139 HALSTED STREET, CHICAuU, ILLINOIS 6U60> 

ua ve pimguA moiaa. knyga

Kieno pensijos didesnės?
KL. Malonėkite paaiškinti fe

deralinės valdžios ir privačių į 
bendrovių pensijų planus: kuo 
jie skiriasi ir ką turi bendro? 
Cž paaiškinimą iš anksto ačiū.

ATS. JA\’ Kongreso 
Las Aspin (D. iš W’isc. 
Pentagono ekonomistas, praei
tą metą studijavęs karių pensi- 
ju planą, pasakė, kad jų pensi
jos yra 3 kartus didesnės, negu 
civilinės tarnybos pensijų plano 
civiliams darbininkas ir 7 kar
tus didesnės, negu privačių ben 
drovių pensijų sistemos planų 
mokamos.

a) Privačios pensijos 
iiai pradedamos mokėti 
tiesiems sukakus 65 metus am
žiaus, kariškos pensijos — pra
dedamos mokėti nuo 42 metų 
amžiaus;

b) Po 30 metų tarnybos, dau
gelis privačių pensijų • planai 
skiria 35% paskutinės išmokė
tos algos (final pay check), tuo 
pat metu kariškos pensijos yra 
daugiau negu 60% paskutinės 
algos;

121 N. La Salle St., tel. 744-3370. kai kuriuos klausimus darbo 
Suteikia informacijas ir prii- ieškančio aplikanto. Pvž/jie ne

ina įvairius pareiškimus (re- gali klausti: M
quests) dėl miesto patarnavi-į a) jūsų merga utines pavardės, 
1110; atidara iki 10:30 vai. vak. ? arba tėvo pavardės, jei jūs esate 
žiemos metu dėl nepakankamo aplikantė moteris, 
butų apšildymo.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 
SPECIALUS VAJUS

b) jūsų ‘marital’ statuso—ve
dęs, divorsuotas, šeparuotas, na 
slys ar viengungis"?

c) kas su jumis gyvena?
<1) kuriai bažnyčiai priklau

sote ir kas yra jūsų dvasios va
dovas?

c) % privačios pensijos plano 
yra sumažintos Soc. See. išmo
kėjimais (benefits), tačiau ka
riškų pensijų tie nuostatai ne
liečia;

d) Geriausias pensijų planas 
sudaro % infliacijos išlaidį (per 
paskutinius 5 metus), su vidur
kiu, padauginant iš 25%. Fede
ralinės pensijos, visdėlto, pa
dengia 101% infliacijos “įkan
dimo” (infliationary bite);

2) Kariški pensininkai turi 
teisę į nemokamą medicinišką 
aprūpinimą (gydymą) ir kitas 
lengvatas, tuo tarpu kitų kate
gorijų pensininkai tų lengvatų 
neturi.

syti Non-Medical pareiškimą 
taip pat sumokėti , mėnesinius 
arba metinius mokesčius.

3 Įsirašyti į SlA yra dabai 
geriausias laikas, nes Specia
lusis vajus tęsis tik 6 mėnesiui- 
ir specialūs pašildymai nebūt 
pakartoti, todėl jais pasinaudo 
kite dabar. 5"

.j

• Mums reikia didesnės gyvy 
bes apdraudos, 
brangsta.

• Apdrauda 
nio sekančio 

yIOs dienos. 
jūsų aplikaciją bus aprobavęs 
ir gaus jūsų pirmuosius mėne
sinius arba melinŠus mokes
čius

• Jei I'inansų sekretoriaus ar
ba organizatorius adreso netu
rite ir jei ;ūvi artimoje aplin 
koje SLA kuopos nėra, prašo
ma

kurta laikas atspausdintą v ganiu a gauti Knygų ruikojt

CH1CAGOS LIETUVIU ISTORIJA
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių A) U869 1959; metų 

^bicagos lietuvių gyvenimą ir jų ailiKtus darbu* 
>w. išleido Aruerikub Lietuvių Isionjua Draugija

Aiiygoję aprašyta pirmas Chicago n atvažiavęs lietuvis, piriuu^ 
uetuvių KuluDijus, jų suorganizuotus saipus draugijos, m t# t y tuo baz 
uyeu>t ptcigli laikrssasi, Kurių mu buvo 121, 41 teatro draugiją 
paša utie viski cbuiai, g bažnytiniai *r 314 veiklesnių zmuiuų biugiuli 
ju®. Ouuti JuKuroenlai 
altų organizacijų atlikti 
KM) IT KL

Nonnueji Šią knygą 
rrderj

V.VIEKIKUS I.ĮbnT'Vię ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu (r pasiųsti:

• 73S So Halsted SU, Chicago, 1IL 60608

Kongresinanąs Aspin pasiūlė 
kariškių pensijų išmokėjimus 
(benefits) priartinti prie nor
malaus amžiaus (65 m.) ir toks 
pajudėjimas apskaičiuojamas su 
taupytų kraštui §80 bilijonų per 
sekančius 25 metus kariškoms 
pensijoms išlaidų. (Duomenys 
paimti iš 1977. vas. 27, “Chica
go Tribune). pr. fab,- s 1739 So. HALSTED ST^ CHICAGO, ILL. 60608

kadangi viską*

664 pM Kainu

pradės galiot 
mėnesio pirmo 

kai- SLA Centras

£

B

l
r į
į

.t

naujienos. CHICAGO I, U-L- — Thureday, March 3. 1971

nemoka jokių mokesčių į pens!* 
jų fondą. Taip pat nemoka mo
kesčių į fondą ir kariškas per- 

i sonatas
tar-i Mr. Petersono komisija pa*-, 

reiškė, kad kariškių pensijų si
stema — daugiausia sudaranti 
sunkumų. Kariškiai išeina pen
sijon 20 metų anksčiau, jo teigi
mu, tas veda prie “anormališkų 
kombinacijų, didelių išlaidų ir 
didelių pensijų (high exit ra
tes)”.

Biudžeto staigos pareiškimu, 
1964 m. kariškos pensijos fed.

Apie federalinės v&ldžloe 
tarnautojų pensijų planus

KL. Pašokinkite, kokios yra 
JAV federalinės valdžios f 
naut. pensijų sistemos ir kokie 
yra tvarkymo metodai? J. P-kis

ATS. Iš vieno Washingtono 
senatoriaus praeitą savaitę pa
daryto pareiškimo, ryšyje su 
fed. valdžios tarnautojų algų 
pakėlimu, kaip "finansinę laiko 
bombą” paaiškėjo, kad veikia 
51 federal, tarnautojų pensijų 
sistemos. Jos turi prievolę iš vi
so <

liavą dėl feder. pensijų plano, či(jojamos tokiu būdu: išeinam- ; 
Jis pranašavo bankrotą arba di- čio poilsin pagrindinė alga (kai 
dėlių taksų padidinimą, jei ne- išeina pensijon dieną) 2.5% pa
bus padaryta pagrindinių tuo dauginama iš dirbtų metų skai- 
reikalu reformų. Ičiaus. Pensijų didumas — nuo

Senatorių Eagleloną ir pase-,50% algos po 20 metų tarnybos, 
kėjus feder. tarnautojų unija iki 70% algos po 30 metų tarny- 
pavadino gryna demagogija iri bos. Kai išeina iš kariškos tar- 
pareiškė, kad federalinės pehsi- nybos prieš 20 metų — nieko 
jos nėra didesnės, kaip priva- negauna. (“Chicago Tribune” 
čių bendrovių pensijų planai nu 1977 vas, 27). pr. fab.
mato. Didelis skirtumas esąs) 
lame, kad visi feder. pensinin
kai — civiliai ir kariškiai—gau
ną pensijų padidinimą automa- , .
tiškai, pragyvenimui pabran- Great Neck, N. Y. ir buvo 
gus (cost-of-living). Tiktai 10% 'atleistas dėl trūkumo darbo. Ta- 
privačių bendrovių pensijų pla- atvažiavo į N. Y. ir regisira- 
nai tokią protekciją prieš inf- bedarbių įstaigoje. Visą 
hacijų paaaro .
Išmokamos pensijos (benefits) f 

federalinėj sistemoj yra įvairios. I * 
Vykd. valdžios (exec, branch) 
tarnautojai, kurie išeina pensi-!'^ 
jon 65 m. amž. po 35 metų tar-L 
nybos, gauna paskutinės algos L ATS. Sunku atsakyti, uęturaht 
64% pensiją. Kongreso nariai tos valstijos nedarbo įstatyhfo. ’ ‘ 
gali gauti savo pask. algos 80% į Kreipkitės į gyy. vietos tų reika- 
ir fed. teisėjai po 70 metų amž., :lų žinovus, 
gauna savo algos 100% pen-į - - •- .-—;—- r 
siją.

laiką sakė, — tuoj gausi Pas
kiau sakė, kad pašte žiivo.Greit 

į bus metai laiko. Kas reikia da- 
j ryti, kad visa tą pa^e’itiriūs&e^v 
(■vėliau sakys' kad pavėluota?#’:

Pirkite Naujienas, -c 
. Remkite kiekvienas, 

Ne§ jos rašo“ .tiesą . 
fed. teisėjai^ : Ir veda-į šviesą. ;

Vykd. valdžios tarnautojai 
moka nuo savo algos 7% į pen
sijų (retirement) fondą; kong
reso nariai —- 8%;

DR. AI^TANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJ'ĖNU-^ GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS. GYDYTO

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl.,. liečiančius 1905. 

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunis dienas if susi- 1 
rūpinimą. _________ i.2__ __ __________ .. i._—___________ $8*00 m

Dr.

5X00

į

rupuumą. __ ______ i.____ _ _____ __________________ ;
a. j. Gųssen — DANTYS, liį priežiūra, sveiKaia ir grožis.

Kietais viršeliais, vietoje $4.00. dabar 'dk  
ilinkštais viršeliais tik__________________ :_____

Or A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS. '
Kelionės po Suropą įspūdžiai. Dabar tik _

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba money orderi, prie.
nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo išlaidoms.

- 7$ W L
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I;
K;

'V*

i, ”



Detroito naujienos j Po Dr. J. Puzino kalbos bu- — The Outpost of freedom ir 
vo parodytos skaidrės, kur kada | dar kažką. Vaišes vyko geroje 
J. Basanavičius gyveno, mokėsi nuotaikoje. Reikia skaityti, kad 

... T . , 1 bei dirbo savo srityje,įtroito skyr. pirm. Jonas Švoba. t 
|J. Švoba savo trumpame žodyje 
apgailestavo, kad taip neskait
lingai publika į minėjimą atsi-' 
lankė. Juk Dr. J. Basanavičius 
buvo mūsų visų, neskiriant įsi- _
tikinimų. Juk tu, ..e šią dienų j Z "U* 
Lietuvių namus publika nebesi- 
lanko. Nors apsaugai buvo pa
samdyti du policininkai, bet pu
blika iau nebegrįžta. jaoai gražiai nusKamoe- buvo darbingas. Papildomai

'jo. Palyginus prieš dešimt me- > buv0 aptariamas švyturiečių de- 
Minėjime invokaciją sukalbėjo ty lr ^abar s0118** D. Petroniene §įmtmečio-minėjimas, kuris nu- 

Čią buvo įneštos 4 organizacijų 'kun_ K. Simaitis. Po mvckaci- i Paau&° vlsa kalva. Puikiai at- matytas gegužės mėn. 7 d. (šeš- 
vėliavos Vadovavo Švyturio jū- jos buvo perstatytas paskaitinin- !iko savo pasirinktas dainas. La- tadien|) Kultūros Centre. Numa- 
rų šauliai. (kas prof pr jonas Puzinas. Pa-1 kerai atrodo, liekna dailiai, ty^a frumpa minėjimo progra-

Po pamaldų 12:30 vai. Lietu- skaita truko vieną valandą. Pa- • nuaugusiu taisyklingų veido bruo-1 ma po programos koncertas ir 
vių namuose įvyko minėjimas— skaita gerai paruošta. Dr. J., m u ■ ęvronienei nesu- banketas. Kokia bus meninė
akademija. Salės scenoje buvo Puzinas J. Basanavičiaus gyve-i s.tl ^vo Pririnktoje protesi- jda]jSj dar nepaaiškėjo, šokiams 
pastatytas Dr. J. Basanavičiaus 
portretas. Prie portreto buvo 
pastatyta vaza su gėlėmis. Ga
le salės, ant padengto stalo, pa
dėtos kelios anų laikų Dr. J. Ba
sanavičiaus knygos ir 50 litų 
banknotas su J. Basanavičiaus 
atvaizdu.

Minėjimą pradėjo ALTS De-

Dr. J. Basanavičiaus 
sukakčių paminėjimas

Dr. Jono Basanavičiaus 125 
metų gimimo ir 50 metų mirties 
sukakčių paminėjimas įvyko va
sario 20 d. Minėjimas prasidėjo 

.pamaldomis šv. Antano parapi
jos šventovėje. Mišias už velio
nio J. Basanavičiaus sielą atlai
kė ir pritaikintą pamokslą pa- ' 
sakė tos parapijos klebonus kun. 
Kazimieras Simaitis. Į bažny-

minėjimas pavyko gerai, tik gai-
Po pertraukos sekė meninė da- ia, kad publikos nei.lsilankė dau- 

. lis, kurią atliko solistė Danutė giau, nes galėjo būti daugiau.
Petronienė ir akompaniatorius Minėjimą suruošė ALTS Detroi- 
Vidas Neverauskas. Solistė pa- to skyrius.
dainavo šešias dainas: Ilgesys
— J. Strolio, Vai kur nužegiiuos švyturio jūrų šaulių kp.

Valdybos darbingas posėdis 
nigaikštienės Birutės garbei —į š j šaulių kp v.bos posė_ 
K. V. Banaičio ir kitas. Visos jVyko vasario 19 <1. Posėdis 

i daines labai gražiai nuskambę- buvo da>bingas. Papildomai

nima apžvelgė nuo jo gimimo j v L . T x
iki mirimo Vilniuje 1927 metui1,ste Pad/kos ztall tar« f' S™’ 

, ba, o raudonų gelių puokštę įtei
kė J. švobienė. Pabaigai sugie
dotas Lietuvos himnas.

Po r'inėjimo gretimoje salė
je sekė vaišės. Vaišių metu so
listei D. 'Petronienei V. Tamo
šiūnas įteikė knygą Lithuania

vasario 16 dieną. Tai plati ir 
išsami tema apie Dr. J. Basana
vičių. Šią, temą aš čia nei ne
bandysiu aprašinėti. Reikia ma
nyti, kad prelegentas pats pa
siųs kurio nors laikraščio redak
cijai. -

l.ul jivU. OUAlullh- 
joje, bet žygiuoti pirmyn. >0-, gros Rimo Kaspučio orkestras.

I Po ilgo laukimo ir ilgų svarsty- 
’ mų prieita išvada, kad vis dėlto 
“Pilėnuose” statys paminklą. 
Kai tik atšils pavasaris, tuoj pa
minklo darbai bus pradėti. Pa
minklo darbai pavesti Antanui 
šiurkui pasitarus su valdyba. Se- 
katiems Statybos darbams bus

Rusiško dvaro traktoriui suvertus užuogar^, senos lietuvės kolchozininkės ver
čiamos daužyti šlyną -ir sodinti kukurūzus. Šalia stovi rusas prižiūrėtojas, tvarkąs lau
kuose dirbančias senas moteris.

1

NOW AT OAK
MID-SIZE 

PRIZE

SUPPLY

atskiri nutarimai. Stovyklos ati-rija, jų grožiu ir paslėptais tur- padės prez. Amin ne tik tvarky- 
darymas šį pavasarį numatytas tais. j ti Ugandos karius bei policiją,
birželio pradžioje, bet priklausys 
ir tnuo oro sąlygų.

Įdomi paskaita

Kovo mėn. 6 d. 12 vai. Kultu- dyba. Įėjimas į paskaitą nemo- 
ros Centre įvyks Dr. Leono Ba- kamas. ' a. Bukauskas 
jorūno paskaita “Didieji Eže-:  
rai Amerikos Ūkyje”. Paskaita 
bus pailiustruota skaidrėmis. De
troito ir apylinkių visuomenė 
kviečiama skaitlingai dalyvauti.
Dalyvaudami paskaitoje susipa- Ugandoje. Juokais ar rimtai sa- gytojai negalėtų jais krapštyti 
žinsite su Didžiųjų Ežerų isto- koma, kad' kubiečiai Ugandoje dantis.

Po paskaitos bus trumpas in
žinierių ir architejktų susirin
kimas. Rengia Inžinierių ir Ar
chitektų Detroito skyriaus val-

bet taipgi jie pamokys ugandie- 
čius, kaip geriau žudyti žmo
nes, kad užsienis nesužinotų, kaip 
sakoma, kad net šuva nesulotų.

§ Prancūzai nuo senai yra ži
nomi etiketo čempionai, žino
mas valstybininkas ir ministe-

I ris pirmininkas kardinolas Ri- 
Koks tūkstantis Kubos karių'■ chelieu Įsakė pagaminti apva- 

“specialistų” jau atsirado liais galais stalo peilius, kad val-

KUBIEČIAI UGANDOJE

There's d new 15" (measured diagonally) Trinitron 
Plus that's big enough to be your primary set and 
small enough to fit almost anywhere? And with a 
picture that's better than ever.
; Sony hps engineered technological advances into 
Trinitron Plūsto produce an even brighter, sharper • 
picture than before. Greater definition. Greater 
depth of contrast. Greater detail.
' Come see this Trinitron Pius.

It's mid-size. But a big surprise. "If s a Sony."

FEATURES
*• 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

Easy
Terms

?USH BUTTON 
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. f

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

FEATURES

KV-1512
15" screen measured diagonally

TRINITRONS.BULKS
-its a sony:1

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

Artėja Dainų šventė. Reikia jai tinkamai pasiruošti.

Juozės 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 lO ^ar dąggiąu egzemp

liorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų. - \ ■_; *_
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį arba Money 

orderį tokiu antrašu:

NAUJIENOS
„1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

KV-1741R
17" screen measured diagonally

TRINITRON?
“ITS A SONY.”

. OAK SUfflJ
AND FURNITURE CO.

• .. . * ■ . .. ►

711 WEST JACKSON TEL: 454-1110

Taupykite dabar 
pas mus

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
gyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die

ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

m
palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša
51/4%'

UNIVERSA
SAVINGS &L0AN ASSOCIATION

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

įsteigta 1923 metalu. TEL. 421-3070
%

Įataigoe pietaom kiemas automobiliams partatytt
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Prezidentas gina pagrindines teises Anastazija Tamošaitienė Paasaris” (Tapyba)

Prezidentas Jimmy Carter, vykdydamas seniai ap
galvotą ir atsakingų pareigūnų nustatytą užsienio po
litiką, pradeda garsėti ne tiktai visoje Rusijoje, bet ir 
kituose kraštuose, kur paneigiamos pačios pagrindi
nės žmogaus teisės- Prezidentas Carteris, susipažinęs 
su pagrindiniais JAV užsienio politikos planais, žengė 
reikalingą žingsnį, įsakė valstybės sekretoriui ir vi
siems atsakingiems diplomatams, kad JAV gintų pa
grindines žmogaus teises.

Sovietų valdžią nustebino naujai prisaikdinto val
stybės sekretoriaus Cyrus R. Vance pareiškimas, kad 
JAV yra pasiryžusios patyrinėti, kaip Helsinkio aktus 
pasirašiusios valstybės vykdo savo pažadus. Reikalas 
šiek tiek susipynė, kai sovietų valdžia nutarė išdepor- 
tuoti Amerikos žurnalistą George Krimskį už praneši
mus apie sovietų poetą ir žmogaus teisų gynėją Alek
sandrą Ginsburgą. Prezidentas Carteris, ilgai negalvo
jęs, įsakė Tasso vedėjui Aleksėjevui kraustytis iš Wa- 
shingtono. Sovietų propagandos agentūros pradėjo aiš
kinti, kad rusai turėjo pagrindo išsiųsti Krimskį, bet 
naujoji administracija išsiuntusi Aleksejevą, neturėjo' 
jokio pagrindo.

Šitas prezidento'"Carterio žingsnis ir šukelė didelio 
susirūpinimo Maskvoje. Nieko sovietų valdžia taip nebi
jojo, kaip Belgrado tyrinėjimo. Šią vasarą, suėjus dviem 
metams nuo Helsinkio aktų pasirašymo, tų pačių valsty
bių atstovai prižadėjo reikalą ištirti. Brežnevas manė, 
kad jis galės visą reikalą nustumti “kišimosi į vidaus rei
kalus” pretekstu, bet prezidentas Carteris ir atsakingi 
valstybės departamento pareigūnai kitaip į visą reikalą 
pažiūrėjo. Brežnevui pasirašius Helsinkio aktus, atsi- 
kalbėjimas, jog tai yra gryniausias sovietų vidaus rei
kalas, negalioja, nes tai liečia pasaulio taikos proble
mas, kurios privalo visiems rūpėti.

Dar labiau nustebo sovietų valdžios viršūnės, kai 
patyrė, kad prezidentas Carteris asmeniškai pasiuntė 
sovietų prof. Andrejui Sacharovui laišką pagrindinių 
žmogaus teisių klausimu. Prof. Sacharovas yra sovietų 
kovotojų už pagrindines teises įtakingiausias žmogus. 
Sovietų valdžiai nepatiko šis prezidento elgesys, bet iki 
šio meto jie nežino, kokio žingsnio imtis. Jie gąsdino 
santykių pablogėjimu, sakė, kad strateginių atomo gink
lų kontrolės nebus, jeigu atsakingi pareigūnai panašia* 
elgsis. Brežnevas nusiskundęs,'kad prezidentas traukiąs 
detentės politiką ir kenkiąs abiejų valstybių santykiams, 
bet prezidentas nekreipia jokio dėmesio į grasinimus. 
Jis yra įsitikinęs, kad susitarimai neturi jokios vertės, 
jeigu pačioj Rusijoj taip žiauriai trempiamos pagrindi
nės žmogaus teisės.

Prezidentas Carteris padarė dar vieną žingsnį, ke- 
lantį susirūpinimo visų Sovietų Sąjungos vadų tarpe- 
Praeitą antradienį prezidentas Carteris Baltuose Rū
muose priėmė Vladimirą Bukovskį, praleidusį 12 metų so
vietų kalėjimuose ir psichiatrinėse ligoninėse. Pasikal
bėjime su Bukovskiu dalyvavo ir viceprezidentas Wal
ter Mondale. Pasirodo, kad Bukovskis, aukštuosius mok
slus baigęs rusas, jau kelinti metai kovojo už pagrindi
nes teises pačioje Rusijoje. Prezidentas pasveikino Bu
kovskį, atvykusį į Baltuosius Rūmus, ir jam pareiškė, 
kad jis yra įsitikinęs pagrindinių žmogaus teisių gynė
jas. Prezidentui bando grąsinti, bet jis grąsinnnų nebi
jąs ir nesirengia trauktis nuo šios politikos.

— Esu nepaprastai jums dėkingas,—atsakė jam 
kovskis. — Aš suprantu man suteiktą didelę garbę, 
pakvietėte mane į Baltuosius Rūmus, ir man atrodo,
jūsų administracija pagerbia ne tik tą judėjimą, kurį aš 
atstovauju, bet ir tas idėjas, kurias mes giname...

Vėliau Bukovskįs apsuptiems Amerikos žurnalis
tams jis pareiškė: — Prezidentas Carteris bus didžiau

sias prezidentas Amerikoje, jeigu kraštas rems jo kova skatina panašius poreiškius sa- 
už žmogaus teises visame pasaulyje telitinėse valstybėse. Skatina

Iš Rusijos ateinančios žinios sako, kad pagrindiniu Puos taip pa* Helsinkl° nuUri-
... . ■,... . . , . ,. "T41 mai, arba tiksliau—jų nesilaiky-žmogaus teisių judėjimas kiekvieną dieną stiprėja. Vie

toje suimtų Aleksandro Ginzburgo ir Jurijaus Orlovo, 
atsirado kiti disidentai, pasiryžusieji rizikuoti savo lais
ve ir gerbūviu, bet jie tęsia darbą. Maskvoje platinama 
peticija, kurią sovietų disidentai paruošė Helsinkio aktus 
pasirašiusių valstybių vadams. Dokumentą pasirašo ma
tematikos prof. Naum Neiman ir fizikas Juri Mniueh. 
Penkiuose mašinėle rašytuose lapuose šie du vyrai sura
šo faktus apie pagrindinių žmogaus teisių laužymą vi
soje Sovietų Sąjungoje. Pasirašiusieji prašo kiekvienos 
valstybės atsakingus pareigūnus kelti Šiuos faktus Bei- būdu , mes daugiausia padėsime 
grado konferencijoje ir padėti Rusijos gyventojams gin- tėvynėje kovojantiems lietuvia- 
ti savo teises- Ne tik pasirašiusieji, bet ir visa eilė kitų “s’ Panas^’ kaiPtai darė 
rusų yra pasiruošusi liudyti Belgrade, jeigu jie ten bus.ni° lietuxlai 1917—18’ 
iškviesti. ' • * < Lietuvos valstybės atstaty-

- ’ 'mul» kaip tada, taip ir šian-
yra tautos iš
turime rūpin

tis čia, o taip pat sekti vis di
dėjančias okupanto pastangas 
rusinti Lietuvos žmones ir net 
stengiantis iškreipti 
būdą bei prigimtį.

Mūsų pasitikėjimą 
ir tai, kad kai kurios

mas.
Prie pragiedrulių galime pri

skirti ir naujoj’o JAV prezidento 
ir j'o administracijos laikysenų 
žmogaus teisių pažeidimo atve
jais. o šitos teisės Lietuvoje oku
panto laužomos kasdien su ne
mažėjančiu įžūlumu. Rinkti, kau 
pti ir skelbti asmens teisių pažei
dimo faktus, yra šiuo metu mū
sų pagrindinis uždavinys ir tuo

Pagrindinių žmogaus teisių klausimas paralBfavo. dien< lemtingas 
sovietų valdžios viršūnę. Dalis karių ir net policijos ma-į laikymas. Tuo 
no, kad vyriausybė privalėtų gerbti kiekvieno žmogaus 
teises. Kiekvienas prisimena, kas darėsi Maskvoje ir so
vietų kariuomenėje, kai Stalinas ir čekistai sauvaliavo. 
Jie žudė ne tik partijos narius, bet irt pasižymėjusius 
raudonosios armijos karius. Brežnevas turi pakankamai 
jėgos likviduoti visus disidentus, bet dabartiniu metu 
tarptautinė padėtis būtų labai nepalanki tokiai sau-,'kurtos Lietuvos valstybingu

mo apreiškęs nėra išnykusios: 
mes turime Nepriklausomos 
Lietuvos valstybės atstovybes 
bei atstovus užsienyje, mes tu 
rime ir Viriausią Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetą, kuris nėra 
liovęs reikšti lietuvių tautos 
politinę valią atgauti laisvę ir 
nepriklausomybę.

Minėdami vasario šešioliktą 
ją, kviečiame visus remti VLI 
Ko instituciją bei jo darbą. 
(Elta)

Lietuvos atstovas dr.S. A.Bač 
kis vasario 15 gavo. Valstybės 
departamento Washingtone lai 
šką, kurį pasirašė einąs sekre
toriaus pareigas Arthur A.Har 
tman:

“Lietuvos nepriklausomybės 
59—tosios sukakties proga, 
man yra malonu pasveikinti 
Jus ir pareikšti geriausius lin.

valei.
Amerikos Lietuvių Taryba, apsvarsčiusi prezidento 

Carterio ir jo administracijos padalytus žingsnius, pa
taria lietuviams rašyti prezidentui Carteriui ir valsty
bės sekretoriui laiškus, dėkojant jam už tokį žingsnį ir 
raginant jį nekeisti šios pozicijos. Brežnevas pasižadėjo 
gerbti pagrindines žmogaus teises Helsinkyje, bet nesi
ėmė jokių žinsnių policijos ir komunistų partijos sauva
lei sutramdyti. Prezidento Carterio pareiškimai, laiškas 
Sacharovui, Bukavskio priėmimas ir pasikalbėjimas su 
juo nėra nusikaltimai. Sovietų partijos pirmasis sekre
torius viešai pasižadėjo gerbti žmogaus teises. Reikia 
prašyti prezidento, kad jis šios politikos laikytųsi ir atei
tyje. .

lie tuvio

skatina
1918 at-

sitarimus su ALTos valdybos, vos Rezistencinio sąjfldž'o at- 
a iu T.Bliiis rubų ir apie nu

matomą VLIKo ir ALTos val
dybų pasitarimą . Baltų San
talka rūpinasi, kad žmogaus 
teisių klausimas nenustelbtų 
pagrindinio veiklos tikslo— 
Sovietų Sąjungos okupacijos i 
pašalinimo iš Lietuvos, Latvi-’ 
tos ir Estijos. Valdybos narys 
J.Bieliukas painformavo, kad 
pasitarimai su JAV LB valdy
bos atstovais sausio 8 buvo at
viri ir sėkmingi. Ne visa dar
botvarkė per vieną dieną ga
lėjo būti baigta svarstvti. Bus 
tariamasi ir toliau. Eltos Infor 
macijų (lietuvių ir anglų kaj 
bomis spausdinimas ir eks
pedijavimas perduotas Tėvų 
Pranciškonų spaustuvei. Tary 
bos nariai pasisakė Eltos In
formacijų turinio reikalais. 
Valdybos narys A.Sabalis kal
bėjo apie sėkmingą jaunimui 
seminaro organizavimą. VLI
Ko vicepirmininkas prof, dr, 
B. Nemickas—apie įvairias po 
litines ir juridines VLIKo vei
klos problemas. Valdybos na
rys -finansų reikalams A. Ve- 
deckas referavo VLIKo 1977 
sąmatą. Išsiaiškintos sąmatos 
pazicijos, valdybos ir jos na
rių 1976 veikla ir 1977 planai. 
Pasisakius tarybos nariams, 
taryba priėmė VLIKo 1977 są
matą. Administracijai: patalpų 
nuomai, raštinės išlaidoms, rei 
kalų vedėjui ir sekretorei—^ 
vertėjai 13,700 dolerių. Ben
drinei veiklai: jaunimui semi
narams, leidiniui apie Kalan- 
tą,politinių kalinių rūpesčiui 
ir kt. 8250, Informacinei Tar
nybai (centrui) išlaidos pačios 
didžiausios: šešiom kalbom 
įvairiuose kraštuose leidžia
mom Eltos Informacijom 20, 
850, radijo į Lietuvą translia
cijom 5400, vienkartiniam: 
Sovietų genocidas Lietuvoje, 
didelio įvairiom kalbom vado 
vo apie Lietuvą ruošai, 
nėlio įvairiom kalbom apie Lie 
tuvą išleidimui ir kt. 9200. Ypa 
tingos išlaidos: parama LKB:

. .o va* Ju nas V i.^a.y s. s, t. i u /

Poetas Tomas Venclova, Lie 
tuvoje suorganizuoto žmogaus 
teisių gynimo komiteto na
rys, vasario 24 Washingtone liu 
dija specialioje JAV Atstovų 

(rūmų komisijoje Helsinkio ak- 
'to vykdymui tirti. Vasario 15 

i įvykęs į JAV, T. Vencio va va 
ario 18 dalyvavo ir tarė žodį 

Lietuvos generalirtio konsulo 
J'Jew Yorke ir VLIKo. surenk
ame Lietuvos nepriklausomy

bės atstatymo metinių priėmi
me Carnegie Endowment In
ternational Center Manhatta- 
tie, o vasario 20 buvo Neprik- 
ausomybės minėjime Kultū
ros Židiny flrooklyne. (Elta)

VLIKo tarybos nariai pasakė 
pagrindines kalbas Vasario 
16 minėjimuose: Vaiva Vėb
raitė New Havene, Gonn.,Rūta 
Žymantaitė Philadelphijoj, Pa. 
,Kęstutis Miklas Clevelande, 
Ohio. Minėjimai buvo vasario 
20. (Elta) ; : ,

Vasario 16 proga, Amerikos 
Lietuvių Taryba yra išsiunti
nėjus! 4406 laiškus—raštus 
JAV senatoriams, kongresinin- 
kams, spaudai, radijui, orga, 
nizacijom ir kt. (Elta)

’ Natūralus gyventojų judėji
mas Vilniuj 1975; g. 6962, mirė 
2734 (priaugo 4228), sutuoLtu- 
vių 5284, skyrybų 1756. Tūkstan
tiui gyventojų tenka. 15,8 gimi 
mų, 6,2 mirtys, 12 sutuoktuvių, 
4! skyrybos. Tokios žinios iš 
Vestnik statistiki, 1976 11 nr.

SENIAU TOKĮ “ERETIKĄ” 
BŪTŲ SUDEGINĘ ANT LAUŽO

VATIKANO MIESTAS.. — 
Vatikanas praėjusį penktadien. 
500 žodžių pareiškime pranešė, 
kad maištingasis prancūzų ar- 

leidi- kivyskupas Marcei Lefebrce ne- 
’ ’ ’ rodo’jokiOs atgailos, dėlto visi 

jaunieji to arkivyskupo pasekė
jai šaukiami palikti jį ir grįžti

Kronikai, žmogaus teisių ko- prie Romos (katalikų) bažny- 
misijai ir kt. 3500. Iš viso 1977 1 -
VLIKo sąmata 67,500 dolerių.

VLIKo taryba kontrolės ko- 
misijon išrinko: Vitautą Vai
tiekūną, dr. Antaną Skėrį ir 
Juozą Pažemėną. Posėdis tęsė
si keturias su puse valandos. 
Pasibaigus posėdžiui, pagal 
statutą, tarybos pirmininko pa
reigas perėmė Mažosios Lietu-

čios. Arkivyskupas Lefebrve

įvedimui liturgijoje, kaltina po
piežių Paulių VI pataikavimu 
komunistams ir nepripažįsta jo 
autoriteto.

Savo dekretu praeitų metų lie
pos mėnesį papiežius arkiv. Le
febrve suspendavo iš visų - ku
nigiškų pareigų.

Bu
kai 
kad

VLIKo vicepirmininkas Jur-Jiš visų kitų panašių pareiškimų 
gis Valaitis vasario 20 per Lai
svės Žiburio radiją New Yorke 
pasakė tokią kalbą:

Kaip rašo anų laikų ir įvy
kių liudininkai, 1918 vasario 
16-toji buvo eilinė žiemos die
na: šalta ir apsiniaukusi. Lie
tuvos Tarybos narių, pasirašiu
sių Nepriklausomos Lietu
vos valstybės atstatymo aktą, 
nuotaika buvusi taip pat apsi
niaukusi, nes jausta, kad dar 
daug darbo teks padėti, kol tik 
ra nepriklausomybė bus pa
siekta.

Lietuvos Taryba nebuvo, lie
jo, pirmoji Lietuvos nepriklau 
somj’bę paskelbti.

1916 sausio 10 Kaune betu
riu veikėjų būrys, pasivadinęs 
Vyriausiu Lietuvoų Tautos Ko
mitetu, paskelbė, kad atkuria
ma “Didžioji Lietuvos Kunigai 
kštystė”.

Betgi vasario šešioliktoji y- 
ra ta Išskirtoji diena, kurią vi
si lietuviai su džiaugsmu šven 
lėmė, kurią mes su pagarba ir kitas plitines aplinkybes, 
ir viltimi kasmet minime. O kokia padėtis dabar?

Vasario šešioliktosios aktą Rusijos disidentų judėjimas lis pranešė apie jo turėtus pa 
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išskiria aplinkybė, pasakyta 
pačiame akto, tekste, t.t, kad 
jį paskelbė “Lietuvos Tarvba, 
kaipo vienintelė lietuvių tau-.kėlimus Jungtinių Valstybių 
tos atstovybėj tautos, kurioje 
glūdi valstybinis suverenumas 
ir apsisprendimo teisė.

Vilniaus Konferencijos daly
vių didžioji dalis priklausė poli- r 
tinėms partijoms ir per jas rei
škė Lietuvos gyventojų arba Lie
tuvių tautos politinę valią.

Minime vasario šešioliktąją, 
pagarbiai prisimindami laisvės 
kovų didvyrius, kuriuos neprik
lausomybės aktas paskatino, mi
nime ją, džiaugdamiesi neprik
lausomybės laikotarpio pažanga 
ir laimėjimais, minime šią dieną 
su riltirni ir pasitikėjimo.

1918 Lietuvos valstybė atsikū
rė, kadangi gyva buvo lietuvių 
tauta, dvasia pakilusi po šimtine 
tinės caro priespaudos, kadangi 
susilaukė užsienio ir užjūrio lie
tuvių paramos, o jos vadovai su
gebėjo išnaudoti palankiai susi-

viriausybės ir tautos vardu.
Mūsų tauta yra daug laimė

jusi iš lietuvių kilmės piliečių 
įnašų. Mus visus praturtino 
nepalaužiama lietuvių dvasia 
kovoje už laisvę ir tautos ap
sisprendimą, ir jų nuolatinės 
pastangos išsaugoti savo tau
tos garbingą palikimą”.(Elta)

VLIKo tarybos vasario 19 po 
sėdyje Kultūros židiny daly
vavo 13 tarybos narių, 5 val
dybos nariai ir TF valdybos 
pirmininkas. Pirmininkavo ta
rybos pirmininkas Juozas Au
dėnas, Lietuvos Valstiečių Jian 
dininkų sąjungos atstovas, sek 
retoriavo Juozas Giedraitis, 
Lietuvos ūkininkų sąjungos 
atstovas.

Tarybos pirmininkas ap
žvelgė kelių pastarųjų metų 
Eltos Informacijų ■ lietuvių kai 

dėjusias didžiojo karo pabaigos 'ba redagavimo 'problemas.
| VLIKo vicepirmininkas, einąs 
.pirmininko pareigas, J.Valai-

z

Baltic Tours skelbia
1977 METŲ KELIONES J LIETUVĄ 

Vienos savaitės kelionės į Lietuvą ir dviejų savaičių kelio
nės į Lietuvą, Bavariją Vokietijoje ir Londoną Anglijoje.

Visos kelionės bus lydimos patyrusių palydovų.
SAVAITINĖS KELIONĖS LIETUVON: naktis Mask

voje. 6 dienos ir 5 naktys Vilniuje ir -dienos 'ekskursija į 
Kauną, naktis Maskvoje: . i

• Nuo balandžio 24 d. iki gegužės 2 d. — $850.
• Rugsėjo 18—25 d. — $858. • Spalio 9—47—8820.

IR ANGLIJĄ: naktis Maskvoj, 6 dienos ir 5 naktys Vilnnų.
DVISABAITINĖS KELIONĖS Į LIETUVĄ, VOKIETIJĄ1 

su dienos ekskursija j Kauną, 4 naktys Miunchene ir 3 nak
tys Londone;
• Birželio 26-liepos 1 d.—$1,253. • Liepos 17-31 d.—$1,253.

SPECIALI DVISAVAITINĖ KELIONĖ Į LIETUVĄ, VO
KIETIJĄ IR PRANCŪZIJĄ: naktis Maskvoje, 6 dienos ir 5 
naktys Vilniuje su dienos ekskursija į Kauną, 4 naktys Miun
chene ir 3 naktys Paryžiuje.

• Birželio 8 — 22 d. — $1,276.
KELIONIŲ KAINON ĮSKAITOMA: Kelionės lėktuvu eko

nomijos klase GIT* 1-mos klasės viešbučiai po du kamba
ryje, 3 valgiai per dieną Lietuvoje, pusryčiai ir pietūs 
Miunchene, Londone ir Paryžiuje, ekskursijos, 
riai ir pasirūpinimas bagažu.

Kainos pagrįstos naujais, kelionių lėktuvais 
įvestais nuo 1977 m. balandžio 1 d. Jie turi būti
patvirtinti. Kelionių kainos a [įskaičiuojamos pagal Pan Ame
rican World Airways iš Bostono, New Yorico ir Montrea- 
lio arba bet kokia IATA važma. <

Tolimesne* inlormecijat apie keliones { Lietuvy suteiks 
ALGIRDAS MITKUS, c/o BALTIC TOURS

8 White Oak Road, NEWTON, MA 02168. Tel, (617) 969-1190
Visose kelionėse keleivių ekai&us ribotaA {Martin* reaervuotis 

vjetas galimai greičiau. , < į

transfe-

tarifais, 
valdžios
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bR. R. G. BALUKAS 
XKL4ČICWKA ir moterų ligos 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. PuUtki Rd. (Crawford 

Medial Building). Tel. LU 5-6444 
Priiua ligonius pagal lus’tsruA* 

w n«*auiljep;a. skambinti 374-8^C4

ft

DR. C. IL BOFFiiS 
INKSTU IR ŠLAPIMO TAKU 

CHIRURGIJA 
Y.l.f 695-0533 

tfow Valley Medical C--nt* r 
8r0 SUMMIT STREET 

ROUTE 5f>. ELGIN. ILLINOIS

DR. PAUL V. SARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorių*

l933 S.Manhėim Rd..Westchester, th 

VALANDOS: 3—9 darho dienomis i' 
kas antra šeštadieni 8—3 vai 
TeL? 562-2727 arba 562^2723

REZ-: GI 8-0573
DR.W.EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIHUSGIJA 
6)32 So. Kedzie Ave., WA 5-2670 

Valandos pagal susitariroa. Jei neai 
siliepia. skambinti Ml 3-0001.

Telef. BE 3-5893

OR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIU LIGOS 

3907 West 103rd Street 
panai susitarimą

CR. K. A. V. JUČAS 
489-4441 561-4605

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
1002 H. WESTERN AVE. 
52U N. WESTERN AVE. 

Telefonas atsakomas 12 vai.

Ck. 1-KAnK HKKAS
OPTOMėTRISTAS 

kalba lietuviškai 
-'■žU w Hsf st. — Tel, 737-5149 
rOrnnji ekis Pritaiko akinius ir 

"contact lenses”
-L pagai ousitanma. Uždaryta tre<

UOHAS SEIBUTIS 
INKSTŲ/PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2456 WEST 63rd STREET 

v<js.; nuo 1—4 po pietų
Vervirtad nuo 5-—7 vai vąk 

Ofiso UJet: 776-2880
- rez. talef.: 448-5545 i

: Ot VtT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Stnciri praktika, spec. MOTERŲ ligc 
Ofisu: 2652 WEST 59th STREET 

Telu PR 8-1223
OFISO VAL.; pirm., antrad.. trečiac 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vai. šeštadie 
niaii 2-4 vaL po pietų ir kitu laik» 

pagal susitarimą

F

tuįt

f

Šaržas Chicagos Sun Times
Geriausias vaistas nuo nepasitenkinimo ligos — nuleisti kraują!”

MIRTIS JUODA JAME KONTINENTE
Ugandos prezidento Idi Amino gyvenimas ir darbai 

Vaikščiojanti parako statinė
venson vienoje savo novelėje 
vaizduoja tūla vampyrą charak
terį “Dr. Jekyll and Hyde”, kurs 
dienomis būdavo visai norma
lus žmogus, o naktimis pavirs

ru. Tuo vardu dabar plačiausiai 
yra žinomas Ugandos kraugerys

P. ŠILEIKIS, 0. P.
URTHOPEDAS-PROTEZISTA5

Aparatai - Protezai. Med. Ban 
dažai. Speciali pagalba kojoms 

B <Arch Supports) ir t t.
VaL: 9—4 ir S—8. Sestadiemais 9— 
1350 West 63 r d St., Chicago iii. 606x

Telcf~- PRospęet 6-5084

Visi nori laisvės ir siekia ne
priklausomybės. Tos dvi bran
giausios vertybės daug kaštuo- 
;a ir dažniausiai perkamos ir ap
mokamos žmonių krauju. Bet 
vargas tautai, kurios vairą irjdavo baisiu kraujageriu vampy- 
?aktus į ginklų sandėlį pasigro
bia garbėtroška. Pavyzdžių nė
ra reikalo ieškoti istorijoje, jų Idi Amin, kitaip dar vadinamas 
apstu šių dienų Afrikoje, kur “Vaikščiojanti parako statinė”, 
kelios dešimtys europiečių vai- kuri, iš vaikščiojimo yra panaši 
dytų kolonijų, Jungtinėms Tau-j į žmogų, bet elgiasi visiškai ne- 
toms kurstant, staiga gavo vi-1 žmoniškai. Vieną momentą jis, 
sišką nepriklausomybę, visiškai I pasipūtęs savo didybėje kaip 
tokiai permainai neparuoštos, iš kalakutas juokauja ir vaidina 
ižunglių tiesiai į civilizaciją ir “geraširdį”' sau pataikaujan- 
lepriklaųsomą demokratinę san- J tiems ir garbinantiems, sekantį 
tvarką Vakarų valstybių pavyz- j momentą pavirsta masiniu žudi- 
džiu... Kaip iš kanibalų sekėsi ku. 
kelionė į kultūrą, po 1960 metų, 
kai iš belgų kolonijos Kongo pa
virto nepriklausoma, keletą me
tų pasaulio spauda buvo pilna 
sukrečiančių aprašymų, parodan
čių kokių žvėriškumų pridaro 
žmogus, kol išsivysto į žmogų. 
Šiandien panašias kruvinas is
torijas girdime- iš Afrikos ryti
nėje dalyje garsėjančios kitos, 
antu giminių dešimties, milijonų 

gyventojų valstybės Ugandos, 
962 metais gavusios nepriklau

somybę iš britų, kurių protekto- 
•atu buvo.

. i ei ■ ■« jt-JTT r^wq—t' .

j Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖL1NYČIA 

^443 WES7 oJrd STREET
j Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene ūrjship krautuvė

THE DAISY STORE 
7918 Southwest Hwy, Ooak Lawn,

TeL 499-1318

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

it i E R t N A I 
Tai. WA 5-8063

Apdraustas perkraustyma* 
ii įvairiu eHtumy.

ANTANAS VILIMAS

TeL 376-1882 arba 376-5996

Neilgai Uganda džiaugėsi gau
ta nepriklausomybe, 4col 1971 
retais sausio 25 diena tūlas čia
buvis, buvęs kolonialinės ka
riuomenės seržantas Idi Amin 
suruošė perversmą, nuvertė pre- 
ūdento Miltono Obotės valdžią, 
asivadino Ugandos prezidentu, 
š pryšakio ir užpakalio apsika- 
•inėjo medaliais ir ordinais, su
silygino su Brežnevu sau suteik
iamas maršalo titulą, iš pagel- 
jėjusių padaryti perversmą sker
dikų sudaręs valdžią pradėjo 
Ugandos gyventojais krokodilus 
šerti.

štai keletas “maršalo” Idi 
\min valdymo pavyzdžių per 6 
metus:

Jis yra 50 metų amžiaus. 6 pė
dų ir 4 nykščių (inčų), 280 sva
rų “Big Daddy”. Savo amžiuje 
nėra nė vienos knygos skaitęs. 
Mėgsta filmas ir savo rūmuose 
turi 30 ar daugiau Antrojo Pa
saulinio Karo filmų, vaizduojan
čių ko žiauriausias karo sce
nas. Aminas tuos filmus žiū
rinėja pakartodamas, bet filmų 
prožektoriaus operuoti nemoka.

Jis mėgsta moteris. Kalbama, 
kad turi kelias žmonas ir 18 vai
kų, bet “didvyrį” iš savęs vaidi
na, būdamas invalidas. Jam daž
nai užeina rankų ir kojų skaus
mai, kurie jį varo į pasiutimą. 
Daktarai jam. uždraudė alkoho
linius gėrimus, nors gerti jis 
mėgsta, tai dabar geria labai 
daug arbatos, o bevalgo tik dar
žovių Saločius ir vištieną. Lai
kosi dietos.

Prietaringas bailys 
kaip visi žudikai

Jis tiki sapnais ir kai pradeda 
pasakoti, niekas nedrįsta nepa
tikėti. Sykį atsikėlęs, jis pareiš
kė, kad Uganda turės pradėti au
tomobilių gamybą ir gamins to
kius, kurie tinka važinėti žiau
riame ore, koks esąs Ugandos 
oras, nors Ugandos oras yra skai
tomas geriausiu tropikiniu oru 
pasaulyje. Kitą rytą atsikėlęs,

škotų rašytojas Robert L Ste- jis pasisakė užkariausiąs Kėni-
Afrikos Jekyll and Hyde

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Vises programos H W0PA, 

1490 Wl. A. M.

Lietuvių kelba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30' 
— 1:00 vai. popet. — Šeštadienį 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 
vaL ryto.

Telef-: HEmloek 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

Išėjusi iš spaudus ir galima gaut) Knygų nnkoje i
i

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Kazio Šidlausku knyga a|»e Amerikos lietuvių pašiau 
daryti įtakos j krašto politiką. Itfcl psl. Kaina 51.50

Dr 
gas

Knygos bus išsiųstos, jei f, 1.50 čekis arba Money Orderis 
Uus (Mstųstas tokiu adresu;

173V So. Halsted SU Chicago, 11L GG60b
Z

nišką, o stačiai žvėrišką instink
tą nujausti pavojų. “Kaip dau
gumas mėgalomaniakų, jis turi, 
velnionišką laimę išvengti mir
ties.

Amino motina labai mylėjusi 
bibliją ir savo sūnui įkalbėjusi 
gerbti žydus. Ir tikrai Idi Ami
nas buvęs1 draugiškuose santy
kiuose su vienu Izraelitu, pul
kininku Baruch Bar Lev, Izra
elio kariškos misijos viršinin
ku Ugandoje. Už tai, kad Izrae
lio v aidžia Bar Levą atšaukė per- nuo pasaulinių ir būti patinkamais Dievuk 
keldama jį į kitas pareigas, Idi ' Vi*) iin«, k«d mirti, yr« ilaun ir palieču kiekvieną. Bet kur yra mL 
tiek įsiutęs, kad įsakęs visiems, ru4>eii? Į tą klausimą etsako knygutė "Vilti* pc mirties", kurią gausite 

išsineš ne.noksmei. Rašykite:
į Ė. ŽAVISI,. 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629

iV. RAITO TYRINĖTOJAI

tiek įsiutęs, kad įsakęs 
izraelitams nedelsiant 
dinti iš Ugandos.

jpr;
(Bus daugiau)

Visame pasaulyje gerai žino
mas ekonomistas, Nobelio pre
mijos laureatas Milton Fried
man sako, kad prez. Carter pla- i • i
nas pagyvinti Amerikos ūkį, su- ! 
mažinant mokesčius ir padidi- 

j nant vyriausybės bei valstybės 
■ išlaidas, paprastai tik sustiprins 
' infliaciją.

Ekonomistas Friedman yra'! 
( šalininkas nuolatinio mokesčių 
Į sumažinimo bet tik tokiu planu, 
kurs paskatintų amerikiečius 

i daugiau taupyti, energingiau 
_ i dirbti ir investuoti turimą kapi- 

i talą, praplečiant senas įmones' 
ar steigiant naujas.ją ir Tanzaniją, kurios užstoja 

Ugandai priėjimą prie jūros, 
nors pats žino, ko verta yra jo 
kariuomenė, kuri mankštos ne
pakelia ilgiau kaip iki poros va
landų. William Stevenson, auto
rius knygos “90 minučių Ente
bbe”, kurioje jis aprašo kaip Iz
raelis Ugandos aerodrome Ente
bbe išgelbėjo virš 100 įkaitų, 
kuriuos Palestiniečiai buvo pa
sigrobę, vaizduoja tą paranoiką 
Aminą raganių. Jis turi nežais

TV PASEKMĖS

Amerikos universitetų psicho
logai, tyrinėdami nusikaltimų 
priežastis Amerikoje, priėjo iš
vados, jog didžiausi nusikaltimų 
kaltininkai yra amerikiečiai ir 
jų vaikai, kurie daugiausiai lai
ko praleidžia žiūrėdami TV ek
rane rodomus visokius krimina
linius bei seksualinius filmus.

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI 1$ BALFO VEIKLOS
404. dideli poslapiai, daug nuotrauką.
Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

įdomi kiekvienam lietuviui, ypač tremuniui. Geriau
sia dov^tia globėjui, siuntusiam siuntinius i Vokietiją ir ki
tas vietas. Knyg<^ pasiųsime adresatui, jei prisiu

site i^ekį arba Money Orderi tokiu adresu;

1735 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

Happy Hour Mushrooms, a prize-winning’ recipe at the State 
Fair of Texas, will star at any party. Crushed Fritos brand corn 
chips, wine and other tasty ingredients combine in a stuffing 
for fresh mushroom caps to make a unique hot hors d'oeuvre.

Happy Hour Mushrooms marched away with the “Best of 
Show” award at the State Fair of Texas, and they are sure to 
get equal billing at your party table!

This prize-winning recipe combines Fritos brand com chip® 
and Frito-Lay brand dip mix with cheese, seasoning and just the 
right amount of wine for a tasty mixture to top fresh mushroom 
caps. Flashed under the broiler until brown and served bubbly 
hot, these stuffed mushrooms will be the star attraction at any 
festive occasion.

Happy Hour Mushrooms may be made In advance and refrig
erated until party time. Brush the mushroom caps with lemon 
juice or white wine before stuffing and they will retain their 
light color during cooking.

HAPPY HOUR MUSHROOMS
medium-shed Fresh mushrooms

X tablespoons
1 stick
1 clove

K cup
2 tablespoons
2 tablespooni
1 package

K enp
DIRECTIONS!

Remove stems from mushrooms. Wash caps and brush with 
melted butter.

Combine softened butter, garlic, and grated cheese; mix well. 
Add wine, soy sauce, dip mix and crushed com ehips to make 
a paste.

Fill mushroom cape with mixture. Place on baking sheet end 
broil fat 3 Balnute^ or until bubbly and lightly browned.

ą 
J 
i

Melted butter
Butter, softened
Garlic, minced or mashed
Grated Monterey Jack cheese
Red wine
Soy sauce
Frito-Lay brand toasted onion dip m!<
Finely crashed Fritos brand com chip*

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Apsivilkite Viešpačiu Jėzumi Kristumi". — Rom. 13:14.
šitas patarimas yra duota pasišventusiems, kurie buvo Viešpaties pri

imti ir atgimdyti šventąja dvasia. Apsivilkima? Viešpačiu Jėzumi nėra stai
gus darbas; negalima tai atlikti per vieną valandą, vieną mėnesi ar vienus 
metus. Tai yra darbas viso gyvenimo. Apsivilkti Kristumi reiškia stengtis 
sekti jo pėdomis arba gyventi, kaip jis gyveno. Būkime tikri, kad šiame 
gyvenime mes pilnai neapsivilksime visomis mūsų Viešpaties savybėmis. 
Bet Viešpats mato mūsų pastangas ir pažįsta mūsų širdis. Jis mato kaip 
mes stengiamės numarinti senąją prigimti, ir atmesti nuo savęs kūno dar
bus ir apsivilkti teisingumo rūbais, kuriais galime pasirodyti skirtingais

HVAS iR SUKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehill 6-2345-6

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-S

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBUIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVE.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
baidotu vių 
■direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. L1TUAMCA AVENUE. Phone: VAfds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
14aC So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDAUNAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Republic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667X
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, 11L £74-4410

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArda 7-1J11

> _ naujienos, CHICAGO % ILL. — Thursday, March 3, 1971
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_  Los Angeles lietuviu me 
nints pajėgos: Raimonda Apei- 
kvlė. Bitutė Lukšienė, Janina 
i vkanauskienė, Stasė Pant en.e- 
iiė b’loi eilei ja Korsak, Rimtuu-

cius, Aniunas Paxasaris ir Rim
tautas Žemaitaitis dalyvauja vie 
šame koficcrtv kovo .) d. 7:30 v.

šv. Kazimiero parap. salėje. 
Pelnas skiriamas įsigyti koncer
tinį pianiną. Kovo 13 d. parapi-

ir kieme Los
jus >.kaulija ruoši<i tradicinę Ka 
ziuko mugę Pradžia 11:30 vai. 
ryto. Kovo 19 d. /:30 vai. vak. 
bus sol. Antano Pavasario dai
nų rečitalis, o po jo vaišės. Ko
vo 20 <i. ,12:30 vai. šaukiamas 
LB Vakaru apygardos

— Ghicagos skautija 
tradicine Kaziuko m 
niadieni. kovo 6 d.

ir

ROBERT BERGLAND
Secretary of Agriculture

I jis dovanojo Maironio lituanis- 
'tmei mokyklai l okio pat dydzo 
Ipremjju paskiria dail. Mykolui
< Pa.škcvičiuL

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

NEEDED experienced HOUSECLEA
NING WOMEN w.th references. For 
more guaranteed and permanent po
sitions, full or . part Ume call 
664-0179.

’ k j \ t H** Imh ’\a<rią daiktų ii 
I ru ukcLi i bi u stulai bei paviljonai 
i laimės šaltiniai ir šutiniai. V»s 
’kviečiami, pradžia 10 vai. ryto.

—Julius Verba iš IL4 Springs, 
Ark., yra atvykęs CIlicagoa. Ta 
proga lankėsi Naujienose pratę
sti prenumeratą. Dėkui už vizi
tą o už >2 auką už kalendorių. 

— Pranas Kavaliauskas iš 
Bridgeporlo apylinkės lankėsi 
Naujienose.Dėkui už vizitą, nau 
dingus pokalbius, dėkui už auk 
stybą prenumeratos pratęsimą' 
ir už *27 auką Masinu fondui.

— Juzė Gulbinienė, Amerikos ...T . . ... . j . . bederaenos (Jucagos kluiM) su-Ijetuvių iarvbos veikėja, lan-1 J .... .. , Ai -v- ’ ; i „ ruoštame minėjime. Ji suzave-kėsi Naujienose ir ta proga ap-1 . , , J .. r .. - . iii jo klausotojus ne tik gera hetu-
J ! ' vių kalba bei dikcija, bet ir ori

ginaliomis mintimis, atstovau
jančiomis studentų daugumą. 
Pradėjusi lituanistikos pamo
kas Marijos Varnienės Montes
sori mokykloje, ji sėkmingai 
baigė Pedagoginį Lituanstikos 

___ _____ , _ _ _ institutą, moko Lemonto litua- 
Jauninio proga kalbėjo Lietuviu Moterų j nistinėje mokykloje, studijuoja 

politinius ir ekonominius mok
slus. Nežiūrint studijų ir orga
nizacijų įsipareigojimų, ji pri
klauso tautinių šokių grupei “Žil 
vitis” ir studentu chorui.

i — Inž. IrvLs Breivė, Cicero, 
’III., po ligos grįžo iš Lakeside 
i veteranu ligoninės. Dabar sveik 
sta namie. Yra dėkingas visiems 
draugams ir' pažįstamiems už 
lankymą ir rūi>estį.

— Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės susirinkimas ir šaulių 
steigėjo V.Vutvio minėjimas bus 
š. m. kovo 6 dieną Šaulių na
muose. Neseniai įstoję nariai deniu rimtai šeimai be gyvulių. Tei- 
kviečiami priesaikai. Visi vytau- 
tėnai kviečiami dalyvauti. .Pra
džia antrą valandą. J. N,

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

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

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKČJ1MAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į

IŠNUOMOJAMAS apšildomas 6 kam
barių butas su kilimais ir karštu van- ' » • • . . W • . ■ w S« nn -
rautis šiokiadieniais nuo 11 ryto iki 
3 popiet, savaitgaliais visą dieną Tel. 
436-8664.

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

sipažino su darbo eiga. Dėkui 
už vizitą, malonius ir naudingus ; 
pokalbius, gerus linkėjimus ir 
už $25 auką Mašinų fondui.

? — Ofelija Barškėtytė, Ameri- 
ruošia kos Lietuviu Studentu S-gos at- 
šį sek-

atstovu

centre. Vasario 16

UNIJŲ DOVANOS

Darbininkų unijos 1974 m. 
“dovanojo” politikams 5.2 mil. 
dol., bet 1976 m. — jau 8.2 mil. 
dol. Bendrovės ir biznierių sąjun
gos per tą pati laiką kaip ir uni
jos politikams išmokėjo tik 7.1 
mil. dol.

PRAGYVENIMO PRIEDAS

ar jau pasidarėte 
savo testamentą?

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

PUIKUS 8 butų mūrinis, arti šv. 
Kryžiaus ligoninės. Virš $19,000 pa
jamų. Palikimas — nupirkite.

GERAI IŠLAIKYTAS mūrinis, 
ir veikiantis biznis Arti 63-čios ir 
Campbell. Virš $500 pajamų mėne
siui

TIKRAI GRAŽUS BUNGALOW. 3 
mieg. ir valgomasis. Labai patogus 
susisiekimas Į vakarus nuo Califor- 
uijos prie 63-čios.

ŽIŪRĖKITE!

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA
Jeigu įdumaujatės įsigyti šioje apylinkėje nekilnojamo tur

to nuosavybe, maloniai jums patarnaus Veronikos Jakušovienės, 
Realtor, vadovaujama lietuviška įstaiga

GULF ASSOC. REAL ESTATE
6705 Gulf Blvd., St. Petersburg Beach, FL. 33706

Tel. 813—367-1791 dieną arba 813—360-0744 vakare.

— Dail. Česlovas Janušas da
lyvauja dailės parodoje, kurią 
organizavo LB New Yorko apy
garda. Jam buvo paskirta Lie
tuvių fondo $300 premija, kurią

ČIKAGA — Čikagos miesto 
autobusų vairuotojai, kondukto
riai ir mechanikai gaus 6 cen
tus į valandą daugiau algos. Tuo 
būdu jiems į valandą bus mo
kama 7.93-8.08 doleriai, kas Či
kagos mokesčių mokėtojams j 
metus kaštuos daugiau 1.8 mil. 
dol.

KAIP SUDAROMI
TESTAMENT Al

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauua 

ma ‘Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina ?3.. Su iegahško- 
mis formomis — 53.50.

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

I

Kaip buvę, kaip nebuvę prašom į

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie- 
| vėlė. Kiekvienas keturis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
E visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrime; 
I Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. šeštoko knygele, 
įį kuri vadinasi

t Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 
!žolę užauginti, kaip žemę tręšti 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 čeki 

s arba Money Orderi, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
t siųsti tokiu adresu:

1739 So. RALSTED ST.. CHICAGO, ILL. 66608
£

NAUJIENOSE GALLMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ

336 puslapiais su žemėlapiu ir paveikslais aprašo Pamarį, senus I© 
gyventojus ir gamtą. 1,2G0 lietuviškų vietovardžię sąrašas. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 tentų,
I

1739 So. Halsfed St, Chicago, Hl. 6080S

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
SAOJIKNO3ES ilemet rcėje 60 metų. Minint tą rak&kti, gerbiant pirmoje 

AmerUtos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nui ir atliekant būtinas pareigas amžina m lietuvybei išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajui.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuve? ir pavergta lietuvių talivę, 
neidamcu ir nerld ėdamoi 1 sandėriui m okupantai i ar jų įgalio 
tintais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratinei grupei, jų bendro injtitu- 
cijas 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 
ipaudos pirmūnų pavyzdžiais 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 renesKi».
KAINUOJA: Chlctęo|« Ir Km«do|t mrtams — $30.00, pusei metų — $15.00, 

trims mėn. — $830, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pvsel metų — S14.0C, vienam mėn. — $230. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaltf nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

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

Q Siunčiu dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

PAVARDE IR VARDAS

<DKESAS

KAZIUKO MUGĘ .
Jaunimo centre, sekmadieni, kovo 6 d.

— Naujienose galima įsigyti 
Algirdo J. KasulE.ičio anglišką 
knygą “Lithuanian Christian 
Democracy”. 244 psl., minkšti 
viršeliai, 84.00. Persiuntimas 
paštu kainuoja dar 50 centų- 
Knygoje yra daug geros lietu-

I DIDŽIULIS gražiausias 2 butų mū- 
2x5 ras Marquette Parko patogiausioj 

. gatvėj, prieš 16 m. moderniam žmo
gui statytas. Įmokėti apie $15,000.

2 AUKŠTŲ namas ant plataus skly
po prie Marquette parko už Kedzie. 
Virš S5.500 lengvų pajamų metams. 
Paveldėjimas ir šeimos turto padali
nimas. Užteks įmokėti $7,000.

LABAI GRAŽI 2 aukštų rezidenci
ja. 1^4 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. 50’ sklypas, 
du garažai 4 mašinoms. Už viską Įmo
kėti apie $5,000. Teiraukitės, bus gai
la pavėlavus Marquette Parke.

1% AUKŠTO MŪRAS ir 2 auto 
garažas. Erdvūs butai. Senutė nepa
jėgi. 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 auto mūro 
garažas iš gerų rankų priešais parką. 

SACRAMENTO — 8 butų-2ęaujas gaz0 šildymas ir nauja elekt-

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

2951 W. 63rd St TeL 436-7878

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 mūrinis na
mas. Tik $76,500.

72 IR TALMAN — 6 kamb. rezi
dencija. Dalinai įrengtas pilnas rū
sys, 2 mašinų garažas.

66 IR MOZART — 4 mieg. mūras, 
galimas praplėsti. Dvi pilnos vonios. 
Įrengtas rūsys, mūro garažas. $37,000.

57 IR I
mūras pilnai išnuomotas. Geras • in 
vestavimas.

63 IR AUSTIN — taverna ir 3 bu
tai. Gazo šilima, pilnas rūsys, kaina—

viškos visuomeninio gyvenimo Į 5 metinės pajamos, 
informacijos.

ra. $8,500 pajamų. Vertas $50,000.

REAL ESTATE.

Pradžia 10 vai. ryto.
BUDRAITIS REALTY 

CO.
2625 WEST 71 STREET

Tel. 737-7200 arba 737-8534

Kviečia visus Čikagos skautai ir skautės

SIUNTINIAI Į LIETUVA
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
250! W. 69rh St, Chicago, 111. 60629. — TeL WA 5-2737 

3333 So. Halsfed Ft., Chicago, UI. 5C6C8. — Tel. 254-3320 
V. VALANTINAS

MARIA NOREIEIENS — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69tk SU Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787

DidalU □aštrinki mas geros rūšies įvairių prekių.
MAISTAS IŠ EUROPOS SANDELIŲ.

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Ntujlonose galimi gauti puikių knygų, kurloi papuoš bat kokią 

knygų spintą ar lentyną,
Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. Įdomus jaunų dienų 

atsiminimai ir įvykių bei netų aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 367 psL Kaina 35.

A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimų įvykių prisimini- 
ir laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs
tyti į 12 dalių. 296 psL. kaina $5.

Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas, Gra
žiais viršeliais. 338 psl. Kaina S6.00. Minkštalejnrš._ $5.00 

>»rot. VacL Biržišką SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psL, įrišta — $3,00, minkštais vlr- 

.sėliais — $2,00; H dalis. 225 psl., įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliais __ $2.00

Henrikas Tom<es — Tamašauskas, LIETUVIiKASJS PAMARYS.
Pakalnės ir Labguvos - apskritys su Įdomiais aprašymais, iliu- 
straciiomis ir dokumentacija. 336 psl., kaina $6.

P. Kesiūnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3.

Janina Narunė, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminima J 
170 psl.$3.00

M. Gudaiti, POVILAS MILERIS biografijos bruožai 232 
puslapiai--------------

Knygas užsakant reikta pridėti

NAUJI

1733 S. Halted St-, Chicago,

25 ct. p&Sto Wbudoms.

ill. 60608. — TeL HA l-VW

KNYGOS ANGLŲ KALBA

4

★ Pasakyti tiesa 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
mokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos tolerantų ir palikti 
Įvairių tipų bendradarbiautojus 
visiškoje laisvėje.

Todėl šio pasimetimo ir iliu
zijų laikotarpiu Nauijenos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 

'Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity
tojus.

PASIŪLĖ SUTRUMPINTI 
KONGRESMANŲ TERMINUS

WASHINGTONAS. — Ketu
ri nauji senatoriai (pirmą kar
tą išrinkti) įteikė Kongresui pa
siūlymą apriboti tarnybos ter
minus Kongrese 12 ar 14 me
tais, būtent, papildyti Konsti
tuciją amendmentu, kad sena
toriai būtų renkami iki 2 ter
minų po 6 metus ir atstovų rū
mų nariai iki 6 ar 7 terminų po 
2 metus.

Urugvajus atsisako JAV 
pagalbos?

MONTEVIDEO. — Urugva
jaus valdžia pareiškė, kad ji at
sisakys nuo bet kokios ekonomi
nės pagalbos po to kai Jungti
nės Valstybės pažadėjo sustab
dyti fondus trims kraštams, kur 
yra pažeidžiamos asmens teisės, 
o viena iš tu trijų valstybių yra 
Urugvajus.

, Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 

nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago

Tel. 767-0600.

PRIE 73-čIOS IR WASHTENAW 
labai ištaiginga 3 miegamųjų reziden
cija. Didelė virtuvė ir valgomasis jo
je. nauji riešuto medžio kabinetai, 
nauji kilimai, vonios, gazo šili
mą. įrengtas beismantas. nauja ap 
sauga nuo potvynio, daug Įvairių prie
dų. Geriausias pirkinys bet kur ir bet 
kada. $31,900. JANIS REALTY TEL 
925-2788.

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

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

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

D r džiausiąs kcnPų 
pasirinkimas 

pRff vienintelį 
lietuvį kailininku Tekųjį 

Chlcagoje
^NORMANĄ

^Tel. 263-5S2t 
(įstAlgO*) i» 
677-84.V

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

ELECTROS IRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą, 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

TeL 927-3559 . ‘

TAISAU NAMUS 
IR VISKĄ NAME 

Telefonuoti: 
476-7727 arba 523-9367 

ALEKSAS

DĖMESIO
52—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $98 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. Tei. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiy 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitoki blankai 

.1L1LJ.-I UI M....... ——

J. Jasmlnas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotyklv 
Aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengva* ctilius. gyva kalba, gražiai išleista 
150 psl. Kaina S230. --

Dr. Juciai B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
psl., kainuoja $2.00.

Dr. Juonį B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynu istoriją 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos {vairiomis progomis. Jas ii 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius j Naujienas arba atsiuntus čeki ai 
piniginę perlaidą.

1739 South Halsted Street, Chicago, ŪL 60608

SENATORIAI NUSILEIDO

WASHINGTON. — U. S. and 
World Report rašo, kad Ame
rikos senatoriai išsigando ir nu
sileido amerikiečių kritikai: jie 
tradiciniai įsivyravusį paprotį 
nemokamai barzdą nusiskusti 
ir batus nublizginti, panaikino. 
Jie dabar barzdai nusiskusti ir 
batus nusivalyti gaus atitinka
mą nuolaidą.

Lail Frank Zapolis 

1208% W.95th St.
GA 4-8654

185 North
2nd Floor CkicjĮ<Ox Hi.

PRAGYVENIMO PRIEDAI

WASHINGTON. — Uždarbio 
ir kainų priežiūros taryba sako, 
kad 60% darbininkų, priklau
sančių unijoms, pagal darbo su
tartį automatiškai gauna dides
nį atlyginimą, pabrangus pra
gyvenimui.
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INtUlANCl

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 
Chicago, III. 6063X Tel. YA 7-5980
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