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SOCIALINIO DRAUDIMO MOKESČIAI
WASHINGTON. — Senato finansų komitetas kovo 2 nutarė 

šiais metais nedidinti socialinio draudimo mokesčių. “Mes ne
turime tikslo didinti soc. draudimo mokesčius, jei administra
cija to nenori”, —r sako senato finansų komiteto pirmininkas R. 
B. Long. Jis paprašė komiteto narių pakeisti savo nuomonę ir ne
didinti soc. draudimo mokesčių vieno bilijono dolerių somoje, 
kurie turėjo būti pradėti imami 1978 m. sausio mėn.

Finansų komiteto narių nuo-, 
monė pasikeitė panagrinėjus1 
prez. Carterio ekonominę pro-J 
gramą, ypač jo skiriamas sumas ‘ 
krašto ūkiui atgaivinti bei be
darbių skaičiui sumažinti. Soc. 
draudimo mokesčių, pakėlimas 
prieštarautų tam tikslui.

TRUMPAI IŠ VISUR

Antra vertus, soc. draudi- biznierių konferenciją du biznie 
mas po kelių metų subankru-irius surišo ir vienam paleido kul-’ 
tuotų, jei nebus padidinti mo- ką Į pakaušį. Nušautasis buvo/ 
kesčiąi iki išmokamų' sumų ri-] anglų firmos Belfaste direkto-j 
bos. a. . rius Donald Robinson, 56 metų*

Senato finansų komitetas, be 
to, ruošia raportą 1978 valsty
bės pajamų ir išlaidų pozicijoms 
apibūdinti. Komitetas nutaė 
suteikti mokesčių kredito iki 
250 dol. šeimoms, kurių vaikai 
lanko universitetus ir iki 1,600 
dol. tėvams, kurie .priversti sam
dyti slaugę vaikų priežiūrai.

Bėda su atominiais

ŽENEVA. — Prez. Carterio 
siekis kaip galima greičiau su
sitarti su rusais'dėl ginklų kon
trolės bei jų apribojimo, panai
kinti visus po Žeme ir ant žemės 
atominius sprogdinimus bei ban
dymus, rusų skubiai buvo na
grinėjama ir greičiausiai toki 
prezidento sielą rusai jau yra 
užšachavę. štai, rusų atstovai 
Jungtinių Tautų (nusiginklavi
mo komitete staiga atsuko ka- 
nuoles prieš Ameriką, pasiūly
dami sutarties projektą, kuriuo 
būtų uždrausta visiškai atomi
nių ginklų bandymai, bet su vie
na sąlygas, kuri gal būti niekad 
nebus Įgyvendinta: reikalauja
ma, kad toji sutartis būtų pasi
rašyta visų valstybių, kurios 
jau turi, gali ar ateityje galės 
pasigaminti atominius ginklus. 
Tai reiškia, kad atominių ban
dymų sutartį turi pasirašyti Ki
nija su Prancūzija, kurios šiuo 
atžvilgiu yra neutralios ir grei
čiausiai rusų siūlomą sutartį jos 1 
nepasirašys, f

Vakarų politikai jau senai pa
stebėjo, kad Kremlius stengiasi 
ginklų nusiginklavimo ar apri
bojimo bei atominių bombų ban
dymo klausimais varyti propa
gandą ir sukelti triukšmo, bet 
kiekvienu konkrečiu atveju su
randa būdų išsisukti. Politikų 
manymu, rusai nori pasilikti sau 
teisę bandyti ir sprogdinti ato
minius ginklus, todėl jie tais 
klausimais derėsis nepabaigia
mai ir niekad nesusitars.

Asbestą visiškai uždrausti

WASHINGTON. — Aplinkos 
Apsaugos Įstaiga pasiūlė nau
jus suvaržymus asbestui naudo
ti statyboje ir nugriaunant se
nus pastatus kaip apsisaugoti as
besto dulkių. Asbesto dulkėse 
yra pripažintos kaip vėžio su- 
kėlėjoš.

I amžiaus. Tai jau ketvirtas biz-'' 
tnierius nušautas vieno mėnesio} 
bėgyje ir 1,710-tasis žuvęs nuo. 
1969 metų rugpiūčio mėnesį, kai’ 
nesantaika išvirto žudynėmis.

Vakarų Europos komunistų 
konferencija

MADRIDAS, Ispanija. Pran
cūzijos komunistų partijos ly- 

■' deri s George March ais ir Itali
jos — Enrico” Berlinguer buvo 
atvykęs Į Madridą, kur turėjo 
komunistų “viršūnių” konferen
ciją su Ispanijos kompartijos 
lyderiu Stantiago Carrillo. Ka
dangi komunistams vieši susi
rinkimai yra uždrausti, dėlto 
konferencija Įvyko slaptai vieš
butyje. Tai buvo pirmas nuo 
1930-jų metų mitingas Ispanijo
je tikslų gauti leidimą komunis
tų veiklai Ispanijoje.

JAV ir Brazilija nesusitarė

RIO DE JANEIRO. — Prasi- 
dėjusjos tarp Brazilijos ir Jung
tinių Valstybių derybos dėl ato
minės energijos pasibaigė nė 
vienos dienos netrukusios. JAV 
yra priešingos, kad Vakarinė Vo
kietija parduotų Brazilijai ato
minės energijos technologiją 

■ kaip pasigaminti plutonijų, tai 
Įyra sudėtinę dalį, vartojamą 
branduoliniams ginklams gamin
ti. Brazilija pasisakė energijos 
srityje nenorinti būti nuo 
kieno priklausoma.

Indijos pozicija pereina 
į opoziciją

NEW DELHI. — Indijos ne
priklausomybės lyderio Mohan
das Gandhi dukterėčia Mrs. Su- 
mitra Kulkarni atsisakė iš val
dančiosios Kongreso partijos ir 
iš parlamento ir perėjo į opozi
ciją, kuri siekia nuversti iš val
džios ministerių pirmininkę In- 
dirą Gandhi. Mrs. Kulkarni pa
reiškė, kad Kongreso partija 
“kaskart labiau darosi autorita
rinė”.
“Suvienytam” Vietnamui duos 

paskolą

WASHINGTON AS. — Pasau
lio Bankas pranešė, kad jis svar
sto Vietnamo prašymą suteikti 
paskolą, reikalingą karo suardy
tai Vietnamo ekonomijai atsta
tyti. Patiriama, kad bankas 
Vietnamo prašymą priėmė pa
lankiai ir kad to banko vadovy
bė yra linkusi “suvienytam” 
Vietnamui tokią paskolą suteik-

bet

Mary Louise Jergensen kelis ir.-efus dirbo įstaigo
se jvairv raštinės darbą, kuris jai įgriso ir nusibodo. 
1972 metais ji ryžosi tapti lakūne ir_ įstojo j aviaci
jos mokyklą. Ji gerai mokėsi, parodė ^reikalingo sti
prumo ir šiandien ji gali skraidyti pačiais galingiau

siais sprausminiais karo lėktuvais. Ji yra antroji mo
teris, kuri tarnauja JAV karo aviacijoj ir. skraisdina 
karo lėktuvus.

vyskupus
HANOJUS. — Naujojo Viet

namo milicija suėmė du katali
kų vyskupus miestuose Da'Nang 
ir NHA Trang. Taipgi komunis
tų vyriausybė maišo ir iškeldinė- 
ja gyventojus. Apie 600,000 Sai- ( 
gono gyventojų buvo iškelta Į< 
naujas “ekonomines zonas”.

•Maždaug 200,000 asmenų, ku
rie tarnavo buvusioj pietų Viet
namo prezidento Thieu vyriausy
bėje, uždaryti taip vadinamose 
perauklėjimo stovyklose, kurių 
“auklėjimas” prasideda plikomis 
rankomis iškasti ir surankioti 
karo metu laukuose pakastas mi
nas, o vakarais išklausant “pa
mokslų” apie buvusias ir dabar 
vedamas Vietnamo tautinio iš
laisvinimo fronto kovas 
Amerikos imperializmą.

Amerikos žvalgyba tuojau išaiškino, kad 
Kinijos pasienyje yra 134 tokios bazes

WASHINGTON, D. C. — Amerikos lakūnų tarpe tapo vieša 
paslaptimi, kai sovietų karo vadovybė, be tikrų karo aviacijos 
bazių įvairiose strateginėse vietose, stato, ir apgaulingas karo 
aviacijos bazes. Sovietų strategai leidžia dideles sumas apgaulin- 

|goms bazėms, kad susidarytų Įspūdis apie nepaprastai galingą 
sovietų aviaciją. Pirmas amerikiečius apie apgaulingas sovietų 
bazes informavo sovietų lakūnas Viktoras Belenka, kuris pačiu 
naujausiu sovietų lėktuvu atskrido Į Japoniją, o vėliau gavo trem
tinio teises apsigyventi Amerikoje. Sovietų aviacijos vadovybė 
tikrąsias bazes stengiasi Įkasti žemėje, kad galingos bombos ne
išardytų karo bazių, bet dirbtinas stato Įvairiose vietose. Rusai ne 

1 tik sudaro apgaulingus Įsibėgėjimo laukus, bet tas bazes apstato 
(tariamais lėktuvais. Jeigu kiltų koks karas, tai rusai mano, kad 
Amerikos lakūnai pirmiausia šias bazes bandytų išaiškinti. So
vietų padangėmis skrieją Amerikos satelitai tokias apgaulingas' 
bazes registruoja ir pranešinėja štabams.

BEDA SU RUSAM DUOTOM PASKOLOMS
LONDON. .— Sovietų imperijos be atodairos imamos va

karuose paskolos bei kreditas sudaro vakarų biznieriams ir finan
sų institucijoms bėdų ir įvaro baimės netekti paskolintų, pinigų. 
Nors, pavyzdžiui, pagal Amerikos Įstatymus bei vyriausybės pa
rėdymus, duotas Sovietams kreditas garantuojamas valstybės ga
rantija, t. y., jei rusai neaasilygina, tai iždas atsiskaito su kredi
toriais; -

bil. dol. sumoje yra su-

ne-

im-

Castro Libijoje
TRIPOLIS. — Matyti kalbos, 

kad Kubos kariuomenės karei
vių atsirado Ugandoje, kad Li
bija padės Ugandai užpuolimo 
atveju ir Ugandos prez. Amin 
skundas, kad ČIA ruošia Keni
joje savanorių samdinių armiją 
Ugandai užpulti turi tam tikros 
reikšmės, jei Kubos diktatorius 
Castro dešimčiai dienų vizito at
sirado Libijoje. Paprastai po
litikai ar valstybių galvos, jei 
neturi rimtų reikalų, taip ilgai 
vizituodami neišbūna.

Pirmininkas 
pasitraukia

WASHINGTON. — Atstovų 
Rūmų sudarytame komitete, ty
rinėti prez. Kenedžio ir dr. Kin
go nužudymą, pasireiškė ginčai 
ir beveik peštynės tarp komite
to pirmininko H. B. Gonzalez ir 
komiteto štabo direktoriaus R. 
A. Sprague. Tie komiteto ne
sklandumai privertė komiteto 
pirmininką Gonzalez atsistaty
dinti. Pirmininką Sprague iš
gadino vienu nesąžiningu indi
vidu ir nesuprantančiu niekšu.

Tokios “peštynės” tyrinėji
mų komitete gali priversti ko- 
'miteta užsidaryti savo “krome- 
1Į”.

Federalinis teismas 
tiria GM bendrove

— Kongre- 
kuriuos pra- 
universiteto

Skęstanti “avis
c

WASHINGTON 
so tyrinėjimuose, 
veda Pitsburgo
prof. W. R. King, prieinama iš
vados, kad J. A. Valstybių sa
vanorių kariuomenė yra “skęs
tanti avis”.. Tyrinėjimai parodė, 
kad pėstininkų ir jūrininkų ar
mijos daliniai neturi pakanka
mai savanorių ir tuo būdu jų jė
gos silpnėja ir yra žemiau kvo
tos.

Amerikos kariuomenės sun
kumai žymiai padidės ateityje, 
augant išlaidoms ir mažėjant sa
vanorių. skaičiui. Ir tai lengvai 
gali atsitikti mažėjant Ameriko
je bedarbių skaičiui ir didėjant 
atlyginimams.

Amerikos bendrovių

Viekai neskelbiamas Londono 
universiteto prof. R. Portes ra
portas bei studija nurodo, kad 
Sovietų imperijos blokas mažiau
siai 1
lindęs^ Į skolas. Kitaip sakant, 
100 . bil. dol. sumai vakarų biz
nieriai yra paskolinę ar sutei
kę kredito rusams ir jų sateli
tams. Iš 100 bil. dol. sumos vien 
tik Kremlius yra pasiėmęs 
mažiau 40-ties bil. dol.

Blogiausia, kad Sovietų
perija neturi kuo atsilyginti. Pa
vyzdžiui Lenkija turės ieškotis 
vakaruose naujos paskolos, kad 
galėtų sumokėti seną skolą.

Pasak prof. Portes, blogiausia, ■ 
kad nekontroliuojamos vakarų 
Europos rusams duodamos pa
skolos sudaromos panaudojant 
privačius depozitus. Kitaip sa
kant, privatūs vakarų biznieriai 
ir eiliniai piliečiai, padėdami pi- 
riibus Į vakarų Europos ban
kus, netiesiogiai paremia Sovie
tų imperijos rėžimą, kurs nesi
skaito su žmonių teisėmis ir jų 
laisve.

Vakarų bankininkai, skolinda
mi! Sovietams pinigus ar teikda-1 
mi kreditą, blogiausiu atveju, 
rusams neatsilyginant, tikisi pa
ramos iš vyriausybių, kurios po
litiniais. ar ekonominiais sume
timais sumokės bankams Sovie
tams duotas paskolas.

Prof. Portes sako, kad vaka
rų paskolos ne tik Įstato Į pa
vojų vakarų bankus, bet vien
kart silpnina rusų imperijos sa
telitus, tvirčiau suartindamos 
juos su Kremliumi.

• Pirmoji paraku šaudoma 
kanuolė buvo išrasta 1327 m.

NEW YORK. — The Wall 
Street Journal rašo, kad galimas 
daiktas, jog didžiausia automo
bilių gamybos bendrovė General 
Motors greičiausiai praeityje nu
slėpė savo pajamas, sąmoningai 
norėdama sumažinti valdiškus 
mokesčius.

Tyrinėjimai jau pradėti ir ne
trukus Detroite suvažiuos fede
ralinis prisiekusiųjų teismas ap
klausinėjimams pravesti. Visą 
reikalą iškėlė Amerikos mokes-

Nelaimė anglių 
kasykloje

TOWER CITY, Pa. — Pensil
vanijos vienoje anglių kasykloje 
prasiveržęs vanduo užliejo ka
syklą su 8 darbininkais. Iki šiol
tėra ištraukta du angliakasių la-ičių tarnyba, pastebėjusi bendro- 
vonai r išgelbėtas vienas gy-.• vės sąskaitybbje Įtartiniems rei- 
vas angliakasys.

Pragręžus 60 pėdų gylio sky
lę į anglių kasyklą, buvo susi
kalbėta dar su vienu angliaka
siu, pagautu užplūdusio vandens. 
Apie kitus vandens pagautus 
kasykloje angliakasius tuo 

dar nieko 'nežinoma.

kalama nurašytas dideles sumas.

Ugandoje liejasi 
kraujas

pu
tar

“ATPIGS” ALYVA

WASHINGTON AS. — Fede-| 
ralinė Energijos Administracija, 
trečiadienį paskelbė, kad nami
niams reikalams vartojamos ne
valytos alyvos (naftos) kainą 
sumažinta 45 centais nuo stati
nės. Vartotojams nupigimas bus

Anglijoje. Jos sviedinys buvo pa Į tik vienas cento ketvirtadalis 
našus j vilyčlą. galionui alyvos.galionui alyvos.

FILADELFIJA. — 12 JAV 
bendrovių, turinčių reikalų ar 
Įmones Pietų Afrikoje, pavei
kus Zion Babtistų Bažnyčiai, su
sitarė tarpusavyje, kad jos Pie
tų Afrikoje visus savo darbinin- 
gus ir tarnautojus, baltus ir 
juodus; vertins ir Į darbus pri
minės vienodai, neišskiriant vie
nų nuo kitų.

NAIROBI. — Bėgliai iš Ugan
dos sako, kad prez. Amin apsau
gos jėgos ir baudžiamieji būriai 

| šėlsta, sistematiškai žudydami 
.Lango ir Acholi gentės žmones. 
' Bėglių pasakojimus patvirtina 
'.užsienio diplomatai Ugandoje ir 
Vakarų slaptoji tarnyba. ų

Baudžiamasis būrys, turįs 5,- 
000 vyrų, eidami iš buto į butą 
daro kratas ir žudo. Ypač žiau- 

. riai elgiamasi šiaurės Ugandoje, 
kur gyvena minėtos gentys.

pešė-Politikas Paul Warnke senato 
dyie atidžiai klauso komiteto nariy 
daromas pastabas apie jo vestą poli
tiką atomo ginklu pasitarimuose. Jis 
turėjo aiškintis, kaip jis galėjo pasi
tikėti žmonėmis, paskelbusiais vals
tybės paslaptis. Savo laiku jis patarė 
mažinti krato apsaugai skiriamas su
mas.

Vokiečių žurnalas Stern, išaiš
kinęs šj sovietų lakūno Belen
kos pranešimą, trečiadienĮ pa
skelbė sensaciją apie apgaulin
gas bazes sovietų imperijoje. Pa
skutiniu meau daug tokių naujų 
bazių pastatyta Kinijos pasie
nyje. Amerikos žvalgybos spe
cialistai komentuodami apie 
Hamburge paskelbtą sensaciją, 

. tvirtina, kad jie ne tik žino apie 
apgaulingų bazių esimą Sovie
tų Sąjungoje, bet nurodo, kad 
dabartiniu metu Amerikos žval
gyba jau-tiksliai nustačiusi 134 
apgaulingas sovietų aviacijos 
bazes. Tai reiškia, kad apgau
lingos bazės nebus bombarduo
jamos. Rusai jas pastatė Ame
rikos lakūnams klaidinti, kai 
gaus Įsakymus naikinti tikrąsias

Nei vokiečiai, nei amerikiečiai 
nepasakoja, kiek rusai turi tik
ru karo bazių. Kaikurios bazės 
dokas sovietų karo bazių skai
čius yra pašlaitėse ir kalnų olo
se. Vietomis specialistams te
ko prokirsti akmens uolas, kad 
galėtų Įstumti didelius lėktuvus 
ir Įrengti lėktuvams taisyti dirb
tuves.

Apgaulingas bazes rusai labai 
anksti pradėjo statyti. Tai da
vė progos amerikiečiams nusta
tyti, kurios yra tikros ir ku
rios apgaulingos. Apgaulingą 
bazę pastatyti nebrangiai kai
nuoja, bet vis dėlto reikia Įdė
ti darbo ir medžiagos. Antrojo 
Pasaulinio karo metu Goeringo 

'vadovaujama nacių aviacija ke- 
i lis kartus smarkiai puolė apgau
lingas britų ir amerikiečių avia
cijos bazes Anglijoje, nes naciai 
nieko apie tokių bazių paruoši
mą nežinojo. Lakūnas Belenka 
iš anksto pranešė amerikiečiams 
apie takiu bazių statymą visa
me Kinijos pasienyje ir kitose 
vietose. Amerikiečiams tuojau 
pavyko nustatyti, kur apgaulin
gos bazės stūkso ir kiek jų yra. 
Lakūnas Belenka gerokai paken
kė sovietų pastangoms išpūsti 
“nepaprastai galingą” sovietų 
aviaciją, kada ji yra gerokai 
silpnesnė. Daug kas sovietų Ru
sijoje yra apgaulinga.

šiltas
Saulė teka 6:26, leidžiasi 5:47



MIRTIS JUODAJAME KONTINENTE
Ugandos prezidento Idi Amino gyvenimas ir darbai 

Vaikščiojanti parako statinė

(Tęsinys)

Žmonėmis tariami krokodilai

Afrikos žmonės iš nepamena
mų laikų yra apsipratę su žiau
riais režimais ir valdymo me
todais, net su savo piliečių par
davinėjimu į vergiją, bet Ugan
dos kaip nepriklausomos vals-. 
tybės “Naujųjų Amžių” istorija 
pralenkia tamsiausius Afrikos 
viduramžius štai ką papasako
jo keli iš Ugandos kalėjimo bau
džiamosios Nagura stovyklos pa-

| kapoja kūną iki kaulo. Kitas po- 
{puliarus metodas yra kalinio gal
vos pakišimas po sunkvežimio 
variklio gaubtuvo. Užvedus mo
torą gaunasi baisus triukšmas, 
nuo kurio nelaimingasis, jei ir 
nenužudomas, tai lieka kurčias. 
Sargai dažniausiai vartoja abu
du metodus kartu: vienas ka
poja kalinį kivuku, antras lai
ko kapojamojo galvą po sunk- 
vežinio gaubto.

bėgę ir į Keniją gyvi atbėgę ka Kenijos spauda paskelbė, kad
liniai. Padėtis ir sąlygos Nagu- 
ru konclageryje atrodo net Gu
lago Arkipelagą pralenkia... 
Ugandos pabėgėliai po priesai-
ka paliudijo:

“Būdamas Naguru meldžiau
si, kad galėčiau greičiau numir
ti. Troškau greitos mirties be 
kankinimų. Bet Naguru kacete 
nėra ramios mirties. Seržantas 
Ūla per 44 dienas užmušė 22 ka
linius. Tas seržantas jaučiasi 
labai laimingas, kai gauna pro
gą žudyti. Pirmiausiai jis. iš
geria keletą stiklų alkoholio ir 
sako: “Tai šiandien turėsime 
darbo J” Ir tai pasakęs iššaukia 
j barako koridorių -keletą kali
nių ir kitiems kaliniams liepia 
juos geležiniais virbalais mušti 
per galvas. Ekzekucįją baigia 
pats juos nušaudamas.

Naguru lagerio sargai turi is- 
praktikavę, keletą mėgiamų kan
kinimo metodų. Vienas yra plie- 
kimas kanči’ais (bizūnais), pa
gamintais iš hipopotamo odos. 
Tiks kančios vadinamas “kivu
ku”.

Išpliėkimo aukos neturi tei
sės į medicinišką pagalbą. Jų. 
žaizdos greit užsiteršia ir pra
deda pūliuoti. Kivuku- kančiai

Aminui valdant per 6 metus nu
žudyta tarp 30 ir 300 tūkstan
čių žmonių daugiausiai juos gy
vus metant Į vandenį krokodi-
lams suryti.

Pabėgusieji iš Ugandos kali
niai pasakoja, kad nuo praėju
sių metų liepos mėnesio, kai Ami
nas pasidarė Afrikonų Vienybės 
Organizacijos pirmininku, Na
gura lageryje buvo nužudyta 600 
žmonių.

Diena Naguru kacete pradeda
ma pašalinimu vakarykščių sker
dynių pėdsakų ir tuojau pradeda
ma “gimnastika”, tai yra ka
linių- mušimas kivuku kančiais. 
Kalėjimo vienutėse (3x3 metrų 
celėse) sukemšafna po 30 net iki 
50 kalinių...

Kartais leidžiama giminėms 
atnešti kokio maisto, bet tai yra 
labai nesaugu ir pavojinga. Pa
vyzdžiui, vieno kalinio sesuo, at
nešusį broliui į Naguru maisto, 
buvo-sargų virvėmis suraišiota 
ir išžaginta. Kito kalinio žmona 
^pasakoja, kad kiekvieną kartą 
nešdama vyrui ryšulėli maisto, 
apsirengdavo skudurais ir išsi-
tepdavo visokiais nešvarumais, 
kad prievartautojai paliktų ra
mybėje...

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kur ram rupi girrit.mio krašto, laisve ir bein 

filį gerbūvis, privalo susipažinti stt žemiau iš vardintomis knygORMv 1 
u<r auuirbetas Knygas gaiuua Užsisakyti ienose.

Zuozas Kačinskas, SIAUBINGOS 04ENGS. Atsiminimai apie: 
ūžiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių slovyk 
lose Vokietijoje. 273 psl.. kietais drobės viršeliais kaina 4 dot

Juous liErVTO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalo- 1
I yra nataran amtscesuRpų iisittwruirn, lai yra Amerikoje beisi

aunančio ir palv-an^i i»h«r^in asmens istorija. Knyga gausiai iūu 
i . rudu. .W psl. Kaina 7 dol.

ČIKAGfETrS IS^UOZIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ 
Aatote buvo Vantoje; Trakiose. Druskininkbose. Kaune, Naudakiuobe . 

d f *1* ’ K>A. * Vaizdui aprašymai, ką ji ten male, 1
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė £5 p$t $1.50 Yra tam p* 
Karsta 1 atgTę kliba - - ’

SaTYRINeš NOVėLėS. Genialaus rusų rašytojo 
j w *atyi4nių įtovelių. 1^ pust, kaina Š2.

O. Kuraitis. KELIONE I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Ai) 
-erelis pakaboms neapgauna fnhtiVMo !F agitptopo propaganda 
jWT^isfcfivtraai. Abr knygos paradytos * lengvu, gražiu striiunn

Prot P. Pakarki is, KRYlIUOčFU VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. .176 psi. dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą 

į Kaina $2.
Žemaitii. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAJTĖJF 

psi Kaina $1.56.
' if »nti leioioiai yra gaunatm

NAUJIENOSE, 173? So. HAlSTED ST., CHICAGO, ILL, 60601 
darbe valandomis arba užrakant paštu <r Mthdtw 

č«k| rr piniginę
1 ' | lllttl . ..........

—irwr*iWT^TiBrTMBnEWBBMeBMmjnirt jr 1 ji
| / rtilKJ KNH.A, fAKĄšklA 3 U ULlth 

LIETUVAI IK ŽEMDIRBIAMS
D*. J voras Oauparr*. ZEMeS ŪKIO IVlfiTIMAS. Studija, liieu 

u Ltiicagvje i960 matais palte* ašloriaus feMrfnu. Knyga dviejų aa 
nu. lemtis ūkio švietimo problemos Ūkininku krašte, u dalU: Žemes 
ano Mtminrte Lietuvoje. >

Autorius ftavd žodyje rašo: “Jei liūdnas Lietuvių tautos likimas 
mtottių sutruko^ Lietuvos bepriklausomy^es gyvenimo ir oet>utų bu- 

^laffai iwugUMu ir Ėuklestėjusių Lietuvos poiiUmą. ekonomi- 
uių ir Kultūrinių laimėjimą, Šiandieną, drąsai galima sakyti, lietuvių 

' tauta gulėtų dicrttootig ir Oflūtatrti savo žemes Akio kulto ros vaisiais 
><r prilygti pucioins iMdhosioms nuropos tautoms’ .

Kaygus apie žemes uki atrodo tik žemdirbiams įkaityti, kadangi 
aoaoiiuu lietuvių tautos dangumi (88.12%; buvo ūkininkai ir po ųa 
jNHių isblaškytų uetftvto aamrtitKi dauguma yra arba petys buvę ūki 
4111X41. aroa ūkininkų vaikai, reiškia, kad it knyga bus brangi 
uutiai Itetuvrų daugumai. ypa( kadangi knyga su tokia meile Lieuivu® 
setnėi parašyta, kad pradėjus skaityti nebesmon pertraukti. Knyga 
autoriaus skinama Lietuvai siau žodžiais; '"Dėkingai su»ub — myu 
ui4i levy bet Lietuvai’. B

biiygos «AA> puaiMpių bu daug rami e ii U 1? lėnieUlj, kaina tik £3.uu
* UauLaui* AaujieiA*e. ♦
L Leki arba Muaey Urden dusti tokiu ad/esC I
| ’. v M , a A U J 1 K N U » i

U.1V HALSTED STKEET. CHICAGO, ILLINOIS 6<M>08
Gavę pinigu*, crrojss knygą paanuatae,. |

X.., L,....... • . z . A
e Jį m <11 t I» fmm.. >*W jU1igXi! ... juiiii-,.. ■« ■ I U................... . mi. .n, <Lir«»nM—hj

J. Dagys Skulptūra

kaltinęs organizavus ir vadova
vus suokalbiui jo valdžiai nu-| 
versti, priduodamas, kad tam ■ 
suokalbiui pritarę Izraelis, Tan
zanija, JAV, CIO ir Didžioji 
Britanija.

Iš arkivyskupo rešto Aminas 
tikėjosi didelio spektaklio. Tai 
rodo faktas, kad buvo suorgani
zuota didelė demonstracija, ku
rioje daugiau kaip 3,000 spe
cialiai -sušauktų kareivių ir ka
rininkų turėjo girdėti suimtojo 
arkivyskupo “išpažintį” ir tos 
išpažinties išklausę turėjo šauk
ti “Mirtis jam!” “Mirtis išdavi
kams !” Visiškai kaip Stalino lai
kais Rusijoje.

Sušauktai mirties reikalauto
jų gaujai pats Aminas pasakė 
kalbą, pareikšdamas, kad visi į 
suokalbį įsivėlusieji bus teisia
mi kariuomenės tibunole, kad 
teismas griežtai laikysis įstaty
mų ir kad to teismo sprendimas 
bus nedelsiant įvykdytas.

- (Bus daugiau)

- - - - -  Pasaulio ekonominė
mybę nukirsdamas pačią bažny- 

' čios galvą ir šiomis dienomis ta- 
> tai įvykdė.

VIKTORAS VYTENIET1S

PIRMIEJI KARIŠKI ŽINGSNIAI
Naujoko atsiminimai

Kaip visi diktatoriai,
Idi Amin gyvena baimėje

Ugandos satrapas neturi ra-l 
mybės nujausdamas žmonių di-i 
dėjantj nepasitenkinimą ir kiek
viename asmenyje įtardamas 
esant priešą, vis labiau atsista
to sargais, saugotojais’ ir šni- di ir Rwandi arkivyskupą Janani 
pais, vis dažniau ruošdamas kra
tas ir areštus, Įsivaizduotus ir 
tikrus priešus būriais ir pavie-

Kaip buvo nužudytas 
arkivyskupas

Jis apkaltino Ugandos, Burun-

Luvumą vadovavus suokalbiui 
nuversti Ugandoje Idi Ammo Da- 

jdos valdžią. Jis savo budeliams 
niai darydamas sau “nebepavo-' jsakė arkivyskupą ir dii;Ugan-; 
jingais”. Bet kamuolys vieną j <]os ministerius —žemės ir van- 
sykį pririeda siūlo galą, šiomis' dens išteklių Ažinisterį pulk.. 
dienomis “maršalas”, atrodo, bus ’ Erin Oryema ir vidaus reikalų 
savo siūlą pertempęs. /ministerį Oboth Ofumbi likvi-

Be abejo, nujausdamas kad! duoti, tik greit pats susipainio- 
ir kleras yra prieš jį ir tik lau- jo bemeluodamas : jis per Ugan- 
kia jo kamuolio galo, jis ryžo-^dos radiją paskelbė pasikvietęs 
si išrauti opoziciją bažnytininkų < arkivyskupą pas save į prezi- 
sferose, Jis manė laimėsiąs ra- dentūrą, kur stačiai į akis ap-

2212 WEST CESMAK ROAD CHICAGO, HUNOB 60608

Prrza K*ZANAU3tA3, Pretideni Phone r Vlrgisls 7«?747

HOURS: Mon.Tue.Frl.9-4 Thur.9-9 Sat. 9-lf ' .SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905
1>R. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI

GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO
JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJČ ATSIMINIMUS

Dr A. J. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečiančius 1905 
metą įvykins, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą. ----------- ------- -------—   ——-— $3.0C

Or a j. — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožu
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik    ...... S3.00
Minkytais viršeliais tik __________ $2-00 .

Or A J. Gus s* n — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAUFUS tMONtS
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik ;____ S2.0G

Galima taip p2t užsisakyti paštu, atsiuntus ’ekj mr,r*v r»rd*rj, prU 
nurodytos kainos pridedant 50c. pef^iunlin>o islaioomx.

NAUJIENOS, I
1739 So. HALSTED CHICAGO, ILL. KO608 j

u ----- -- ------------------  ■ ■ — , ... , ..r

Jau Kuri* laikas atspausdintą Ir galima gauti Knygų nnKoje

CHlCAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 1186*9-1959) metą 

Lfcreagos lietuviu gyvenimą ir jų atliktu* darbu* 664 p«L Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių istorijos Draugija.. .xrlį

Knygoje aprašyta pirmas Chlcagon atvažiavęs lietuvis, pirmo* 
rietuvių kotonijos, jų suorganižuotoa šalpom draugijom, aiatyloa baz 
aycru>» įsteigti IfeilMrfcS&ki, kurią viso buvo 121. 41 teatro drangija, 48 
pasauli etiški chuntų 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biugrau 

I jos. Daoli dokumentai katalikiškų. MocariisUmų, u
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban 

i Kai ir kt. fe* JiS
iNonniieji šių knyką įsigyti prašomi paraAyt) ėekj Honey

»roen
1 A.vfKKthOS METUVię ISTORIJOS OKA t JO MOS 

vardu ir pasiųsti:
I7S9 So. Halsted SU Chicago, HL 60608

padėtis
Kalbama apie pagyvėjusią eko

nomiją, > bet visame pasaulyje 
ekonominė stagnacija vis dėlto 
laikosi tvirtai. Vakarų Vokie
tijoje, pavyzdžiui, 1970 m. 40% 
įmonių praplėtė įrengimus ir ga
mybą, bet šiemet tokių gerai 
veikiančių įmonių numatoma bus 
tik koks 12%; -

Vyriausybė numato kapitalo 
investavimus skatinti mokesčių 
kreditais ir viešaisiais darbais. 
Bet, jei tokios vyriausybės pa
stangos pradėtų veikti sparčiai 
ir efektingai-— atgaivintų in
fliaciją, kiltų kainos ir paskolų 
nuošimčiai. Vėl susitrukdytų 
kapitalo investacijos.

Šveicarijoje tas pats: Ciuri
che ‘Šveicarijos- kredito Bankas 
mano, kad kapitalo investavimo 
ir ekspansijos galimybės yra la
bai mažos, šveidijoje vyrauja 
pesimizmas ir stagnacija. Bri
tanijoje darbininkų unijos pa
žeidė kapitalo pasitikėjimą. Ka
pitalas Britanijoje kaip tik “tau
po” darbą ir jo nedidina. Pran
cūzijoje — jokių naujų išsiplėti
mo projektų. Prancūzijos eko
nominė gerovė yra tokia nežymi, 
kad kapitalas baiminasi išlysti 
iš saugių seifų. Italijoje — vi
siška stagnacija. Italijos eko
nominis augimas lygus nuliui. 
Japonijoje — kapitalo judėjimas 
yra labai menkas. Gamyba ’ju
da, bet be ateities. Prekyba 
merdi. Gi Pietų Amerikoje di
džiausias rūpestis nugalėti įsiga
linsią infliaciją, išlyginti už
sienio prekybos nuostolius ir 
nieks negalvoja apie kapitalo in
vestavimas. Argentinoje — pe
reitais 1976 m. infliacija pašo
ko net 347.5%. O kaip kaimy
ninėje Kanadoje?

Naujosios Škotijos bankas sa
ko ; “1977 m. ekonominė perspek
tyva yra niūri”.

Atpigs akcijos
WASHINGTON. — Didėjant 

valstybės išlaidoms ir augant jos 
deficitui, susidaro labai palan
kios sąlj’gos infliacijai bujoti. 
Federalinės tarybos pirmininkas 
Burns ir dauguma biinie ių bei 
bankininkų prisibijo, kad inflia
cija gali ne tik pradėti bujoti, 
bet ir šuoliais kilti.

Finansinis žurnalas Wall
Street rašo, kad baimės apimta
administrącija gali pradėti verž
ti ekonominius varžtus taip, jog 
pradės žymiai brangti kreditas: 
pradės kilti paskolą nuošimčiai 
ir žymiai atpigti stakai bei bo- 
nai.

Feder, rezervų tarybos pirmi
ninko patarimai kongresui, su
mažinti valstybės išlaidas bei 
pažaboti jos apetitus, neranda 
pritarimo. Kongresas kaikurias 
valstybės sąmatos išlaidų pozi
cijas net padidino.

šiais metais Amerikos valsty
bės biudžetas suvedamas su 65-70 
bil. dol. deficitu. Iš viso Ame
rikos valstybės iždas jau turi 
458 bil. dol. skdos.

> (Tęsinys)

Vėliau, dar kalbėjo iš Kauno atvykęs centro valdybos 
pirm. S. Butkus. Jis sąjungos vardu pagerbė kar. A. Juo
zapavičiaus kapą ir priminė žuvusio karininko žodžius, 
pasakytus jam paskutinį kartą išvažiuojant iš Vilniaus: 
“Sudiev, Vilniau! Gal ir daug tau teks nukentėti, daug 
ašarų ir kraujo pamatyti. Gal tu į lietuvių pardavikų ne
laisvę pakliūsi ir vėl būsi prie ko nors priskirtas. Būk 
ramus! Neilgam. Išvaduos tave Lietuvos sūnūs”, Sava
noriai nutarė Alytuje pastatyti kar. A. Juozapavičiui pa
minklą - biustą ir savo vėliavoj įsiūti jo atvaizdą.

1919 m. kovo 18 d. tragiškai žuvo Kauno — karo ko
mendantūros mokomosios kuopos kareivis Pranas Eimu
tis. Jis žuvo Kaune nuo vokiečių kulkos stovėdamas 
sargyboje prie “Metropolio” viešbučio, saugodamas iš 
Amerikos į Lietuvą atvykusią Maitinimo komisiją. Tą 
dieną apie 15 vai. prie viešbučio susirinko daug vokiečių 
kareivių. Netrukus atvažiavo automobilis ir iš jo išlipęs 
vokiečių feldfebelis veržėsi į viešbučio vidų. Kai sargybi
niai jį sulaikė, tai vokietis į P, Eimutį du kartus šovė ir 
ji vietoje nukovė. O antrąjį sargybinį nuginklavo.

Nusikaltėliai buvo areštuoti, bet vokiečiai apsigink
lavo ir pasiruošė pulti Lietuvos kariuomenę. Lietuviai ne
nusigando ir visą naktį santykiai būvu įtempti, vieną ir 
antra pusė tiek įnirtusi, jog tereikėjo mažiausios prie
žasties, kad Kauno gatvės būtų paplūdusios kraujuose.

Iškilmingos laidotuvės suruoštos kovo 21 d. Karstas 
buvo padengtas Amerikos ir Lietuvos vėliavomis ir įvai
rių karinių misijų uždėtais vainikais. Dalyvavo visa Lie
tuvos vyriausybė, svetimų kariuomenių ir,karinių misijų- 
atstovai ir didžiulė minia žmonių. Palaidotas Kauno^ ka
pinėje. /.

Velionis buvo gimęs 1897 m. Rančiškių km., Arioga
los vis., Kėdainių aps- Apdovanotas I-mos rūšies 3 laips
nio Vyčio kryžiumi.

1 pėst. D. L. K. Gedimino- pulko pirmoji kautynių au
ka yra savanoris Žėkas. Jis buvo bolševikų nukautas 1919 
m. vasario 12 d. švobiškiu km.- ■ ......

2 pėst. D. L. K. Algirdo pulkas 1919 m- gegužio 12 
d. kautynėse su bolševikais- prie Suvieko. (Latvijoj)' žuvo 
I kuopos Viktoras Radzevičius, Matas Gudaitis ir Pranas 
Kalvaitis. Vaduojant Kupiškį iš bolševikų, žuvo 6 kuo
pos Jonas Valaitis ir Povilas šimukonis. 1919 m 'liepos 
7 d. Latvijoj, kautynėse su bolševikais žuvo 6 kuopos ka
reivis Kricel Hancel, 3 kulkosvaidžių kuopos Antanas 
Mašinauskas, Petras Garkauskas ir Andrius Šliuževi- 
čius; 5 kuopos Vincas Balsys, 1919 m, mgpiūčio 25—26 
dienomis kautynėse su bolševikais Dūkštos apylinkėje, 
ties Rautensee dvaru žuvo 9 kuopos vadas karn. Antanas 
Sinickis; 2 kuopos kareivis Petras Davainis; 4 kuopos 
kareivis Juozas Šleižys' 5 kuopos Jonas’ Adomaitis; 6 
kuopos Pranas Kalinas; 7 kuopos Jonas Savickas. Kau
tynėse su bermontininkais vaduojant Radviliškį žuvo 
Itn.Petras Urbakonis ir ItmSerafinas Oželis. Kam. 
Andriūnas žuvo ties Giedraičiais, o kam Noreika žuvo 
vaduojant Klaipėdą. (Šitos žinios surinktos iš pik. J.Pet 
ruičio parašytos knygos “Laisvę ginant”).

1919 m. lapkričio 22 d. kautynėse su lenkais ties 
Giedraičiais sunkiai sužeistas mirė Itn. Kazys Matulaitis. 
Velionis buvo kilęs iš Tarpučių ’ km.,Šumsku vis., Ma
rijampolės aps. Baigęs I—ją Lietuvos karo mokyklos 
laidą Palaidotas Marijampolėje.

(Bus daugiau)

LAUKIAMAS KARIŲ KNYGOS PRISTATYMAS
Su “Naujienose” spausdinamais Vikt Vyteniečio atsimi

nimais” Pirmieji kariški žingsniai” skaitytojai gerai susipa
žino ir įvertina kaip kruopščiai paruoštus ir be jokios ten
dencijos lengvu stiliumi parašytus, kurie tarsi fotografija
mums aiškiai vaizduoja anas mūsų šaunioje Lietuvos Kariuo
menėje tarnybos dienas ir žuvusių už tautos laisvę karių ka
pus.

Nemaža žmonių yra jais susidomėję ir norėtų juos tu
rėti išleistus vienoje knygoje. Tačiau tų- pageidavimų dar ne
užtenka. Laukiamas ta knyga susidomėjusių paskiru asmenų 
ir organizacijų atsiliepimas, kurie galėtų savo finansiniu 
įnašu prie šios knygos išleidimo prisidėti. Pinigų dabar pra
šau'nesiųsti. Susidarius pakankamai paramai, knyga bus iš
leidžiama. Smulkesnės detalės būtų praneštos atskirai. Susi
domėję šia knyga prašomi atsiliepti šiito adresu: Jonas Janu
laitis, 2339 West 71st Street, Chicago, UI. 60636. Jūsų skubesnis 
atsiliepimas paspartins šio reikalo išsisprendimą.

Jonas Janulaitis
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ROCKFORDO NAUJIENOS 7
x Vasario 16 minėjimui praėjus

šiais metais Vasario 16- mi- visus mirusius kankinio mirtimi 
nėjimas įvyko sekmadienį, va
sario mėn. 20 d. Vietos Altos 
valdyba su padėjėjais iš ankstaus 
ryto pradėjo ruoštis, salės tvar
kymus bei papuošimu. Atvyks
tantiems svečiams pusryčius pa
ruošė šaulės Paulina Nekrašie- 
nė ir Monika Pocienė. Joms tal
kininkavo A. Pocius. Tik spė
jus paruošti užkandžius, iš Či
kagos pasirodė pirmieji svečiai? 
atvykę lengva mašina, o paskui 
juos atsekė 2 pilni autobusai šau
liu.'-' •>.. - ... ... . . - 

Juos pasitiko vietos šaulių bū
rio valdybos pirm. A. Pocius, ir 
skubiai visus pakvietė prie už
kandžių, nes mažai liko laiko, 
reikėjo ruoštis eiti į bažnyčią. 
Susirikiuojame ir su vėliavomis 
ir su policijos apsauga žygiuoja
me į šv. Petro ir Povilo bažnyčią. 
Tokia pat tvarka ir sugrįžome.

šv. mišias kun. kanauninkas 
Vaclovas Zakarauskas atnašavo 
už žuvusius karius, šaulius ir

Petras Rimša Lietuvos artojas caro laikais (Skulptūra)

Altos pirm. Petrui- šernui ser- segė p-!ė Giedrė jjpekaitė. Rezo- 
gant, minėjimą atidarė vicepirm. Iiucijas perskaito p. Stasys Su- 
Kazys Rutkauskas, taręs keletą rantas. Visos buvo vienbalsiai 
gražių žodžių, pritaikintų dienos publikos priimtos ir jos bus pa- 
progai. Po to pakviečia progra- siųstos valstybės prezidentui, 
mai pravesti stasį Suranto. ; senatoriams, kongre manams ir 

Įnešamos Amerikos, Lietuvos kt. Išnešamos vėliavos ir daro-
i 16 min. pertrauka.
Po pertraukos pradedama me- 

i ninė nrogrr.ma. ktria išpildo se
sutės šaulės, Marj'tė. Teresėlė, 
Kastutė ir Verutė Bilitaviciū- 
tės. vadovaujant akordeonistui 
Petrui Kivėnui. Kvarteto vado
vė ir deklamatorė p. Adelė La- 
tonienė,. apibūdipo dainuojamų 

\ dainų reikšmę. Išpildė:
Stoviu aš parimus, I ietuvos par- 

i tizanų daina, muzika Leonardo 
šimučio; Kokiais keliais aš ke
liaučiau, žodžiai ir muzika Algio 
Modesto; Drugelis lankoj, žodžiai 
P. Gaule, muzika N. Vaitkevi
čiaus, išpildo 4 sesutės ir Anta
nas Kivėnas; Lauksiu tavęs atei-

dėl tėvynės Lietuvos.
Bažnyčioje vargonais grojo

muzikė-solistė ponia Audronė Si- J ir šaulių vėliavos. Amerikos ir ma 
monaitytė-Gaižūnienė. Koks da- Lietuvos himnus gieda 4-rios se- 
rosi skirtumas, kai vargonai yra 1 sutės 
valdomi gero muziko! Kai už
traukė bažnyčioje Pulkim ant 
kelių bei kitas giesmes, kai pra
gydo, atrodė, kad gieda gerai 
išlavintas choras. Daugeliui per j iškviečiamas kalbėtojas, buvęs 
skruostus nuriedėjo ašarėlė. j Sibiro kankinys Jonas Kreivė- 

O kai prabilo pamokslininkas nas» ^urs savo kalbą turėjo gf- 
kun. kanauninkas Vaclovas Za-!rai Paruoštą, Lietuvos istorijos 

- - - - - i ištraukomis bei savu pergyveni-
Į mais paremtą.

Lietuvos Nenriklausomynės 
Aktą perskaitė p-lė Giedrė Špo
kaitė asistuojant savanoriams 

kūrėjams Br. Daukšai ir Er. Ne- 
krašiui. Vincas Keršys dėl li
gos • neatvyko. Pagerbiant sav. nant, žodžiai Jono Lapatinsko, 

karauską. Jo žodžiai švelnūs — kūrėjus, vietos šaulių būrio vai- I muzika Algimanto Raudonikio, 
jausmingi, kiekvienam krenta dybos pirm. A. Pocius atnešė Į Visos keturios dainos padainuo- 
širdin. ....

Minėjimas, kaip ir visuomet j Įrištais baltų gvazdikų žiedais, j susilaukė . širdingiausios padė- 
prasidėjo kiek pavėluotai. Vietos Juos kūrėjams savanoriams pri-1 kos. Po kiekvienos dainos publi-

karauskas, ko ne visi buvę baž- j 
nyčioje šluostėsi per veidus rie- i 
dančias. gailias ašarėles, šven
tame Rašte yra minimas šv. Jo
nas Auksaburnis, buvęs žymus 
pamokslininkas, bet šiandien tu
rime neblogesnį pamokslininką, 
kun. kanauninką Vaclovą Zą-1

MID-SIZE 
PRIZE

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

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

FEATURES

• NewTrinifron 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

KV-1512
15" screen measured diagonally

TRNITRONIWS’
“ITS A SONY?

Biiitaviėiutės, publikai Į 
kiek pritariant Invokaeiją at
kalbėjo Šv. Petro ir Povilo lie
tuvių parapijos klebonas Tho
mas C. Brady. Jo invokacijos

OAK SU

ka palydėjo rankų plojimais. garbė sesėms ir broliams šau- 
Po programos pranešta, kad lėms-šaullams už suteiktą pa

jau aukų Altiai surinkta virš galbą.
tūkstančio dolerių. Programos j .pykotą ir baro darbinin- 
vedėjas p. Stasys Surantas vie- kams; Juozui Undraičiui, Jonui 
tos Altos vardu dėkojo kun. ka- jįjeĮskiui ir kitiems, virtuvės šei- 
nauninkui Vaclovui Zakaraus-. mininkėms p. Verai Petraitie- 
kui už atvykimą ir pasakymą to- j nei (vyriausioji virėja — nelie- 
kio gražaus pamokslo. Taip pat tuvė) ir Marytei Stružienei (čia 
padėkojo šv. Petro ir Povilo baž- Į įmusi lietuvaitė). Abi už savo 
nyčios klebonui Thomas C. Bra- ‘ darbą atiVginimo neėmė. Pub- 
dy už sukalbėjimą maldos — in- j Hka padėk'ojo griausmingais ran- 
vokacijos, muzikei p. Audronei kų p]ojimais. Joms vėliau tal- 
Gaižūnienei už pravestas gies- p. k. Dičiūnienė, dr.
mes bažnyčioje, programos atli- p D gurantienė, P. Rutkaus- 
kėjams; vadovei p. A. Latonie-! kienė ir p Augutienė.
nei, sesutėms Bilitavičiutėms ir
broliams Kivėnams. Padėka pa- Aukas rinko prie įėjimo, p. Br. 
reikšta L. š. S. Rinktinės vadui. Morienė ir M. Augutis, pietų 
VI. Išganaičiui ir šaulių mote- ; bilietus pardavinėjo p. I. Petru- 
rų vadei St. Cicevičienei, kurie tienė. Rūbinėje dirbo K. Jasins- 
suorganizavo 2 pilnus autobu- kas> stalus papuošė p. V. Kiz- 
sus šaulių ir atvyko pagelbėti nienė.
atšvęsti, tą mūsų brangią Lietu
vos Nepriklausomybės šventę ’ko pnna salė, viskas ėjo labai 
Vasario 16. Taipogi padėka ir _ gerai, svečiai liko patenkinti, vi-

su ūpas geras. Aukų rinkimas 
vyko sklandžiai ir iki šiai die
nai jau yra surinkta virš dvyli
kos šimtu ir dar daugiau tiki- *■ •*»* 
mės gauti.

Reikia tikėtis, kad susipras 
ir tie kurie vengė ateiti j minė- ■ 
jimą, kad atsiųs savo auką au
kų rinkėjams arba Altos kasi
ninkui A. Pociui. Laisvės ne
vertas, kas negina jos. Taipogi 
nevertas lietuvio vardo, kas ne
prisideda darbu bei auka Lietu
vos išvadavimui iš plėšikų ru
siškojo komunizmo nagų.

Aukų sąrašai bus paskelbti ■ 
kiek vėliau. Augis

UPPLY šiais metais publikos prisirin-

Terms

lietuviškų ’ spalvų kaspinus su : tos ko puikiausiai. Iš publikos

TEL: 454-1110

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

TEL. 421-3070
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įsteigta 1923 metais.
Į*t*lgo* pietuose kiemą* automobiliam* paatatytk

PUSH 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 
ifs 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 seeTrinitron 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 
© 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

KV-1741R
17" screen measured diagonally

TRI NITRON III JlJSi

--- ------j-y

AND FURNITURE CO
711 WEST JACKSON

© Agėjos jūros graikams pri
klausančioje Santorin saloje ka 
daise buvo daugiau bažnyčių . 
negu namų, daugiau vyno negu ’ 
šuliniuose vandens ir daugiau 
asilų negu žmonių.

Artėja Dainų šventė. Reikia jai tinkamai pasiruošti.

Juozes Vaičiūnienės knyga

ateina pagelbon organiztoriams, chorų vedėjams, choristams ir visiems 
dalyviams. Knyga kišeninio formato, 151 psl-, kainuoja S2. Užsaky
kite dabar.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 50 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, arba grupės, užsakiusios iO^afc^Segiąu-egzemp-

Uorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų. . r : ’

Knyga galima gauti Naujienose arba pasiunčiant eekį arba Money 
orderi tokiu antrašu: ■ • ** *

.1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

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-

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die

ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

RSA

■pi
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Kodėl prezidentas ryžosi?
Prezidentas Jimmy Carter, rašydamas asmenišką 

laišką sovietų fizikui Andrejui Sacharovui, žinojo, kad 
jis gali pakenkti strateginių atomo ginklų susitarimui,' 
gali sustabdyti detentės tolimesni vystymąsi, gali būti 
apšauktas dviejų didžiųjų valstybių santykių ardytoju

Šių metu kovo 26 dieną MacCormick Rūmuose prasidės didžiau
sioji Gėlių šventė, kurią lankys suaugusieji ir kuria džiaugsis vaikai. 
Paveiksle matome dvi mergaites, laipiojančias gėli y apsodintomis 
"pašlaitėmis",

ir net naujo karo kėlėju. Prezidentas Carteris taip pat 
žinojo, kad sekretorius Kisingeris ne vieną kartą prezi
dentui Fordui buvo pataręs neliesti Rusijos pačių pa
grindinių žmogaus teisių klausimo, nes dabartiniai So
vietų Sąjungos valdovai visa tai paskaitys dideliu įžeidi- 
dimu ir gali nutraukti visus pasitarimus galimai taikai 
Europoje.

Prezidentas buvo gana gerai informuotas apie ga
limas JAV ir Sovietų Sąjungos tokio elgesio pasekmes, 
bet jis vis dėlto rizikavo. Jis nekreipė dėmesio j buvusius 
Valstybės Departamento ir Sovietų Sąjungos specialistų 
patarimus, bet ryžosi pajudinti kelis pagrindinius valsty
binių santykių klausimus. Jis žinojo,kad Sovietų Sąjunga 
nėra tokia jau galinga, kokią kai kurie net komunizo 
priešai skelbia- Jam buvo aišku, kad raudonoji armija ne
siverš į Vakarų Europą nors keli karo vadai įtikinėjo, 
kad rusai pakeitė visas Rytų Europos karo jėgas ir davė 
jiems moderniškiausius'tankus, kulkosvaidžius ir žymiai 
daugiau aviacijos. Jeigu sovietų karo jėgos būtų rizika
vusios veržtis į Vakarų Europą, Europoje buvusios karo 
jėgos nebūtų pajėgusios jų sustabdyti.

Sovietų karo vadai gali bandyti veržtis į Vakarų 
Europą, bet prezidentas Carteris turėjo pagrindo ma-

ALTOS INFORMACIJA
Lietuvos minėjimas 

atstovu rūmuose

Atstovu Rūmuose Washingto
ne šiemet Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimo minėjimas 
Įvyks kovo 31 d. Minėjimą Ame
rikos Lietuvių Tarybai padėjo 
išrūpinti kongresmanas D. J. 
Flood (dem., Pensylvania).

Minėjimo diena atstovų rū
muose maldą sukalbėti pakvies
tas kun. J. Prunskis.

Altą Įsigijo patalpas

Amerikos Lietuvių Tarybos 
veiklai plečiantis, valdyba, vyk
dydama paskutinio suvažiavimo 
nutarimą, vasario 25 d. Įgijo 
nuosavybėn patalpas, kurios iki 
šiol buvo nuomojamos. Pirma
me aukšte čia yra Altos ir Bal
to Įstaiga, rūsž Balfo sandėliai, 
o antras aukštas nuomojamas.

j Altos valdybos posėdis

Amerikos Lietuvių Tarybos 
valdyba vasario 25 cL savo būs
tinėje Chicagoje buvo sušaukusi 
posėdi. Jam pirmininkavęs dr. 
K. Šidlauskas pranešė apie sa
vo su St. Balzeku kelionę Į Wa- 
shingtoną, kur jie dalyvavo Lie
tuvos nepriklausomybės minėji
me senate ir buvo apklausinėji
muose Atstovų rūmų komisijos, 
kuri stebi Helsinkio susitari
mų vykdymą. Labai gerą Įspū
di padarė T. Venciovo praneši-, 
mas, kurio klausėsi daug lietu
vių, jų tarpe ir S. Kudirka.

Altos delegacija . aplankė kai 
kuriu senatorių ir atstovu rūmu 
Įstaigas.

T. Blinstrubas painformavo 
apie sėkmingai palaikomus ry
šius su Vliku. Numatytas pla
tesnis Altos ir Vliko atstovų pa
sitarimas.

Svarstyti kiti einamieji reika 
lai. Be minėtų posėdy dalyvavo 
ir. V. Šimaitis, kun. S. Stašys, 
Zug. Smilgys, St. Balzekas, O. 
JarŠketytė, P. Bučas, T. Kuzie- 
aė, J. Talandis, E. Vilimaitė, I. 
Blinstrubienė, kun. J. Prunskis.

Bendras Vliko ir Altos 
komitetas

Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo 
komitetas ir Amerikos Lietuvių 
"aryba sudarė Bendrą Komite
tą ginti žmogaus teisėms Lietu- 
■oje. Komiteto pirmininkas — 
irof. dr. D. Krivickas, vicepir
mininkas — prof. dr. J. Genys, 
Altos atstovas šiame komitete.
’asitarimai tarp Vliko ir Altos

Vliko ryšininkas su Altą Jur
gis Valaitis ir Altos ryšininkas 
su Vliku Teodoras Blinstrubas 
turėjo ilgesnį pasikalbėjimą Lie
tuvos laisvinimo darbų ir abiejų 
šių institucijų veiklos koordina
vimo reikalu.

Knyga apie žydus

Vlikas yra pavedęs dr. D. Ja
saičiui paruošti knygą apie lie
tuvių pastangas gelbėti /nacių 
naikinamus žydus. Pats dr. D. 
Jasaitis tame gelbėjimo darbe 
yra dalyvavęs. Bendradarbiau
dama su Vliku, Amerikos Lie
tuvių Taryba tuo klausimu gau
tą kun J. Prunskio adresu me
džiagą persiuntė dr. D. Jasaičiui, 
kuris ją panaudos savo ruošia
mame spaudai veikale.

ALT Informacija

PATIRTIS PATARIA
š. m. Vasario 24 d. “Draugo” 

paskutinio puslapio skiltyje skel
bia raginimą siųsti padėkos te
legramas prez. J. Carteriui už 
jo laišką Sacharovui ir už rū
pestį žmogaus teisių ginti pa
vergtuose kraštuose ir ragina, 
kad tų telegramų rašymu susirū

pintų LB apylinkės, ir praneša, 
kad telegramas priima “Mar
gutis”.

Tų padėkos telegramų ar laiš
kų siuntimai prezidentui, vi
siems lietuviams yra būtini ir 
reikia juos siųsti per organiza
cijas, o ypač per Altą, nors 
Drauge to ir nemini, bet jokių 
būdu ne per “Margutį”, nes ma- 

, no patirtis taip pataria. Aš “Mar
gučio” vedėjui p. Petrui Petru- 
čiui, prieš penkis metus įteikiau 
apie 4,600 peticijų Lietuvos lais
vinimo reikalu su apie 46,000 pa
rašų ir jos dingo, kaip Į ugnį, 
o “Margučio” vedėjas iki šiai 
dienai dar nepaaiškino apie tų 
peticijų likimą.

Tai ar galima “Margučiui”, ge
riau sakant p. P. Petručiui, pa
tikėti telegramų siuntimą? Te
gu patys siuntėjai sprendžia...

Pranas Būdvytis

AUTOMOBILISTŲ BAUDOS 
KAIP PAJAMŲ ŠALTINIS

WILLOW SPRINGS, 3,331 
gyventojų miestelis prie Archer 
Avė. Į pietvakarius nūo Chica- 
gos praėjusiais 1976 metais iš 
pabaudų už per greitą važiavimą 
surinko dolerių daugiau negu 
kuris kitas miestas Ulinojuj iš
skiriant Chicagą, būtent $190,- 
000. Neatsilieka ir kiti mies
teliai. ’

Sekdami Willow Springs pa
vyzdį Park Ridge pabaudų rink
liavą iš automobilistų pernai pa
didino 256 nuošimčiais. Visi 123 
Chicagos priemiesčiai ir užmies
čiai tuo būdu praėjusiais metais 
pasidarė beveik $4.5 milijonus 
pajamų.

NEMOKAMAS TELEFONAS 
Į BALTUOSIUS RŪMUS

WASHINGTONAS. — šešta
dienį, kovo 5 dieną dvi valandas 
— nuo 1 iki 3 valandos popiet 
Chicagos laiku veikliausia tele-

įfono Unija visoje Amerikoj*' 
bus ir nieko nekaštuos ta linija

j 900-242-1611.
Per tas dvi valandas preziden

tas Carteris atsakinės radijo 
klausytojams J jų paklausimus. 
Todėl kiekvienas galės per tele- 

1 foną pateikti sau rūpimus klau
simus. Moderatorius bus CBS 
News vedėjas Walter Cronkite.

Tas radijo klausytojų inter
view su Prezidentu vėliau (nuo 

, 4 iki 6 valandos Chicagos laiku 
; bus parduotas per CBS TV.

12 PĖDŲ RYKLYS 
APDRASKĖ PLAUKIKĄ A

SYDNEY, Australija. — King- 
scliff paplūdimyje didžiulis 12 
pėdų ryklys žiauriai apdraskė 
vieną vandens sportininką (Sur
fer) Paul Howard, 24, kurio ko
jų ir rankų žaizdomis susiūti pri
reikė 70 digsnių. Ryklys pirma 
puolė jo bangomis slidinėjimo 
lentą, kurią smarkiai apkramtė. 
Howard savo jėgomis Įstengė pa
siekti krantą, iš kur buvo nu
vežtas Į ligoninę.

• Tibeto mažieji arkliai—po
nies yra inteligentiški. Norėda
mi gerti, jie su savo pasaguota 
koja sugeba išsikirsti ake
tę.

MICHAEL BLUMENTHAL
Secretary of Tresnry

nyti, kad Maskvos valdovai, būdami geriau informuoti, 
negu paprasti Sovietų Sąjungos gyventojai, nedrįs to da
ryti. Jis žinojo, kad įsiveržimas į Vakarų Europą, reikš
tų naują didelį karą. Prezidentas taip pat žinojo, kad so
vietų karo jėgos būtų pasiekusios Reiną, bet niekas neži
no, ar jos būtų galėjusios grįžti į Maskvą. Prezidentas 
žino, kad rusų pavergtos tautos yra nepatenkintos sovie
tų okupacija ir rusų įvesta didžiausio išnaudojimo siste
ma. Nepatenkinti seni komunizmo priešai, bet jau nepa
tenkinti ir patys komunistai. Jam buvo žinomos lenkų, 
rumunų, jugoslavų ir kitų tautų komunistų vadų ir eili
nių nepasitenkinimas. Jis žinojo, kad Italijos, Prancūzi
jos ir Ispanijos komunistai nepatenkinti Maskvos politi
ka.

Turėdamas galvoje Amerikos karo, technikos ir 
mokslo galią, prezidentas Carteris ryžosi pasakyti ru
sams, kad jau laikas nusileisti žemėn ir pradėti laikytis 
pačių paprasčiausių žmonių sugyvenimo dėsnių. Helsin
kio aktai buvo pats didžiausias Amerikos diplomatų 
triumfas. Helsinkyje pats Brežnevas pasižadėjo gerbti 
kiekvieno žmogaus pagrindines teises. Pažadas gerbti ki
tų žmonių įsitikinimus leisti pasikeisti informacijomis, 
pažadas paskelbti Helsinkio nutarimus sovietų spaudoje 
ir pažadas gerbti visą eilę pagrindinių nuostatų, reika
lingų Europos taikai Brežnevui praspruko su ašaromis, 
bet jis viešai tai pareiškė. Kai jis viešai tokį dokumentą 
pasirašė, tai jis leido ne tik Sacharovui, Ginsburgui, Or
io vui,Mniuchliui, Venclovai. Lukauskaitei ir kitiems ku- 
munistinės sistemos vergams reikalauti pagrindinių 
žmogaus teisių, bet jis leido ir prezidentui Carteriui pa
rašyti Sacharovui laišką, kuriame prezidentas galėjo, jo
kių susitarimų nelaužydamas ir visai nesikišdamas į So
vietų Sąjungos vadų primestos sistemos “vidaus reika
lus”. Brežnevas, pasirašydamas Helsinkio aktus, pagrin
dinių žmogaus teisių klausimą iškėlė iŠ “vidaus reikalų” 
į visos žmonijos reikalus, nes klausimas liečia žmonijos 
taiką.

Prezidentas Carteris žinojo, kad be Helsinkio aktų, 
Sovietų Sąjungos valdovai Jungtinėse Tautose 
1966 metų gruodžio 16 dieną viešai pasižadėjo gerbti pi
lietines ir politines kiekvieno žmogaus teises. Preziden

tui Carteriui buvo aišku, kad Sovietų Sąjungos valdovai, 
kabineto ir vyriausybės įgaliojimus . turintieji jų atsto
vai, 1966 metų sausio mėnesį pasirašė taptautinę sutarį, 
naikinančią bet kokias rasines ir kitokias vienos grupės, 
įskaitant ir komunistų partijos, sauvališkai paimtas pri
vilegijas. Prezidentas žinojo, kad Sovietų Sąjunga 1948 
metais pasirašė universalinę žmogaus teisių deklaraciją, 
kurioje padėti patys svarbiausieji žmogaus teisių dės
niai. Prezidentas žinojo, kad Sovietų Sąjunga, pasirašy
dama Jungtinių Tautų čarteri 1945 metų birželio 28 d-, 
pasižadėjo gerbti pagrindines žmogaus teises. Preziden
tas Carteris taip pat žinojo, kad Sovietų Sąjungos diplo
matai kiekviena proga naudojo Šiuos tarptautinius susi
tarimus savo politikai vesti užsieniuose, bet iki šio meto 
niekas nedrįso pažiūrėti, ar Rusijos valdžia perversmo 
keliu pagrobusieji komunistai tuos pačius dėsnius taiko 
didelės sovietų imperijos gyventojams.

Teisininko akimis, prezidentas Carteris padarė patį 
drąsiausią žingsnį, kurio iki šio meto nedrįso padaryti 
joks laisvojo pasaulio valstybininkas. Visi jie buvo gerai 
informuoti apie komunistų sauvalę pačioje Rusijoje ir 
rusų pavergtuose kaimyniniuose kraštuose. Tas žinias 
teikė visi laimingieji, kurie drįso ir pajėgė pabėgti iš so
vietinio pragaro, bet valstybės vyrai nekreipė rimtesnio 
dėmesio į pabėgusių teisininkų, valstybės pareigūnų, 
profesorių pareiškimus. Jie nekreipė dėmesio į suomių 
karo metu nelaisvėn patekusių rusų kareivių liudijimus. 
Jie nekreipė dėmesio į Suomijoje rusų karių rašytus 
laiškus savo tėvams, žmonoms ir seserims. Jie nekreipė 
pakankamai dėmesio į lietuvių liudijimus Kersteno ko
mitetui. Visi žinojo, ką sovietų karo jėgos darė svetimuo
se kraštuose, bet niekas žodžio tuo reikalu nepakėlė.

Prezidentas Carteris, susipažinęs su Amerikos dip
lomatų paruošta dirva, ne tik pats ryžosi pajudinti svar
bų klausimą, bet jis ir sekretoriui Vance įsakė kelti pa
grindinių žmogaus teisių klausimą visoje Sovietų Sąjun
goje. Kol sovietų valdžia negerbs savo pavaldinių pagrin
dinių teisių, tol ji negerbs ir kaimynystėje . gyvenančių 
žmonių teisių. ALTa gerai padarė, ragindama Amerikos Į 
lietuvius pasveikinti prezidentą Carterį už tokį drąsų 
žingsnį tarptautinėje politikoje.
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Lietuvių opera
Charles Counod

5 v. opera

Romeo ir Julija.
SPEKTAKLIAI 1977 m. kovo 26 d., 8 vaL vakare 

kovo 27 d., 3 vai popiet x 
balandžio 3 d., 3 vaL popiet

Marijos mokyklos auditorijoje, Chicago, Illinois
mnitfmininHttminnttnrrwTiTtHorTrnirmrrirtnrvrirniiininttifnttriftfiitmrttiitiiinfftfitiinrriuniniittiiiinnriitiinminttiftnnintritfiitmrf*

Diriguoja — ALEKSANDRAS KUCIŪNAŠ 

Dekoratorius — James Maronek - ■ 

Bilietai MARGINIUOSE, 2511 W. 69th St. 
Bilietų kainos: parteryje — $12.50, 10, 8, 6;

balkone — $11, 7.50, 5.
Paštu užsakantieji, prašomi prisiųsti čekį, Įrašant Lithuanian Opera 

Ir pasinaudoti šia atkarpa J' N

LITHUANIAN OPERA Si ’į IĮ

6905 So. Artesian Ate.
Chicago, Illinois 60629

Prašau prisiųsti bil. po dot «...»«« speldakliiti
Prašau prisiųsti-------- bil. po______ dol________spektakliu j

Vardas ir Pavardė —- ■ - ■— ■— —........     . n.. ■

Adresas —....... . ■■ --- --- ------ - ..<■

I 7 ' " " 1 . 1 " x w ■ I
Telefonas--------------------------------------------------------------------
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OR. K. G. BALUKAS
IKU.tKUKA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pul*»ki Rd. (Crawford

Med.eal Building). Tai. LU 5-6446
Priima ligoflius pagal turiaruiM 

ei neatsiliepia, skambinti 374-8f'C4.

Riba - 200 mylių
geriems draugams. Tuos mažu
čius vaflius vadina meilės 
pinėliais.

* - a a

tru-

DR. C K. BOBFJIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

£.x Valiev Medical Center 
gfD SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS 
Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai 

j • Artėjant pavasariui dauge
lis pradės skaičiuoti maisto ko- 
lorijas tikslu numesti riebalų 
pervišį-Atsimintina, kad standar 
tims kolorijų kiekis dienoje no
rinčioms suliesėti moterims yra

DR. PAUL V. DARGiS 1,200. Su vartojant iki 200 kolo- 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westehee***’ Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1938 S.Manhe»m • Rd.,Westchester, III.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antra šeštadieni R—3 vaL 
Tel.: 562-2727 arba 562-2728 ..

rijų daugiau, svoris neauga. Vi
dutinio vyro svoriui sumažinti 

! dieta yra 1,530 kolorijų, gi pri- 
t‘ dėjus iki 300 kolorijų, svoris ne

didėja, 
f ■

J • Daugelis amerikiečių yra 
REZ.: Gi 8-0873 įsitikinę, kad geriausiai grybai

DRAV.EISlN-EISlNAS dygsta jauno mėnulio atmaino-
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIHURGIJA 
.6132 So. Kedzio Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- ninkės irgi delčios nemėgo. Jos 
siliepia. skambinti Ml 3-0001. į buvo įsitikinusios ir sakydavo, 

.kad delčioje paskerstų bekonų 
mėsa, ypatingai lašiniai, ver
dant susitraukdavo, o pilnatyje 

'skerstų — išbrinkdavo. Aš esu 
i pati įsitikinusi, kad delčioje sė
ta kopūstų rasoda išauga sausa- 
šakniais daigais, ko nepasitaikė 
sėjant rasodą pilnatyje.

• Fordo bendrovės aukštas 
pareigūnas pareiškė, kad atei
tyje automobilių dalys bus stan 
dartizuojamos pasauliniu mas
tu. Tai žymiai atpigins automo
bilių gamybą ir remontą.

• Pietų pertraukos metu ame 
rikiečiai mėgsta suvalgyti bliū- 
delį čilii.Tai džiovintų pupelių ir 
maltos mėsos viralas su ryškiu 
raudonųjų pipirų ir paprikos 
skoniu. Daugelis daleidžia, kad 
tai yra meksikiečių ar čiiėnų 
tautinis valgis, bet tikrumoje 
ten čili nėra net populiari. ŠĮ 
valgį išrado ispanas misij'onie- 
rius vardu Mary, apaštalavęs A- 
merikos pietuose tarp indėnų, 
čili vardas yra kilęs iš ispanų

ije, o svaikiausi būna išaugę pil
natyje. Delčia yra. pats blogiau
sias grybams laikas. Mūsų šeimi

Telef. BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPęciALYBĖ AKIU LIGOS

3907 West 103rd Street 
V’Jiwios p»«tal susitarimą

ei?. K. A. V. JUČAS
489^4441 561-4605

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
i(W» N. WESTERN AVE. 
5^1^ N. WFSTERN AVE 

Telefonas atsakoma* 12 vai.

KR. FiiANK PIĘCKAS
HPTOMETPISTAs

KALĘA IJETUVTŠKAI 
UI* W Zlst St. — Taf. 737-5149 

Veins' akis Pritaiko akinius ir 
‘’‘contact lense®’’

"i. susitarimą. Uždaryta tree

i». LEOMAS snsuns 
INKSTU; PŪSLė? IQ 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
WEST 63rd STREET

VaL; quo 1—4 po pietų.
quo 5—7 va} vak.

CHto 776-2830
r»z. telef.: 443-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

praktika, spec. MOTERŲ ligo* 
Cfltti: 2652 WEST 59th STREET 

TeU PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad 
(r penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie 
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

Dagai susitarimą.

1
I

P. ŠILEIKIS, 0. P.
O RTH O P E D AS-P RO T EZI STAS 

Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t t.

f

West 63rd St., Chicago. Ul. 6062' 
Telef.: PRospect <L50M

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

Z443 WEbY card blREttl
Telefonai: Pjį 841833 ir PR 3-0834 

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene Drishiy krautuvė

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy, Ooak Lawn, 

TeL 499-1318

HtkKKAUb TYMAI

I

V-

Leidime! — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R, i E R i hi A S 
Tel. WA 5-8063

Apdraustas perkraustymas
- ii jvairiv atstumu 
Antanas Vilimas

Tel. 376-1882 arba 376-5996

i SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Viso* progr»mo» iš W0PA, 

1490 kil. A. M.
Lietuvio kalba: kasdien nuo pir- 

madieriio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vaL popeL — Šeštadienį 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30
vai. ryto.

TaM^ HEmlock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUIBOSTON. _ Iki šiol tęritori- 

I niai vandenys buvo skaitomi 12 
• mylių pločio ruožas nuo kran
tų, bet nuo kovo 1 d. teritorinių 

J vandenų pločio ruožas padidina-

"Nes širdimi tikima, o burna išpažįstama, ir taip įgyjamas išga
nymas". — Rom. 10:10.
Čia pasakyta, kad ue, kurie neatidaro savo burnos ir nesistengia pa- 

. , I ;V. QAA _„u„ sakyti kitiems dieviškosios tiesos, negalės pasidaryti tiųkamais įeiti į dan-
zmonės daug kalba apie teisę y Ų, i gaus karalystę. Apaštalas sako, kad negalima nekalbėti apie tai, ką matė-

Visi svetimų valstybių laivai me *r Sudėjome. Kiekvienas krikščionis, kuris gavo tiesos šviesą ir paži
ne maloningąjį dieviškąjį planą, ir pamatė didyjį išganymą, apie kurį kal
bėjo mūsų Viešpats, nebegali tylėti ir laikyti savo šviesą po uždangos 
Kurie taip daro, težino, kada laikui bėgant jų šviesa užges. Jei kas 

, tas nebus tinkamas jo dangiškai ka-

Teesie tavo valia...

ir teisingumų, bet mažai ką dėl
tų dalykų daro. Kai kurie ne- žuyininkai, kurie norės gaudyti 
norės tikėti, kad net 70% ameri- žuvis 2oo mylių pločio ruože, __ ____ ___
kiečių, mirusių pastaraisiais me turės gauti specialius leidimus gėdysis Viešpaties ir jo žodžio, 
tas, nepaliko testamentų. Nepa- įį JAV administracijos.
liko net tokie mūsiškiai, kurie 
mėgo kitus mokyti. Mums ši Nuo kovo 1 d. Amerikos kran

tų sargyba turės teisę kiekvie-

kalbos ir reiškia sudžiūvusią 
raudonųjų pipirų ankštį.

• Vieton brangių preparatų
valgomasis šaukštas borakso į 
indų plovimo mašiną arba į plo
vimo dubenį panaikina vandens problema yra ypatingai skaudi, 
džiūvimo žymes bei dėmes ant kad dažnu atveju mūsų sunkiai nu laiku įlipti į svetimos vals- 
porcelano bei kitokios medžią- sukrautą turtą pasiima valdžia 
gos indų. j arba net okupantas, o giminėms

• Daugelis rūkorių apgaudi- Ueka trupinėliai.
nėja save bandydami mesti rū- Daugelis daleidžia, kad tur- 
kymą be tinkamo pasiruošimo tas bus padalytas įstatymų ke- 
ir tvirto pasiryžimo. Jie ne tik nu. Taip, bet dažnais atvėjais iš 
nebando įsisąmoninti rūkymo eina, kaip toje pasakėčioje apie 
žalos ar vėjais išleidžiamų pini- sūrio dalybą. Daugumas įpuola 
gų kiekį, bet ū- nepagalvoja, ko- į painiavas vengdami mokėti 
dėl jie rūko? Dažnas yra susi- mokesčius, nežiūrint, kad advo- 
daręs klaidingą savo asmenybės katams tenka sumokėti dešim- 
vaizdą bei sąvoką ir bijo ją iš- teriopai.

Jeigu jūs norite be advokato 
parašyti testamentą, turite va
dovautis įstatymais ir pagal 
juos elgtis.

tybės žuvaujamą laivą ir patik
rinti tinklus ir sugautą žuvį. To
kie Amerikos parėdymai nelabai 
patiks Sovietų Rusijai bei Ku
bai, kurių kuteriai žuvavimo prie 
dangoje vykdė šnipinėjimo dar
bus. Dabar .jų šnipinėjimo lai
vai su elektroniniais įrengimais 
turės prisilaikyti 200 mylių at
stumo, jei nenorės pakliūti 
Amerikos apsaugos rankas.

ralysteL
Visi lino, kad mirtis yrs fiiun b paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi

rusieji? j klausimu atsako knygute "Viltis po mirties", kuri* gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629
iV. RATTO TYRINĖTOJAI

keisti j daug 'priimtinesnį. Dr. 
Daniel Horn iš National Clea
ringhouse for Smoking and 
Health yra sudaręs rinkinį — 
‘‘smoker’s self-testing kit”. Jis 
vadinasi DHEW Publication 
017-001-00180-5 ir galima gauti 
už 45 centus. Rašyti: Superin
tendent of Documents, Washing 
ton, D.C. 20302.

M. Miškinytė..

w

Laidotuvių Direktoriai

BAGAVIČ1UTĖ

GAIDAS D AIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Gyveno Chicago. Illinois, Marquette Parko apylinėje.
Mirė kovo 2 d., 1977, 12:45 vai. ryto, sulaukus 62 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 26 metus..
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Vytautas, 2 dukterys Regina, 

žentas PvObert Vitiello ir Sigita, žentas Zygmunt Tomczuk, 6 anūkai, 
švogerka Lyda Peterytė Kanadoje, 4 seserys Lietuvoje ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Velionės vyras buvo a. a. Karolis.
Priklausė Švč. M. Marijos Gimimo parapijos chorui ir Dainavos 

Ansambliui.
Kūnas pašarvotas ketv. 6 vai. vak. Lack-Lackawicz koplyčioje, 

2424 West 69. Street.
Laidotuvės įvyks šeštad., kovo 5 d. iš koplyčios 9 vai. ryto bus at

lydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. _

Vietoje gėlių prašoma aukoti Lietuvių Fondui.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsamus daly

vauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Sūnus, dukterys, žentai ir anūkai.
Laid, direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs, tel,- 737-1213,

HVAS IR SŪNŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTITeisininkas Pranas šulas di

džiai patarnavo visiems lietu
viams išleisdamas knygą “Kaip 
sudaromi testamentai”. Ji su at- 

jskira legalia forma kainuoja
• Daugelis ponių slepia asme- $3.50, siunčiant paštu $4. Gau- 

niškus patyrimus arba recep- narna Naujienose.
tus kai kurių valgių gamyboje, j
Prancūzijos ponios mėgsta prie 
arbatos vaišintis slapto recepto

tytės liežuvėliais. Juos valgant 
daug paslapčių . paaiškėja, dar 
daugiau gandų sukuriama, tik 
katės liežuvėliai lieka paslaptin
gi. Vokiečiai bandė slėpti savo 
aštroko skonio pyragaičių re- ; 
ceptą, bet “Pfeffernuesse” pa va 
diiiimas išdavė svarbiausias re-, 
cepto sudėtines dalis— pipirus 
ir riešutų branduolius. Čekoslo
vakijoje kepami maži vaflių riė 
stainėliai ir siunčiami Kalėdų

Registered in USA, Canady Surope. It cares DančruH. FaJliag 
Hair, Itching scalp, Splitting ends, strengthening HAIR, Hoot 
growth, and restoring NAi'U RAl< HAIR COLOR. Using J LB you 
rrlti never be BALD Or GREY. 10*5% Guaranteed. Listed In 
Druggist Red-Blue Book. Dra^s-Chemist Order STRAIGHT 
JIB LAR.: J J. 255T W. C9th SU, 1640 T7. 47th St^ So. 50ti* 
Ave. & 14th St, Cicero. HL, 1157 N. Ashland Ave^ 2834 N<x 
Milwaukee Ave^ Chicago, E2-‘ JIB Medicine Liquid 3 oz. 
16 week supply — ? 6.00. Money Order, postpaid. Send Today:

LABORATORY, 1437 So. 49th Arti, CICERO, ILL. 63630

Lietuviška radijo programa 
LIETUVOS AIDAI

yra kiekvieną penktadienio vakarą nuo 9:30 iki 11-tos vai. 
iš W0PA stoties 1490 AM banga.
Sekmadieninė programa iŠ WJOB 1230 AM stoties, Hammond, Ind., 
būna nuo 9:30 iki 10 vai. ryto gerai girdima Illinois ir Indiana valstijose

Programos vedėja Kazė Brazdžionytė, 2646 W. 71 St., 
Chicago, III. -60629. Tel. 778-5374.

Z

BPJDGEPORTO Lietuvių Namu Sa
vininkų Draugijos susirinkimas i vyks 
šeštadieni, kovo 5 d.. 1:00 valandą p.p, 
3808 South Union Avenue. įėjimas iš 
kiemo: Malonėkite dalyvauti' susirinki
me, nes jau laikas užsimokėti duokles. 
Kitas susirinkimas įvyks birželio mėn, 
Po susirinkimo vaišės. Kviečia valdyba.

Steila Kaulakis, pirm.
6845 SO. WESTERN AVE.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

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

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

|
I i

Ilgamečio BALfX) pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knjga

ATSIM1NLMA1.1Š BALFO VEIKLOS
. nu dideli puslHpiat, daug nuotraukų.

h irti viršeliai 54.00, minkšii — $3.00.

tOoni> ■■■.h- kiekvieuam heluviut, ypaC tremtiniui. Geriau
sia di»<i<« jobejui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tus vietas. Kitygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

si l< dekį arba Money Orderį tokiu adresu:

Halsted Street, Chicago, Illinois 6060fr

l&ejusi iŠ spaudus ir galima gauti Knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Kario Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan- 
daryti įtakos j krašto politiku. 1(KZ psl. Kaina $1.50.

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 

. pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
S40,000

8929 So. HARLEM AVE., 
Bridgeview, Illinois 60455 

Tel. 598-9400

Passbook Savings. 
All accounts com
pounded daily —- 

paid quarterly.

u
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAM ASSOCUDON

4M ARCHER AVENUC 
CMKAGG, WNOtS Mtt

PHONEi 25MCN

4 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5,000).

Dr.
gas

Knygos bus risiuMos, jei flJiU čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstus tokiu adresu;,

173B So. Hidrted Su Chicago, AL #0608

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

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

Telef. 312 238-9787
• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, laivų kelio

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

• 8 drenų lietuviu ekskursija i tris Havajų salas rengiama balandžio 
15 d. Kaina $479.

• Registruojami ekskursantai PLB organizuojamai kelionei į Angliją, 
Lietuvių studijų savaitės proga liepos pabaigoje. Kelionė iš Chicagos ir at
gal kainuoja $355 Informacijos taip pat teikiamos agentūros skyriuj, esan
čioj į*. Antano Taupymo Bendrovėje Cicerb. III, Tel. 652-5707,

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

5J

Chicagos

Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

BUTKUS - VASAIDS
144u So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Rf pcbl’c 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE VIrginh 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL S74-4410

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArdi T-Ull

ė

i
i
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I TRUMPAI
malonu skelbti visiems Naujienų 
skatytoj:t?ii>.

I — Poniu A. Sederavičienė, 
(hnalin. Ncbr., iš anksto be ra-

A. a. Jonas Bagdana vyčius, 
1/ctdvos k u-iuumc.iės kūrėjas- 
s:t\anor’s ir majoras, visuoine-

ginimo pratęsė prenumeratą sa
vo gerus linkėjimus atlydė
jo 7 doleriu auka Mašinų fon
dui ii 2 dol. už kalendo-

n s veikėjas ir lietuviškos span ‘ nų.G.Burbj iš Western Springs, 
d >s rėmėjas, Lietuvos Atgimi- 1H.„ atsiuntė o B. Valiukėnas 
mo Sąjūdi o Garbės narys, mi- iš Dearborn Heights, Mich., at- 
re kovo 3 d. Hot Springs, Ark. j siuntė $2 už kalendorių. Detroi- 
Bus laidojamas Chicagoje. Į įo tautietis užsisakė Naujienas
- Algirdas Reivvtis, Lom-I“ ‘,,ėn- b“ įdardės prašė ne- 

bard. III., platinimo ’vajaus pro- '"inėlL Wkui 'į*1'“' Pla,ini- 
... r mo vajaus proga Naujienoms yraga prisidėjo prie sąjūdžio skai- . J 1 . .aj sunčiamos susipažinimui 2 sa- 

\ vaites nemokamai. Visi lietu
viai kviečiami atkrepti savo as
menišką dėmesį į Naujienas, 

n'iėk'ūoniel "nėiiukrv-1 su susipažinti ir pa-

tyti ir platinti Naujienas, užsi 
susakydamas jas vieneriems me 
tams. J is yra iš žinomų Rei vyčių 
giminės, kuri kartu su lietuvių • 
dauguma, 
po nuo didžiojo tautos kelio, at
silaikydama prieš bet kokias 
svetimas pagundas. Vakar jis 
telefonu užsisakė Naujienas, o 
šiandien, pagerėjus pašto patar
navimams, jos jau buvo jo laiš
kų dėžulėje. Dėkodami p. Alg. jbuose, apsigyveno Brighton Par 
Reivyciui už dėmesį, gerą žinią ko apylinkėj. Dan Kuraitis grj-

Algirdas Brazis yra visiems žino
mas dainininkas ir Metropolitan Ope
ros solistas, taip pat lietuvos Vyčiy 
aktyvus dalyvis ir- Illinois — India
na distrikto pirmininkas. Priklauso 
SLA, Pirmyn chorui, yra Balto direk
torius, taip pat bendrųjų darbu da
lyvis. Studijavo teisę Kent ir DePaul 
universitetuose. Nesvetimos jam yra 
biznio ir finansų sritys. Midland Tau
pymo ir Skolinimo B-vės prez. Frank 
Žogas bei vadovybė pakvietė jį ben
drovės direktorium

į — Vytautas F. Beliajus, Den- 
< ver, Coto.t tarpt.tulinio folkloro 
• ir jvnirię tautinių šokių žinovas, 
i tap pat tų sričių žurnalo Viltis 
anglų kalba leidėjas, pakviestas 
šokių seminaru lektorium Ken
tucky Dance institute prie Mo-

i rehead State university Louis-

HELP WANTEO — FEMALE 
Derbininkiy reikia

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

Namai, Žemė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE | REAL ESTATE FOR SALE

reikšti savo asmenišką nuomonę 
jas užsisakant.

— Poną Elena Markūnas iš 
Skokie, 111., norėdama būti lie
tuviu draugystėje ir dalyvauti 
veikloje, ypatingai Balfo dar-

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

to nuosavybę, 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.

žo iš žiemos atostogų Flori
doje.

— Lietuvių radijo rogramoje 
Lietuvos Aidai ši penktadienį, 
nuo 9:30—-11:00 vai. vak. iš 
WOPA stoties, 1490 AM banga, 
kalbės Dr. Leonas P. šulas, te
ina: “Kaip pagydyti kojų susir
gimus”. Programos direktorė 
Kazytė Brazdžionytė.

vilie, Ky. Seminarai bus š. m. 
rugpjūčio 7—13 d. šį rudenį jis 
ruošiasi išleisti trumpų dalykė
lių knygų “Ona” iš lietuvių bei 
žydų tautosakos. Knygą ilius
travo Gloria Ptacek. Užsisakant 
iš anksto knyga kainuos $2.50. 
V. F. Beliajaus adresas: P. O. 
Box 1126, Denver, CO. 80201.

— A. a. Jonas Dimša, Lietu
vos kariuomenės kūrėjas-sava- 
noris, mirė vasario 8 d. Sao 

j Paulo mieste, sulaukęs 78 metų 
| amžiaus. Velionis buvo veiklus 
Brazilijos lietuvių visuomenėje.

— Dr. Z. Brinkiis yra Ameri
kos Lietuvių (lydytojų D-jos 
Los Angeles skyriaus pirminin
ku, dr. Gudauskas — vicepir
mininku, dr. R. Giedraitis — 
sekr., dr. J. Žirgulienė — iždi
ninkė.

—Dr. Vanda Daugirdaitė-Sruo
gienė paruošė paskaitų ciklą iš 
Lietuvos istorijos Margučio ra
dijo valandai. Praeitą pirmadie
nį jos paruoštą Įdomią paskaitą 
apie 1905 m. sukilimą Rusijoje 
ir Lietuvoje skaitė akt. Leonas 
Narbutis. Be Margučio vedėjo

RENTING IN GENERAL 
N u v m o «

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

AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

i t

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

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna 

ma ‘Naujienų' administracijoj 
Knygos kaina ?3.. Su iegališko- 
mis formomis — S3.50.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujiems", 1739 S. 
Halsted St., Chicago Ill. 6U608.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMA1S 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS. Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, HL Virginia 7-7747

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

GERAI IŠLAIKYTAS mūrinis. 2x5 
ir veikiantis biznis Arti 63-čios ir 
Campbell Virs $500 pajamų mėne
siui

TIKRAI GRAŽUS BUNGALOW. 3 
mieg. ir valgomasis. Labai patogus 
susisiekimas I vakarus duo Calif or
ui jos prie 63-čios.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax 

2951 W* 63rd St Tel. 436-7878

nuittiiiiuiiiMittuiMtituuiuiiixitiiitiiMitfuuituiiiiiiiituuuuuituitiiiituuiniuMHUmnuciiuiuuiiuiiuiiiausitiiiimmiuiuui

J Petro Petručio pranešėjais bū
na Dalia Bylaitienė, Emilija Pa- 
kštaitė ir Audrius Regis.

•— A. a. Kazys Klastauskas, 
daugele laikraščių bendradar
bis, mirė vasario 16 d. Brookly- 
ne. Velionis kurį laiką gyveno

Į Kaip buvę, kaip nebuvę prašom į

| KAZIUKO MUGg
Į Jaunimo centre, sekmadieni, kovo 6 d.

| Pradžia 10 vai. ryto.

Kviečia visus Čikagos skautai ir skautės

Kolumbijoje. Jo ilgesnis raši- 
: hys apie tą kraštą ir žmones til- 
jpo Naujienose. Liūdėti liko žmo 
na.

Sausra Amerikoje
šiais metais Įsigalėję vidurio

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
LIETUVIŠKĄJĮ PAMARĮ

336 puslapiais su žemėlapiu ir paveikslais aprašo Pamarį senus |o 
gyventojus ir gamtą. 1,200 lietuviškų vietovardžių sąrašas. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 eentų,

NAUJIENOS
1739 So. Haisted St, Chicago, HI 60608

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St., Chicago, 111. 60629. — Tel. WA 5-2737 
5333 Sc. Halsted Ft., Chicago, III. 60608. — TeL 254-3320 

V. VALANTINAS

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NORSIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 W«st 69th St. Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787
Didelis nesirinkimas geros'rūšies {vainly prekių

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.

Amerikoje ir kitur sausi ir šal
ti orai kaikuriose srityse prida
rė ūkininkams didelių nuostolių, 
iššaldžius žemkenčius ar išpūs- 
čius visą derlingos dirvos pavir
šių su visais pasėliais. Tačiau 
Illinojaus ūkininkai nelabai dar 
nuogastauja Jie tikisi, kad ko
vo 15 d. ir gegužės 15 d. laiko
tarpyje būsimos liūtys atgai
vins ir sudrėkins žemę. Tuomet 
reikia tikėtis gero javu derliaus.

Panašiai galvoja ir sėklų ta
rybos prezidentas H. Noren, kurs 
pats vienas valdo 2,000 akrų sėk
lų auginimo ūki.

Fizinės ūkių sąlygos Iowa ir 
Minesotos valstijose yra daug 
blogesnės kaip Ulinojuję, bet ge
ras javų, ypač kukurūzų derlius 
Ulinojuję išlygins Iowa ir Mine- 
sotoje pridarytus sausros nuo
stolius.

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 masinu garažas.

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

57 IR SACRAMENTO — 8 būtų 
mūras pilnai išnuomotas. Geras in 
vestavimas.

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

BUDRAITIS REALTY

, Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUONLAVIMAS — 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 jOr 
je. nauji riešuto medžio kabinetai, 
nauji kilimai. vonios, gazo šili
ma. įrengtas beismantas. nauja ap 
sauga nuo potvynio, daug įvairiu prie
du. Geriausias pirkinys bet kur ir bet 
kada. 531,900. 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 312 771-82.00
ANNA DOCHES 

Lithuanian Representative

JUBILIEJINIŲ METU
NAUJU SKAITYTOJŲ VAJUS

^AOJIENOKS šiemet raėjo 60 metų. Minint tą rakaktĮ. gerbiant piraoj< 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū 
aus ir ątliekrat būtinas pareigaus amžinam lietuvybės Išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vato*.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos Ir pavergtų lietuvių Ulrvę 
neidama ir nesidėdamoa į sandėriui ra okupantais ar jų įgallo 
tintais,

NAUJIENOS palaike visas lietuvių demokratines grupei, jų bendrai Institu
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 
stelbdama platinimo vajų kreipiasi į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, riekiant visuotino lie
tuviškų. reikalų renesw».
KMNUGJA: Chicagoje Ir Kenedofe mitams — $30.00, pusei metp — $11-00, 

trims mėn. — $330, vienam rrrėru $3.00. Kitose JAV riet©** metams 
— $26.00, pusei mėty — $14Z)0, vienam mėn. — $230. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaltf nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą
M. MM OKf"* D» cat eat at «« ,WK W ■* M

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA t
N*u|Ienos« galimi gauti puikiu knygų, kuries papuci bet kokią J 

knygy spintą ar lentyną. x /
Aleksandras Pakalnišklsz MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunų dienų }» 

atsiminimai ir įvykių nei netų aprašymai, skaitomi Kaip ro
manas. 367 psl. Kaina $5. 7' ' *1

A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimų įvykių prisimini- J 
ir laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs- 11 
tyti į 12 dalių. 296 psLB kaina $5.

Dn Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. U tomas, Gra: < 
žiais viršeliais. 336 pst Kaina $6.00. Minkštais virt. $5-00 ;

Proh Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psL, įrišta — S3,00, minkštais vir
šeliais — S2,00; U dalis, 225 psL, įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliais --------------------------------------------- $2.00 J

Henrikas Tomes — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
Pakalnės Ir Labguvos.apskritys su įdomiais aprašymais, iliu- < 
stradiomis ir dokumentacija. 336 psl., kaina $6.

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

Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai 
170 psL$3.00 ;

M. Gudelis, POVILAS MILERIS- biografijos bruožai 232 _
puslapiai_____  . $3.00 ‘

Emygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto Išlaidoms.
naujienos,

♦ 1
1739 S. Halsted SU, Chicago, I1L 60608. — TeL HA 1-6100 -

KALTINA AMERIKOS 
BANKUS

WASHINGTON. — Sen. Hu
bert Humphrey pasiskundė fe
deracinės rezervų tarybos pirmi
ninkui Arthur Burns, kad di
dieji Amerikos bankai skolina 
pinigus mažom užsienio valsty
bėms, bet jie atsisako paremti 
paskolomis Amerikos ūkininkus, 
kurie paskutiniais metais labai 
daug nukentėjo nuo sausros.

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.

Didžiausios kciirM

KNYGOS ANGLŲ KALBA

★ 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 ...

pasirinkimas
pfi-s YlenlnifllJ 

lietuvį ksdllnliiką
Chicago> ------

NORMANĄ

185 North V

263-5826 
(j»taiga.) ir 
677-848f

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St.

Chicago, HL 60608

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

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

PAVARDE IR VARDAS ________________________________

iDRESAS

L Jisminis, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir Intymių nuotykiu 
aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvai stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psL Kaina $2.50. ;:

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

Dr. Juozas 8. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas b 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius l Naujienas arba atsiuntus čeki u 
pinigine perlaidą. U:

NAUJIENOS ‘
173S Sooth Halatod Street, Chicago, BL SOSOS

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.

TtvI Floor Ek 60601

— Naujienose galima įsigyti 
Algirdo J. Kasulaičio anglišką 
knygą “Lithuanian Christian 
Democracy”. 244 psl., minkšti 
viršeliai, $4.00. Persiuntimas 
paštu kainuoja dar 50 centų. 
Knygoje yra daug geros lietu
viškos visuomeninio gyvenimo 
informacijos.
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DIDŽIULIS gražiausias 2 butų mū
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 Kedzj’e. 
Virš $5.500 lengvu pajamų metams. 
Paveldėjimas ir šeimos turto padali
nimas. Užteks Įmokėti $7,000.

LABAI GRAŽI 2 aukštų rezidenci
ja. 1% vonios, virtuvės pečius, karpe- 
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. Erdvus 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 MORAS ir 3 auto mūro 
garažas iš geru rankų priešais parką. 
Naujas gazo šildymas ir nauja elekt
ra. $8,500 pajamų. Vertas $50,000.

VALDIS
REAL ESTATE

2625 WEST 71 STREET 
Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

j— 1 ’■ —i— 
ELECTROS ĮRENGIMAI, 

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 NAjSIE 

Telefonuoti: 
476-7727 arba 523-9367 

ALEKSAS

DĖMESIO
>2—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai S98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI ir BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET ’
Telef.: REpublic 7-1941 į - - —____  -

.. ...  J.il v

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

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

V ■■■■■■ui ■ ■■■ ■ .i

BEST THINGS IN llFE

Frank Zapelis 
1208% W.95th St 

GA 4-3654

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė.
Chicago, HI. 60631 Tel. YA 7-5980


