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BRITAI REMIA J. CARTER!
GINANT ŽMOGAUS TEISES

LONDON. —Britai kovo 3 stipriai parėmė prez. Carterio kovą 
už žmogaus teises Sovietų imperijoje. Britanijos užsienių rei
kalų ministeris David Owen, pabrėžęs prez. Carterio rūpesčius 
žmogaus teisėmis labai svarbiais, kategoriškai atmetė sovietų 
tvirtinimą, kad Sovietų žmonijos teisių klausimo kėlimas yra vien 
tik kišimasis j Sovietų Sąjungos vidaus reikalus. Užsienių reikalų 
ministeris Owen sakė, kad žmogaus teisių piktnaudžiavimas, ne
siskaitymas, nežiūrint kur tai įvyksta, yra tarptautinis rūpestis, 
nes žmogaus orumas bei kilnumas peržengia valstybines sienas.

Pasak ministerio Owen, jo
kia vyriausybė negali ir nepri
valo ignoruoti teisėtų rūpesčių 
žmogaus teisių rėikalais. Ir bri
tai neprivalo svyruoti, matyda
mi kitų kraštų vaidmainystę.

Užsienių ūeikalų ministeris pa
brėžė, kad ’britai ir visa žmo
nija turi taikyti tą patį , tesės 
standartą, ir komunistiniams 
kraštams, koks yra taikomas Či
lei, Ugandai ar Pietų Afrikai.

Ministerio Owen atviras ir 
nuoširdus pasisakymas žmo
gaus teisių klausimu už geleži
nės uždangos, išrikiuoja Brita
niją greta Amerikos ir pare
mia prez. Carter, stipriais argu
mentais. Prancūzija ir kiti Va
karų kraštai susilaiko' atvirai 
pasisakyti, ginant žmogaus tei- 
sės už geležinės uždangos, bet;Ham R Niehous> 46. .piešime 
aiškia: matyti^ jog Jie Sovie u reiškiama viltis, kad “galimas 

daiktas” jog Niehous tebėra gy
vas. Pagrobtojo Niehous žmo
na vieną iš tų trijų grobikų at
pažino dalyvavus jos vyro pa

-grobime. Niehous buvo vienos 
amerikiečių firmos atstovas Ve- 
nezueloje.

Afrikonų ir arabų konferencija

CAIRO, Egiptas. — Togo už
sienių reikalų ministeris Eben 
Kodjo, kalbėdamas 60 Afrikos 
ir Arabų valstybių oficialioje 
konferencijoje, pareiškė, kad Af
rikos valstybės rėmė arabų po
litiką Viduriniuose Rytuose ir 
dabar yra reikalingos lėšų savo 
kraštų, atstatymui. “Mes turime 
mineralų, tik reikia juos rasti, 
turime gerą žemės ūkį, tik reikia 
modernizuoti, turime upių tik 
reikia jas išnaudoti energijai 
gauti? Visam tam reikia pini
gų”, pasakė Kodjo.. Ateinantį 
pirmadienį Kairo mieste įvyksta 
pirmoji “Afro-Arabų viršūnių” 
konferencija.

- Siūlo duoti ginklų Japonijai 

WASHINGTONAS. — Pasi
traukiantis Jungtinių Valstybių 
ambasadorius Japonijai James

elgesiu biaurisi.

Britanijos užsienių reikalų 
ministeris, pritardamas ir pa
remdamas prez. Carterio pažiū- 

•rai ir užimtai linijai, ginant žmo
gaus teises, visdėlto priminė, gal 
būt, daugiau taikydamas rusams, 
jog vyriausybės turi balansuoti 
realybę su morale ir kad jų iš
sireiškimai būtų mažiau džiaug
smingi negu aukštai gerbiamų 
Rytų Europos egzilų. -

Aukso vidurys turi būti išlai
kytas, — sakė ministeris, — 
taip kad nei viena pusė neper
žengtų ribos ir nesudarytų prie
žasties detentei suirti.

TRUMPAI IS VISUR

Komunistai paskerdė 29 žmones

BANGKOK, Tailandas. — Ko
munistai insurgentai Tailtndo 
kalnuotoj šiaurinėj daly iš pa
salų užpuolė trijų vežimų kon
vojų ir iš automatinių šautuvų 
20 civilius žmones užmušė ir 15 
sužeidė. Tie žmonės, kaimiečiai 
buvo komunistų užpulti grjžtant 
iš antikomunistinio seminaro.

Pagrobtas amerikietis dar gyvas 

. CARACAS, Venezuela. — Val
džios pranešimu, suimti dar trys 
asmenys, dalyvavę prieš metus 
laiko pagrojame amerikiečio Wil-

iraias ivo uapnno pasta t e paT^ galingiausią automobių ir atvyko Į Vokietiją, 
Stuttgart o automobiliu parodą, kurioje aiškino žmonėms savo kūrybos automobilio 
gerąsias puses. Jo motoras turi X000 arklio jėgų, jis turi kelis vamzdžius dujoms 
išleisti ir visą eilę nauju i? praktišku dalyku, kaip televiziją, telefoną ir kitus 
įrengimus. Paveiksle matome inžinierių Caprino >ir jo naujausią automobilį.

AMIN NEPASITIKI SAVO KARIAIS, 
BIJO RUOŠIAMO PERVERSMO

Sovietų valdžia davė ginklus, o dabar 
siunčia Kubos instruktorius

NAIROBI, Kenija. — Iš Ugandos ateinanšios žinios sako, kad 
Kubos kareiviai ir įvairūs civiliai patarėjai jau veikia Kampaloje, 

( Ugandos sostinėje. Ugandon siunčiami Kubos juodžiai kareiviai, 
jiems pataria nesikišti į vietos reikalus ir vengti atkreipti užsie
niečiu dėmesį.

1

i Nauju veidu

Nužudė dukterį
TėNAI, Tenn. — Teismas pri

pažino kaltais Wanda ir Ronaldą 
Madux žiauriai užmušus savo 
dukterį. Teisėjas juos abu nu
baudė po 99 metus ir viena die
na kalėjimo bausme.

Nužudytoji jaunuolė Melisha 
buvo duktė kito tėvo, kurs da
bar sėdi kalėjime už apiplėšimus 
bei vagystes. Jos patėvis Ma
dux mušęs ją baisbolo kotu ir 
davęs tokį sausa valgį, jog mer-i amDasaaorius Japonijai James 
gaitė turėjusi vemti. • °- Hodgson pareiškė įsitikinimą,

kad “šiek tiek” ginklų duoti Ja
ponijai būtų gera, tik kad Ame
rikos viešoji nuomonė neleidžia 
Washingtonui tai advokatauti”. 
Neišmintinga esą, tokią ekono
miškai stiprią valstybę laikyti 
militariškai silpną, kaip dabar 
yra Japonija.

Riaušės Meksikoje aprimsta

OAXACA, Meksika. — Stu
dentų riaušėms “nuraminti” ka
riuomenė apsupo Benito Juarez 
universitetą, kur riaušės prasi
dėjo, kai policija bandė sulaiky
ti demonstraciją prieš guberna
torių Manuel Zarate. Riaušėse 
vienas studentas užmuštas ir 18 
asmenų, jų tarpe du policiniu-’ Qerc jr Brigitte Lacombe, 
kai, sužeisti. Į

PARIS. — Dvi Prancūzijos 
|Elle žurnalo redakcijos narės •v « e* • a ■v _
. J V/* VA V* AA. A A A V

Ibuvo suimtos ir išlaikytos Pra
gos kalėjime 4 dienas. Jas su
ėmė būk tai besikalbant su Če
koslovakijos disidentais.

žurnalistes kalėjime visas 4 
dienas žiauriai tardė ir jas tik 
paleido įsikišu s Prancūzijos vy- 

Saulė teka 6:21, leidžiasi 5:44. riausybei.

WASHINGTON. — Ameri-į 
kos laikraščiai rašo, kad prez. 
Carteris susiduria su pietų vals- 
tijųr-maištaninkai&. Betr ši kar
tą maištauja ir sukilimą ruošia 
ne visa pietinė J. A. Valstybių 
dalis, bet tik dujos bei alyvą sa
vo žemėse turinčios valstijos, ir 
ne ginklais, bet tik n enoru daly
tis su šiaurine Amerikos dalimi 
savo žemės turtais. “Sukilėlių” 
priešakyje atsistojo Louišianos 
valstija, vadovaujant jos gu
bernatoriui E. W.. Edwardas, 
kurs sako: “Nors ir per šanta
žą, jei reikės”.

“Galvosena ir laikysena yra 
ta pati, kaip buvo per Civilinį 
karą,.— sako Lousianos valsti- 
jos pareigūnas H. Bash, — šiau
riečiai nori visko, bet šį kartą 
jie negaus”.

Dujas ir alyvą gaminančios bei 
turinčios valstijos maištauja, 
kadangi Amerikos administraci
ja nesutinka sušvelninti gamtos 
apsaugos įstatymų ir neleidžia 
pradėti gręžti šulinius alyvai iš 
žemės iškelti Aliaskos vandenų, 
pakraščiais ir kitose srityse.

Prez. Carterio administraci
ja mano, kad gub. Edwards ap
gaulingai gąsdina: jis tikriausiai 
dujų tiekimą šiaurės' valstijoms 
nenutrauks. Tačiau gubernato
rius spaudos atstovams pasakęs, 
kad Lousiana bus priversta su-’ 
mažinti dujų ir alyvos produk-1 
ei ją, jei padidėjusi dujų garny-) 
ba sudarys pavojų savos valsti
jos interesams.

Tai būtų smūgis Amerikos 
gamybai ir darbams, kadangi 
Lousiana kontroliuoja 44% vi
sų Amerikos dujų vamzdžiais 
leidžiamų tarp valstijų, ir 13% 
visos Amerikoje suvartojamos 
alyvos.

Amerikiečiai pasitiki
NEW YORK. — Nežiūrint bu

vusio šalčio pridarytos žalos, ne
žiūrint bedarbių skaičiaus ir au
gančios infliacijos, amerikiečiai 
visdėlto pasitiki Amerikos ūkio 
ateitimi. Tai reiškia, pasak Ame
rikos biznio tyrinėjimu organi
zacijos, kad ekonomija gali pa
vasarį subujoti kartu su pra
žystančiomis gėlėmis.

ČIKAGA. — Gabi. Amerikos Akcijų rinkos padėtis tai pa- 
žurnalistė Lois Wille, dirbanti gerėja, tai pablogėja, bet bend- 
The Daily News korespondentė ■ rai paėmus, ji merdi.
ir- daug“-jūiTf^.rašanti, kova B* - ■ • ■ ~
Northern Illinois universiteto 
buvo išrinkta ir pagerbta, sutei
kiant jai gabiausios Illinojaus 
žurnalistės titulą. ,

žurnalistei Wille pagarba bus 
išreikšta ir titulas įteiktas ba
landžio 23 d. universiteto ban
kete. . . - .■

"' Nors iždo sekr. M. 'Blumėn- 
thal' ir sako, kad administraci
jai pasisekė pažaboti infliaciją, 
bet gaminių užsakymai įmonėse 
bei sandėliuose žymiai, sumažė
jo. Akcijų makleriai, matyti, 
žodžiams - nelabai pasitiki, bet 
daugiau atsižvelgia į ekonomi
nius faktorius.

Saudi Arabija planuoja sta
tyti ir įrengti du didžiausius uos- 

I tus prie Raudonosios jūros ir ki
tą prie įlankos, siekiančios Ira
ną ir Iraką. Abu uostai Yanbu 
ir Jubail pastatyti ir įrengti) 
kaštuotų apie 30 bil. dol. Tai, 
bene didžiausias statybos ir įren
gimų projektas pasaulio istori
joje, kuris vilios ir masins viso 
pasaulio statybos bendroves, 
ypač Amerikos.

Bėda tik, kad uostų statybos 
varžybose tebtlės dalyvauti tos 1 
•varžybose tegalės dalyvauti.:tos 
su Izraelyje' ir kurios- jmside-.1

Vakarų žvalgyba patyrusi, kad 
Ugandos prezidentas Idi Amin 
stipriai nusivylė palestiniečiais. 
Jis buvo pasiryžęs bendradar
biauti su palestiniečiais, bet jie 
neparodė reikalingo apdairumo, 
jie leido Izraelio kariams išlafš-' 
vinti atvežtus izraelitus. Toks 
palestiniečių neapdairumas ir ne
sugebėjimas tinkamai pą-inrie- 
šinti atskridusiems izraelitams 
diktatoriui tisai nepatiko. Be to, 
jis nepasitiki ir savo karo vadais. 
Visa eilė karių karo žvalgybos 
buvo suimti, iš kariuomenės at
leisti, o vienas aviacijos pulkinin
kas net sušaudytas.

Juodaodžiai Kubos kariai mo
ko Amino kariuomenės karius 
vartoti sovietų ginklus. Dikta-

pasakė' ŠaudFčArabijbje kara
liaus komisijos generalinis se
kretorius Uostams statyti Fa- 
raouk M. Akhdar, kurs turi įsi
gijęs ekonominių mokslų dok
toratą Kalifornijos ,universite-

NORI IŠSAUGOTI KOMITETĄ.
WASHINGTON. --į Atstovų 

Rūmai nori išsaugoti tyrinėjimų 
komitetą, kurs turėjo ištirti 
prezidento Kenedžio ir dr. Kingo 
nužudymą. Iškilus pačiame ko
mitete nesusipratimams ir net 
žodiniam “karui”, yra pavojus, 
kad komitetas gali užsidaryti 
neištyręs reikalo.

Kongreso lyderiai netiki, kad 
komitetas gali išlikti, bet jie no
ir nors dr. Kingo nužudymą iš
tirti, suradę & naujus liudinin
kus.

REKORDINIS SOJOS
DERLIUS ILLENOJUJE

PEORIA. — AP pranešimu, 
1976 metais sojos derlius De 
Witt apskrityje buvo po 39.2 bu
šelius' iš akro, nors bendras bu
šelių kiekis nepaskelbtas; Cham
paign apskrityje pernykštis 1976 
metų derlius siekė 8,531,000 bu
šelių.

Bendra sojos pupelių produk
cija Dlinojuj pernai buvo 421,- 
920,000 bušelių, užpernai 291,- 
810,000. Sojos ir kornų gamy
boje Ulinojus pirmauja.

•Projektui įvykdyti reikės 11 
metų, bet užbaigus, turės dide
lės reikšmės Saudi Arabijos 
ūkiui. Naujame uoste prie Per
sijos įlankos galės pat pradžio
je apsigyventi 170,000 asmenų. 
Jame bus įrengta ne tik preky
bos uostas, bet taipgi bus pa
statyta petrocheminės pramo
nės įmonės, alyvos rafinerijos, 
plieno gamybos įmonė ir fabri
kas aliuminijui apdirbti. Tokie 
patys įrengimai ir fabrikai nu
matyti ir uoste prie Raudono
sios jūros.

vietų 'ginklų. Jis prieš du metu 
pradėjo pasitarimus su rusais, 
bet jam nevyko. Jis išvarė vieną 
sovietų ambasadorių iš Kampa- 
loą, bet su kitu' rusu jam 
pavyko susitarti ir gauti ginklų. 
Bet jis neturi instruktorių, ku
rie galėtų apmokyti Ugandos ka
rius tinkamai naudoti sovietų 
ginklus. Jis yra Įsitikinęs, kad 
kubiečiai padės apvalyti dikta
toriaus Amino kariuomenę nuo 
neištikimų elementų, o likusius 
apmokys naudoti sovietų gink
lus.

kino artisto Scott Newman

Europos komunistai žmoniškėja?

MADRIDAS. — Pirmoje savo 
“viršūnių” konferencijoje nuo 
Ispanijos civilinio karo. Vakarų 
komunistų partijų vadeivų mi-

Ugandos valstybės iždas ir vi
sas krašto ūkis, diktatoriui. Ami
nui pradėjus valdyti kraštą, vi
sai nugyventas. Jis yra įsitiki
nęs, kad Kubos patarėjai, kartu 
su keliais rusais, padės Aminui 

į aptvarkyti krašto ūkio reikalus.
Svarbiausia, reikia atstatyti že
mės ūkį, kuris visai nugyventas.

Vakarų diplomatai, patyrę 
anie Kubos karių siuntimą į 
Ugandą, aiškiai mato, kad so- 

, vietų valdžia, pasodinusi Ango-
tinge buvo pasisakyta už žmo-vloje ištikimus žmones, bando to

liau plėsti savo įtaką. Ji nori 
panaudoti diktatoriaus Amino 
sunkią padėtį ir įsistiprinti dar 
vienoje Metų Afrikos valstybė
je. Rusai ir rusams dirbantieji 
afrikiečiai važinėja po naujai 
susikūrusias valstybes, aiškina 
sovietų, valdžios tikslus ir bando 
nuteikti prieš amerikiečius, 
buvusius britų ir olandų kolonis
tų draugus. Afrikoje tisą so*- 
vietų politika nukreipta prieš 
kiekvieną amerikiečių žingsnį. 
Sovietų agentai nori gauti afri
kiečiams ekonominės paramos iš 
Amerikos, jiems reikalingi do
leriai žemės ūkio ir kitoms ma
šinoms pirkti. Jie planuoja do
lerius gauti už Angolai ir dabar 
Ugandai atsiųstus sovietų gink
lus. Rusai nenori rublių už kul- 
vosvaidžius ar artileriją. Jie vis
ką apskaičiuoja doleriais ir jų 
laukia.

gaus asmens teises, įskaitant tu- ; 
rėti priešingą nuomonę (būti di
sidentu) , tačiau vengta pasmerk
ti Sovietus už jų elgseną su sa

lvo disidentais. Visų trijų vals
tybių : Italijos, Prancūzijos ir 
Ispanijos kompartijų vadai pa
reiškė, kad jų partijos remia “in- 
dividuales ir kolektyves laisves, 
minties ir išraiškos laisvę ir pri
vataus gyvenimo neliečiamybę”, 
o prancūzų kompartijos pirmi
ninkas Georges Marchais dar 
pridėjo: “šios trys partijos ne
turi teisės smerkti kitos parti
jos, nežiūrint kokia ta partija 
bebūtų.

Paveiksle matomas Paul Scott yra
21 metų sūnus. Jis taip pat bando pramokti vaidinti ir tapti kino 
artistu. Netolima ateitis parodys, ar sūnus galės pasekti tėvo

PABRANGINO KAVĄ

NEW YORK. — General Foods 
bendrovė pabrangino kavą 40 
centų už svarą. Dabar jos krau
tuvėse sanka kaštuos 4.10 dol., 
Yuban markės — 3.80 dol. ir 
Maxwell House — 3,71 dol.



MHH1S JUODAJAME KONWTE
Ugandos prezidentą Įdi Ąrnrpo gyvenimas ir darbai

Vaikščiojanti pąrako statinė

(Tęsjnys)

Pręzidentas Amių bęmeJuodąĮųaą

Minios nuotaikąį įkaitinti 
Amin per radiją s-kelbė nielą, 
kad prie arkivyskupo rezidenci
jos vaikai žaisdami atradę... vie
nuolika dėžių ginklų ir kinų ga
mybos amunicijos bei granatų 
ir kad tuos ginklus arkivysku
po konspiratoriams atsiuntęs 
Idi Amino nuverstasis ir kaimy
ninėje Tanzanijoje prieglaudą 
gavęs buvęs Ugandos preziden- 
tas Milton Obotę.

Negana to, skelbė, kad suim
ti konspiratoriai tardomi prisi
pažino, kad tais ginklais “turė
jo būti pagrobiami, ir žųdpmi 
nekalti ugandiečiaj, ųžimantięji 
aukštas pareigas”. Ugandos sau
gumo vaidininkai esą radę, do
kumentus, kad Ugandos suokal
bį rėmęs ne vien Izraelis, bet ir 
Tanzanijos prezidentas Jųjiuą 
Nyere ir kad rastas pilnas są
rašas suokalbininkų, veikiančių, apie dvylikos milijonų Afrikos 
Kenijoje, Tanzanijoje ir Zanr- Į juodžių krauju permirkusio val- 
bijoje. Bet-..įš visų Amino pa- ’ dęyo “feldmaršalo” Idi Amino 
sakų per- radiją nebuvo paša- j “žygdarbius” nesistebėtų, kaip 
kyta, ar • arkivyskupas Luwum toks atsiranda, kokiose sąlygose 
buvo laisV8š;7ar areštuotas, bet .toks išsivysto. Vieni jį vadina 
iŠ kitų veršinių; patirta, kad jis Išprotėjusiu męgąlomąnioku, Af- 
bįųvo kankintas ir kad Ugandos rikos Hitleriu, Sovietų Džiugoš- 

viliu, kriminališku juokdariu, 
bet vienų punktu visi sutinka, 
kad Aminas nėra kvailas atve
juose, kur pačiam gresia žūt —

bilio nelaimėje. Taigi, ruošta-. 
, ąis teismas nebereikalingas. Per 
radiją buvo pranešta:

“Arkivyskupas ir du areštuo
tieji ministerial, majoro Moses 
lydimi, važiavo automobiliu ir 
staiga bandė jį (majorą) įveik
ti, bet besigrumiant įvyko su
sidūrimas su kitu automobiliu ir 
areštuotųjų automobilis pasly
do ir apvirto aukštyn ratais. Iš 
sudaužyto automobilio buvo iš
imti nebegyvi areštuotųjų lavo
nai. Majoras Moses buvo rimtai 
sužeistas ir tebėra kritiškoje 
būklėje”.

Surežisuotas suimtųjų nuga
labijimas sukėlė didelį susijau
dinimą visoje Afrikoje ir lais
voji spauda pradėjo iš pagrin
dų susidomėti Ugandos budeliu.

Afrikoniško diktatoriaus 
biografija

Nėra žmogaus, kurs išgirdęs

Liefuvty Namai Toronte. Praeitais metais torontiečiai lietuviai paminėjo savo 
namu 25 mey sukaktį. Ta proga išleido iliustruotą leidinį, kuriame atsispindi Lie
tuviu namu ir pačiu lietuviu gyvenimas. Džiugu kad kanadiečiai per šį trumpą 
laikotarpį padarė gražią pažangą, o namus pavertė visy lietuviu visuomeninės kul
tūros židiniu. ' J. Kapačinskas

VIKTORAS VYTEMETIB

bįųvo kankintas ir kad Ugandos 
kareiviai užmušę kelioliką civi
lių ugaųdiečių ir jų kūnųą sumę-. 
tę į upę/. į?A “ ■ -C

Amino tra’dijas tęb.ępasakojo, 
kaip prezidentasTpasikviętęsrar būt. Jis kiekvieną kartą lai- 
bąrė arkivyskupą Luwum šaky- ku atsitraukia, kai pasijunta ei
damas, kad ^turėtų skelbti Die- nąs savęs sunaikinimo .keliu, 
va. žodį, a' ne. kurstyti kraujo pra- Idf Amin yra gimęs, spėjama, 

’ * i / - ‘

lįejimą” kai tas: pats radijas pa- apie 1925 metus — tiksliai ir jis 
skelt^^ kad arkivyskupas praė-!pats nežino, gimęs afrikoniška- 
jųsį vą^ąrą buvo, suimtas, o se- me kaimelyje, Ugandos distrik- 
kančią užsimušė automo-, te, į vakarus nuo Nilo. Mokyk-

Kaip buyę, kaip, nebuvę prašom Į

Jaunimo centre, sekmadieni, kovo 6. d

lą yra lankęs tik elementarinę nūs vos kelioms dienoms — da- 
iki ketvirto skyriaus ir ko ne lyvaui Britų Bendruomenės 
visą savo jaunystę praleido ož- (Commonwealth) konferencijo- 
kas ganydamas. je 1971 metais Aminas jį nuver-

Sulaukęs 18 metų amžiaus,’tė ir pats jo vietoje atsisėdęs 
jis įstojo eiliniu į britų kolonia- pasivadino visam amžiui Ugan- 
linę kariuomenę Kings African. dos prezidentu. Nuo to laiko pra- 
Rifles, per Antrąjį Pasaulinį Ka-;sidėjo skerdynės .iš kairės ir iš 

'ra britų kariuomenės eilėse da
lyvavo Burmos kampanijoje, o 
paskiau kampanijoje prieš Mau 
Mau teroristus Kenijoje.

Stambaus ir stipraus kūno su
dėjimo ir tais laikais visuomet 
linksmai nusiteikęs 6 pėdų ir 4 
nykščių (inčų) daugiau kaip 250 
svarų, be to armijos sunkaus svo
rio bokso čempionas britams jis 
.patiko ir paleidžiant iš kariuo
menės jį pakėlė į seržant-ma- 
jorus. Kai 1962 metais Uganda 
gavo nepriklausomybę ir Milton. 
Obote pasidarė prezidentu, Idi 
Aminas pradėjokaip ant mielių 
kilti; sekančiais metais jis bu
vo pakeltas į pulkininkus ir 1964 
metais Ugandos kariuomenės va
do padėjėjas. Jau tais metais jis 
per plauką išliko nepatrauktas 
karo lauko teisman už dalyvavi
mą kai kurių nekaltų Kenijos 
piliečių ęgzskuaijoįe. Tuokart 
prieš jį pradėta byla buvo pa
tylomis numarinta.

-Aminas su Obote pasidarė di- 
: ddi draugai ir savo tarpe pasi- 
i dalino §350,000. lėšų, skirtų pirk- 
į ti ginklų Kongo revoliucionie- 
1 riams. Nusikaltimui iškilus aikš
tėn prasidėjo valdžios krizė, ku
riai numalšinti prezidentas Obo-

■ te 1966 metais suspendavo kons- 
; tituciją, o Aminą paskyrė armi- 
i jos ir aviacijos vyr. vadu, bet 
: nuo šiol santykiai pradėjo kas-
■ kart blogėti ir Obote pąsišali-

dešinės — užteko Amino “sau
gumiečiui įspėti, kad • tas ar 
kitas yra prezidentu nepaten
kintas, kaip įtariamasis ir visi 
jo artimieji buvo paprasčiausiai 
— išskerdžiamL

Gresia sunaikinimas 
ištisoms gentims

Pranešimais iš Dar Es Salaam, 
Tanzanija, Idi Aminas įsakęs “iš
valyti Ugandos armiją ir polici
ją, likviduoti jam nepatikimus 

"krikščionis ir juos pakeisti išti
kimais moslemais. . Pabėgėlių 
pranešimais tūkstančiai Langi 
ir Acrole genčių, kurių daugu
mas yra krikščionys, sunaikin
ta ir tų genčių studentai Kam
pai© j e areštuoti. Pabėgėliai dar 
praneša, kad Ugandos sostinėje 
suimami žmonės yra siunčiami 
į kariuomenės barakus prieš Mu- 
bende per 105 mylias į vakarus 
nuo Kampalos ir į. kariuomenės 
apmokymo centrą prie Kabam-

Sekančiais 1972 metais Ami- = bos, per 35 mylias nuo Muben- 
nas įsakė ištremti iš Ugandos! de. Visi atsiųstieji tuč tuojau 
40,000 iš Azijos kilusių, britų 
pasportus turėjusių Ugandos pi
liečių ir jo kareiviai išskerdė 
apie 5,000 Acholi ir Langi gen
tainių. Jausdamas priešų prieš gos gali “nei valandos nelaukus 
jį pačioje Ugandoje daugėjant 
ir ekonominei padėčiai sunkėjant 
pradėjo “suokalbių” ieškoti vi
duj ir užsieniuose, keldamas 
aliarmus, kad Sudanas, Tanza
nija, Izraelis ir Britanija, o nau
jausiai ir Jungtinės Valstybės 
“ruošia invaziją.

Jis skaitosi esąs mahometo
nas (mus.limas), laikosi Kora
no. tai yra turi 4 žmonas ir ke
liolika vaikų ir visas atsakinges- 
nes saugumo valdžios rietas iš
dalino savo gentie^ Kakva žmo
nėms, kurie yra'taip pat musli- 
mai. Bet visa Kakva gentis su
daro tik apie 15 nųošimČių.Ugan- 
dos gyventojų, taigi šiaip ar ki-’dras Severas. (208,-4- 233). 
taip pamišėliui prieš save nu-. šarlatanų įtikintas valgyti 
sistačiusios daugumos išžudyti, vieną kartą kraliko mėsą 
nepasiseks. Ypatingos išvaizdos, labui.

ten likviduojami.
Ugandos radijo paskelbė Idi 

Amino grasinimą, už pabėggliųs 
ir Zambijai, kad jo ginklo pajė-

sudrausti” jam priešingus kai
mynus Rytų Afrikoje.

(Pagaliau nebeiškentęs aiškiai 
prabilo vienas įtakingiausiųjų 
Kenijos, laikraščių, kad Afrikos 
valstybės turi veikti — išvaduo
ti Ugandos žmones iš teroro val
džios.

Kai kurie britai, kurie Ami
ną pažinojo, jo karjeros armi
joje kilimo metais, tvirtina, kad 
tas Ugandos pamišėlis turi sifi
lį, kurs atakuoja jo smegenis.

- jPr
(Pabaiga)" A

• Romos imperijos dekadan
so metu imperatorius Aleksan- 

b.uvo. 
kiek- 
sim-

IĘĮ JŪS. NORITE SIŲSTI
SKAMBĮ?<KITĘ DABAR

SIUNTINI - DOVANA I LIETUVA IR USSR D.O 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMŲ PLAČIAI 

ŽĮNOJiOS ITRMON

FAGKftGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INO
VYRIAUSIA IŠTAIGA

1776. Broadway, New York, N. Y. 1»19 — Tel.s 581-6590--581-7729
Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo rietą pasiekia trumpiausiu lai

ku Siuutinių pristąiymas garantuotas. Visi muilai apmokami mūsų Įstaigose, gavė
jas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainoųūs pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat muisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Ątidaryta kasdien, nuo 9- valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais ir sek- 
ųųidieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI:
Street________

Fleet Street________
— 4SS McDonald Avenue

701 Fillruore Avenue —-------—
1241 No. Ashland Avenue-----------

2600 ^est 69 Street_____
— 1855 West 47 Street -----------
__ 102A Kenilworth Avenue-------

■ 1160,1 Jos Campau. Avenue-------
— 11339 Jos Cąmpau Avenue

— 122-124 hillside Avenue ------
234 $eM<( St___ .1

- 159 So. Vermont Avenue .

ALLENTOWN-. PA. — 
bąlti,mo«ib U md. — 
BROOKLYN, hį. Y. 11Ą1,8 
BUFFALO ii, N. Y. - 
CHICAGO 22? HI. — 
CHICAGO, ILL. 60629 
QpCAGOk M.L. 60609 
Cleveland l3, Ohio 
OĖTROI.T A; į4ięh. — 
HĄMfR^MCK, Mich. 
HA<?TPORD~6, Conn. '■ 
LAKEWOOD, N. J. 08701 
LOS ANGELES 4, Calif. 
KERKIM£K, Y, McKENNĄN RD------------------------ ------------
MIAMI BEACH, Fl*. 33139 120M7 St. ----------------------------
NEW YORK 3, N. Y! — 78 Second Avenue--------------------
NEW YORK 3, N. Y. 324 E. 9 St---------------?-----------
PHILADELPHIA 23, P«. — 631( W. Gir*rd Avenue------------
PHOENIX, Arix. 85027 — 22047 Nz Black Canyon Hwy „ 
RAHWAY, M. A — 4^ Eart Milton Avenue ----- - d
SpUTlį RIVfR, N. J. — 41 Whitehead A*»nva--------------
SILVER SPRING, Md. — 1002 Kfnnefcec Av<.---------------
SYRACUSE. N. Y. 13204 — 515 MarcaMut Strait - ------- -
WOODHAVEN, Y-. U^.l — Jamaica Ąvę.

— 435-1654
— 34^4240
— 633-0090
— 895-0700
— 486-2818
— 925-2787
— 3764755
— 771-0696
— 365-6780
— 3656740
— 246-2348
— 363-0494....
— 3854550 
315-866-3939

— 3054 73-8220
— 674-1540
— 475-7430
— 769-4507 
602-942-8770

— 3814800
— 2574320
— 589-4464
— 475-9746
— 296-5250

ĮVERTINTI
1

JŪSŲ NAMĄ
ER WIN J.

MICHAELS
4637 So. Archer^Ave.

(Prie 47-tos)

MEMBER MES TAIP PAT
SUS CHIUAGOS

254-850Q
PARDUODAME VI-

7,000 MIESTŲ JAV-SE PER R E L 0,
PRIEMIESČIUS IR 

• » * i. - . 11 -

CRANE SAVINGS and Loan Association

PIRMIEJI KARKEI ŽINGSNIAI
Naujoko atsiminimai

(Tęsinys) . .

1919 m.'lapkričio 21 d. kautynėse su bermontinin- . 
kais vaduojant Radviliškį buvo sunkiai sužeistas ir. nuo
to mirė Itn. Serafinas Oželis. Gimęsl901 m.spalio 8 d. 
Igliaukoje, Javoravo vis., Marijapolės aps. Baigė I—ją 
karo mokyklos laidą. Už narsumą apdovanotas Vyčio 
kryžiumi. Palaidotas Šeduvos kapinėse.

1920 m. lapkričio 21 d- Giedraičių kautynėse su 
lenkais, ties Bekupės dvaru žuvo Itn. Pranas Telksnys. 
Gimęs 1890 m. gruodžio 25 d. Rumėnų km.,Aluntos vis. • 
Utenos aps. Baigė I—ją karo mokyklos laidą.Palaidotas’'’ 
Aluntos kapinėse.

1920 m. lapkričio 21 d. prie Giedraičių,kautynėse su 
lenkais žuvo Itn. Vincas Gvildys. Gimęs 1887 m. liepos 
23 d. Žūklių km., Kriūkų vis.,Šakių aps- Baigė Veiverių 
mokytojų seminariją ir Kazanės praporščikų mokyklą.

1920 m. lapkričio 21 Giedraičių kautynėse sužeistas 
ir mirė viršila Pijus žadeika. Už narsumą apdovanotas 
dviem Vyčio kryžiais ir prancūzų karo medaliu.

1920 m. spalio 31 d. Giedraičių kautynėse žuvo vyr- A ' 
psk. Alfonsas Stankevičius. Buvo narsus karys ir ardo- ' 
vanotas Vyčio kryžiumi.

1923 m. sausio 15 d.,vaduodamas Klaipėdą,žuvo kpt. 
Eduardas Noreika. Gimęs 1897 m. spalio 10 d.. Rygoj. 
1916 m. baigė Gatčino karo mokyklą. Lietuvoje jam teko 
kariauti su visais priešais, kurie norėjo, pavergti mūsų 
tėvynę. Už narsumą apdovanotas Vyčio kryžiumi. Sava- - 
noriu išvyko, vaduoti Klaipėdą ir ten žūva

(^Savanoris”, Kaunas, 19J& m.J - ;
3 pest. D.L.K.Vytauto pulkas. Ęaržygių mirtimi mi-. 

rė vyr. Itn. šostąkas, vyr. Itn. Adomanis,- l^n.S.tyza; Itn. 
Andriulis irkeliasdešimt kareivių. -

4 pėst. L.K.Mindaugo pulkas. Pirmoji šio-pulko kauty
nių auka yrą Povilas Lukšys, ’ kuris buvo Panevėžio sri
ties apsaugos būrio būrininku. Vėliau is to būrrb, išsivys
tė 4 pėst.pųįkas.

5 pėst D.L. Kęstučio 'pulkas; 'Šio'pulko "ppTnosios 
kautynių aukos yra 1 kuopos kareiviai Vincas, jjarčih-^' 
kevičius, ir Jurgis Danidiusc Jie. žuvo. 1919 metais bąlan- . 
džio mėn. 3 d, kautynėse su bolševikais prie Pajaųtiškįų 
km. ,Žaslių apylinkėje. Tą dieną buvo- sužeisti :pinpieji' is | 
pulko kareiviai Antanas Jurgelaitis, ir Jonas- Bapiūkaįtis. ■ | 
Pirmosios aukos teko 1 kuopai, kurioje buvo susirinkę 
pirmieji Vilniaus savanoriai. ; . , ’ * J ... K ■ .

6 pėst. P.K-Margio pulkas. Kautynėse su bolševi
kais. Latvijoj žuvo 2 kuopos skyrininkas Paplauskas. 
Latvijoj, Sėdamo kapinėse yra palaidotas 1 nežinomas J 
to pulko kareivis. Ęąųtynėse su lenkais žuvo. 4 kuopos - 
būrininkas, Vyčio kryžiaus kavalerius. vyr.pskBųtyin- 
skaš. • - ' • • ' 1

Tose kautynėse. žuvo, 8. kuopęs gr^djms- Jųi’gis 
Baltriušis, kilęs iš Slavikų bažnytkaimia,Šakių aps. Tai 
buvo seniausias amžiumi (virš 50 metų) narsus ir taik
liausias sau dim e karys. Pirmojo karo metu tarnavo vo
kiečių kariuomenėje. Buvo kelią kartus sunkiai sužei
stas ir turėjo visus vokiečių kareiviams skirįanjŲO^ju^ '... 
atsižymėjimo ženklus. Lietuvos kariuomenėje uą narsu^ssz? 
mą kautynėse buvo apdovanotas I - mos rūšies 2 ir 3 
laipsnio Vyčio kryžiais su kardais. Palaidotas Aukštad
vario parapijos kapinėse. J

(Bus daugiau) ' t

8. R. PIETKIEWICZ, Pres.

47 and Rockwell Street.
NEMOKAMAI VIETA

Mokama 4 mėty 
/į) Certifikatems.

Mažiausia $5,000 
ar daugiau.

AUTOMOBILIAMS

6
 ¥2 % ",.7? 

Mažiausią $1,000 
ar daugiau.

ON INVESTMENT
ACCOUNTS

Taupmenos padėtos | reguliarias taupymo sąskaitas iki mėnesio 
10-tos dienos duoda pelno dividendą už visą mėnesi. 

DIVIDENDAI MOKAMI KAS 3 MĖNESIAI

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 3:00 vak.; 
Antrad. ir penktadieni 9:00 ryto — 5:00 vakaro; Šešta
dieniais <£00 ryto — 12:00, dienos. Trečiadieniais už
daryte.

LAUKIAMAS KARIŲ KNYGOS PRISTATYMAS
Su “Naujienose” spausdinamais VikL 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- 
p.ųs.

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

Jonas Janu!h£Usr ‘
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Biržėnų klubo sukaktis
Amerikoje yra daug biržėnų. 

Buvo jų senoje emigracijoje, at
vyko didokas jų skaičius ir po 
Antrojo Pasaulinio karo. Dido
kas jų skaičius atvyko į Chica- 
gą, bet jų yra visame krašte 
kiekvienoje didesnėje Amerikos 
lietuvių kolonijoje.

Susiorganizavo suvalkiečiai, 
zanavykai, žemaičiai ir dzūkai, 
biržėnai taip pat ryžosi sudary
ti saviškių klubą, kad galėtų su
eiti, savo krašto reikalus aptar
ti, pasikeisti pačiomis naujau
siomis žiniomis iš Biržų ir su
sitikti senus pažįstamus.

Pats seniausias biržėnų or
ganizatorius bene bus čikagie- 
čiams gerai pažįstamas Jonas 
Jokubonis. Jis, kartų su kitais 
biržėnais, veikiančiais SLA 122 
kuopoj, ryžosi suorganizuoti bir- 
žėnus. Daug prie biržėnų orga
nizavimo prisidėjo Kazys ir Pra
nė Mačiukai, SLA nariai ir bir
žėnai. Pranė net čąrterį pasi
rašė.

Jonas Jokubonis buvo pirmas 
klubo pirmininkas. Pirmieji su
sirinkimai buvo kiek didesni, bet 
vėliau biržėnų skaičius buvo ne 
toks jau didelis. Į suvalkiečių 
šaukiamus susirinkimus ateida
vo po 50 ir daugiau narių, o bir
žėnai tokiais dideliais skaičiais 
nesirinkdavo. Į piknikus atei
davo dar didesnis jų skaičius, 
bet j mėnesinius ir metinius su
sirinkimus ateidavo apie dešimt.

Jokubonis pradėjo susirinkimu 
šaukti savo namuose, kur su 
tilpdavo visi klubo nariai. Na 
mie susirinkusius ir pavaišint 
būdavo lengviau. .Vaišes visuo 
met paruošdavo ponia Jokubonie 
nė, kol ji buvo sveika ir stipri 
Jokubonis turėjo atsisakyti i 
valdybos, nes jo žmona buvo rei 
kalinga nuolatinės priežiūros.

Dabar biržėnų klubo pirminio 
ku yra Kazys Mačiukas. Jis, žmo 
nos ir kitų valdybos narių pa 
dedamas, ir suruošė klubo 2; 
metų sukakties vakarą. Pasiro 
do, kad biržėnai, pastebėję, ka< 
organizuoti galės turėti didesnė: 
įtakos į labai jau linguojantį vi 
suomeninį lietuvių gyvenimą 
pradėjo eiti j klubą, aptarti svar 
besnius reikalus ir pranešti lie 
tuviams-, kad turėtų galvoje 
šiuos šiaurės lietuvius.

Pirmiausia pirmininkas Ma
čiukas paprašė biržietį kun. Neį
maną sukalbėti maldą. Jis tai 
padarė labai švelniai, neižeisda- 
mas nei kitaip tikinčiųjų arba 
visai netikinčiųjų. Vėliau pats 
pirmininkas kvietė visus svečius 
patiems eiti prie didžiojo stalo 
ir pasirinkti mėgiamiausio mais
to. šį kartą maisto pasirinki
mas buvo didelis. Jo buvo daug. 
Kas buvo alkanas, tai galėjo ne 
tik pakartoti savo lėkštę, bet ir 
trečią kartą nueiti ir pasirink-; 
ti skanėstų. Ant kiekvieno i___ _
klubas pastatė net po dvi bon-

io.

HELEN IR JOHN JOKUBONIAI

kas — raudono ir balto — vyno. 
O kas norėjo, tai galėjo ir stip
riosios gauti. Pasisotinus ir už
kandus, prasidėjo minėjimo pro
grama. Programai pravesti bu
vo pakviestas biržietis Dr. K. 
Balčiūnas.

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais apraše Pamyk 
gyventolus ir gamtą. 1,200 lietuvišky vietovardžiu sąrašas, 
kaina $6-00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų.

senus |o
Knygos

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

ruzn KNYGA, PARAŠYTA SU METTLE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Jomm Dauparas. ŽEMĖS OKI© ŠVIETIMAS. Studija. Išleis
to Chieagoje 1968 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da- 
lhį‘ Semes ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte, n dalis: Žemės 
finoJMetimu Lietuvoje.
'•.$ Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas

Ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.
. Knygos apie žemės ūkį atrodo nk žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti Keturių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po na- 
tanlĮ išblaškytu lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso- 
liuflai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
Žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriais skiriama liętuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — mylt 
mat Tėvynei Lietuvai”.

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $3.00. 
Gaunama Naujienose.
-- čekį arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:

minėjimas Donelaičio mokykloj
hJlvris vis kalbėdavo apie naujus 

ginklus, kurie nulems karo per- 
Igalę. Vienas lokių slaptų gink- 

... ... i-* .... Jų buvo patranka su jiedupradines mokyklos mokiniai: kai:.TT . . ' . , „i i x | ilgumo vamzdžiu. Jo šonuoseveli—II sk. ir vėdarą—III sk. so- . ... .. . . . „ *buvo vamzdžiai su sprogme-kiu mokytoja R. Kleinaitvte, ] ... t . . .
. . : t iz " ny užtaisais, nuoiul.uiu sprogi-akordeonrste —L Koneiute. 1i inu didini! sviedimo gre.lį. Svie

K. Bradinio eilėraštį “Barbarai dinio svoris buvo 105 sv. te
bijo” deklamavo R. Veselkaitė, • trauka panaudota ties Liuksem* 
VII kl., o D.Polikaitis, VI kl. pas-: burgu, jos sviedinys nuskrido 
kambino pianinu Chopino “Polo 75 mylias. 1-jo Pas. karo pabai

goje vokiečiai buvo pagaminę 
tolimo šaudymo patranką, kuri 
buvo žmonėms žinoma storo
sios Bertos vardu Autorojo Pas. 
karo pastranką galima .vadinti 
ilgąja arba laibąja Berta. Abi 
Bertos karą pralaimėjo.

Š.m. vasario 19 d. Kr. Done- A. Gerulis, A. Pabetlinskas ir, 
ličio mokykloje aukštesnio- D.Polikaitytė. Po eilėraščio sekė! 
os ir pradinės mokyklos ino- tautiniai šokiai, kuriuos pašoko 
iniai turėjo Lietuvos Neprik- 
lusomybės šventės minėjimą.
Programa prasidėjo su vėlia 

ij įnešimu ir JAV ir Lietuvos 
minais. Tada mokyklų direk- 
>rius J. širka tarė žodį apie 
etuvybės fšlaikynią jaunųjų 
rdyse ir mintyse.
Lietuvių Chartos ištraukas 

caitė šie, įvairių klasių moki-< „ ,. , , . .j Toliau ankstesniosios nio- 
■kyklos mokiniai pašoko oželį 
j—V. kl., kubilą —VLkl. ir gy-
vatarą—VIII.B. kl.

Vincas Senda įteikė 100 dol. 
į čekį mokykloms paremti, jam 
: nuoširdžiai padėkojo Tėvų

“'komiteto pirm. J. Variakojis 
ir V. Meiluvienė.

Dar pasirodė VI sk. moki-

naise Militaire”.

iai: R. Bielskyte V. Dundzi-’ - 7
t, D. Karužaitė, R. Krutulytė, 
. Kučėnaitė, A. Lintakas, A. 
abedinskas, L. Paškevičiūtė, 
. Pleirytė, G. Rudai tytė, P. 
tukas, R.Ttričytė, A.Vengry- 
J^Vieraitytė ir E. Žygas. Kąn į 
lėmis pritarė A. EitutVtė, 5 
L?R. Dapkutė ir R. Pakštaitė, 

. . IIIA1 kl. Skaitymas užbaig- į 
tas žodžiais: Lietuviais esameįniai, paruošti mokyt. O. Jagė- 

'mes gimę, lietuviais norime irįlienės, atlikę montažą“šalis 
' ; Baltijos krantų”. Rūta 

“ “ ... I Stroputė skaitė savo pačios pa~
Po to pradinės mokyklos mo į rašytą rasini, pabrėžiantį šven 

jau ir kitiems buvo skaitęs. Bet kinių choras labai gražiai pa- tės reikšmę.

tuščiomis. Jis eikagiečiams pa- būt.”Mokinius paruošė mokyt, prie 
žistamas, kaip juokdarys, atsi- Br. Stravinskienė, 
nešė pluoštą eilėraščių, kuriuos

Jis pirmiausia paprašė- visus 
. atsistoti ir pagerbti mirusius bir- 
' žėnų klubo valdybos narius. Prie 

stalo i Pa°arb°s reikalingų jis priskai
tė ir John JokubonĮ, pirmą klu
bo pirmininką. Kai visa tai bu
vo atlikta, tai tas pats Jonas Jo
kubonis atsistojo ir pareiškė, 
kad jis dar gyvas ir visai nesi
rengia mirti. Jis padėkojo už pa
gerbimą. Jis, aišku, jau artėja 
prie 90 metų, bet jis dar gerai 
orientuojasi, turi gerą atminti, 
stiprią širdį ir labai gerai orien
tuojasi visuomeninėse painiavo
se. Kai pirmininkaujantis nega
lėjo suprasti, kodėl biržėnų klu
bo pirmininkai nebenori taip jau 
skubiai mirti, -tai pats Jokubo
nis nuėjo prie stalo .ir paprašė 
parodyti, kas galėjo jį Įrašyti į 
mirusių skaičių. Atrodo, kad 

kontūzija kilo dėl angliškai už
rašyto Jokubonio vardo. Lietu
viai pažįsta Joną JokubonĮ, bet 
programos vedėjo sąrašėlyje jis 
buvo Įrašytas John Jokubonio 
vardu.

Į biržėnų susirinkimą atvyko i 
ir Aloyzas Baronas. Jis atėjo ne I prisiuntimu kainuoja $4.

biržėnai jo kūrybos nebuvo gir- dainavo tris dainas: Vėliavos 
dėję, tai noriai jo eilėraščių pa- iškeltos plakas, Ant kalno g_ 
siklausė ir pasijuokė.

Baronas moka juokingai pa-
luosnys ir Kur gintarais nusė
tas. Chorą paruošė ir jam va- 

rašyti, bet jis parašyto nemoka ^ovavo mokyt. Asta Ramanau- 
juokingai paskaityti. Kai jis skaitė.
šitą, meno sritį Įveiks, tai taps! Brazdžionio eilėraštį “Lie- 
Chicagos juokdariu. O dabar ge- tuva iš t olo” deklamavo penk- 
rus eilėraščius jis paskubomis t°s klasės mokiniai R.Bielskytė, 
skaitė, žmonės suprato ir juo- _... ________________
kėši. Buvo ir daugiau šnekų.

Reporteris

• Londono pirklys Peter 
Thelluson (1737—1797) testa
mentu užrašė 4,000,000 dol. tur
tą savo trijų sūnų pirmagi
miam, kurie dar tuo laiku ne
buvo gimę. Valdžia norėjo tes
tamentą sugriauti ir bylinėjosi 
62 metus. Per tą laiką tartas pa
augo iki septynių šimtų milijo
nų dolerių. Nors teismas pritei
sė turtą pagal mirusio valią, bet 
didžiąją dali paėmė teismai bei 
advokatai, o įpėdiniams liko tik 
keliolika milijonų. Apie testa
mentus išleista teis. Pr.. šulo 
knyga “Kaip sudaromi testa
mentai”. Knyga su specialia 
testamentui forma kainuoja — 
$3.50. Gaunama Naujienose. Su

tos klasės mokiniai R.Bielskytė,

Pabaigai aukštesniosios mo
kyklos choras, vadovaujamas 
mokyt. V. Gutausko, padaina
vo 5 dainas, o mokyklos dai- 
ną“Su mokslu į rytojų”, muz. 
J. Zdaniaus, sudainavo visi 
abiejų mokyklų mokiniai.

Programos pranešėja buvo 
Daina Antanaitytė.VI kl.Auk-!- 5

e Cirkuose miklūs ir tvirti 
žonglieriai dažniausia vadinami 
Rollo vardais. Tai istorinis var
das. Prancūzų piratui vardu Rol 
lo karalius Karolis III 911 me
tais suteikė Normandijos kuni
gaikščio titulą. Laike pakėlimo 
apeigų Rollo turėjo pabučiuoti 
karaliaus koją. Jis ją taip stai
ga kėlė prie savo lūpų, kad ka
ralius išvirto iš savo sosto.

slėsniosios mokyklos šokius 
paruošė mokyt. V. Atkinson 
ir Irena Smieliauskienė. Akor
deonistas E. Gudonis.

Rūta Valavičiūtė, 
VIII kl. mok.

Artėja Dainų Šventė. Reikia jai tinkamai pasiruošti.

Juozės 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 10 ar dūūgiau egzemp

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

orderi tokiu antrašu:

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

r

1735 So, HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 
Gavę pinigui, tuojau knygą pariTĮslae.

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 WJ03 1230 A M 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, Ill. 60629. Tel. 778-5374.

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rupi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su , žemiau iš skardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Kapažhukai, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuva, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl„ kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

J u exit Kapafinskat, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
vra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kurianėio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 doL

ČIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ka jai žmonės pasakė. 95 psL 31.50. Yra taip pat 
išversta į anglų kalba.

M. Zoičenko. SATYRINIS NOVtLėS. Genialaus rusų rašytojo 
60 satyrinių novelių, 199 pusi., kaina $2.

D. Kunlflt, KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au- 
tortais pastabumą neapgauna Intnnlsto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Prot P. Pslcarklls, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psL dokumentuota istorinė studija apie prūsų likimą. 
Kaina 32.

V)wi žamaitta LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUT! NEPAPRASTA! ĮDOMIUS GYDYTO

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

' metu įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą- ---------- ---------------------------------------- ** ~

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jįj priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik------------—
Minkštais viršeliais tik------------------------------ ----------

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽFAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai Dabar tik---------------

Galime taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekĮ arba money orderi, prie 
nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo Išlaidoms.

1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. 60608

$8.00

$2.00

$2.00

J«u kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių PO (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 564 psl. Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
pasaulietiški chorai. 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografl- 
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socaHistinrų. laisvamaniškų ir

Ale ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60603 

atalU^anf darbe valandemla arba utaekanf palto Ir prl<tatonf 
£ak| ar piniginę perlaida.

Norintieji iU knyge Įsigyti, priorai p«r»Jytl čeki arb» Money 
OrderĮ

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted St, Chicago, ffl. 60608

Taupykite dabar
pas mus

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

'i.

4

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.

— NAUJIENOS, CHICAGO 1, nu — Saturday, March 5, 1977

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

įsteigta 1923 metais.

ĮstaUroa pietuose kiemas automobilisms pastatyti.

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

TEL. 421-3070
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Prezidentas Carteris turi draugų
Naujos JAV administracijos atsakingų pareigūnų pa

reiškimus apie reikalą gerbti pagrindines žmogaus teises 
ir prezidento įsakymas Tasso vedėjui išsikraustyti iš Ame
rikos, laiškas fizikui Sacharovui ir jo padarytį vieši parei
škimai daugelį nustebino. Daugelis manė,kad prezidentas 
Carteris, neturėdamas reikalingos patirties užsienio poli
tikoje, žengė neapgalvotą žingsnį, ir kad jis bandys jį ati
taisyti, kaip jis atitaisė kelis kitus ant greitųjų padarytus 
pareiškimus- Sovietų valdžios ambasadorius rado reikalo 
išsikalbėti su nauju prezidentu šiuo reikalu, kad supras
tu kovos už pagrindines žmogaus teises prasmę. Jis infor
mavo Kremliaus vadovus apie sekretoriaus Vance ir pre
zidento Carterio pažiūras, bet Kremlius nei prieš vieną 
naujos administracijos pareigūną nesiėmė griežtų žings
nių.

Bet kai prezidentas Carteris pakvietė Vladimirą 
Bukovskį užeiti į Baltuosius Rūmus ir jam pareiškė, kad 
naujoji Amerikos administracija ryžosi šitą klausimą 
kelti iš pagrindų ir kai pabrėžė, kad prezidento negąsdins 
joki grasinimai, tai Kremlius jau paleido savo gončius.1 
Ne tik sovietų žinių agentūra. Tąss, bet ir svarbesnieji ko_- 
munistų partijos, dienraščiai pranešę, kad sovietų valdžia 
leido nusikaltėliui Bukovskiui išvažiuoti į užsienį, o pre
zidentas Carteris tą nusikaltėlį pasikvietė į Baltuosius 
Rūmus pietums. Dar pridėjo, kad Maskvos valdovai nebū
tų tiek nustebę, jei pietums būtų pakviestas koks fašistas 
arba kukluksas, bet jie negali suprasti, kuriais sumeti
mais prezidentas Carteris pasikvietė pačių rusų iš So_- 
vietų Sąjungos išstumtą “nusikaltėlį”.

Jeigu turėsime galvoje nusikaltimus prieš pagrin
dines žmogaus teises, kurias oficialiai pripažįsta ir so
vietų valdžios atstovai tarptautinėse konferencijose, tai 
kiekvienam kyla klausimas, kuris yra didesnis nusikal
tėlis, Brežnevas, vadovaująs komunistų partijos sudary
tai sovietų imperijos vyriausybei, jau 60 metų laužančiai 
pačias pagrindines Sovietų Sąjungos ir jos pavergtų tau
tų teises, ar Vladimiras Bukovskis, praleidęs sovietų ka
lėjimuose ir psichiatrinėse ligoninėse, bekovodamas už 
tas teises? Kviečiant Brežnevą, Gromyką ar kurį kitą so
vietų valdžios pareigūną pietums, turi kilti klausimas, 
kiek tas sovietų valdžios atstovas yra nusikaltęs patiems 
pagrindiniams žmogaus teisių dėsniams. Jeigu būtų pa
nagrinėta Brežnevo veikla Ukrainoje, kai jis kilo komu
nistų parcijos laiptais, arba kai jis komisariayo Antrojo 
Pasaulinio karo metu, tai nusikaltimai pagarindinėms 
žmogaus teisėms nori ar nenori, teks kelti. Niekam ne 
paslaptis, kad maršalas Brežnevas žymiai daugiau nu
sikaltimų padarė, negu Bukovskis.

Prezidentas Carteris buvo gerai informuotas apie 
dabartinių Sovietų Sąjungos vadų nusikaltimus pagrindi- 
niems žmogaus teisių nuostatams, kuriuos jie patys pri
pažino ir pasirašė tarptautinėse sutartyse. Net paties 
Stalino paruoštoji konstitucija pripažįsta kai kurias žmo
gaus teises, o dabartiniai Brežnevo patarėjai nori jį patį 
padaryti atpirkimo ožiu. Jie pats žino, kad Brežnevas So
vietų Sąjungos vardu Helsinkyje, visų Europos valstybių 
galvų akivaizdoje pasižadėjo gerbti pagrindines žmogaus 
teises, o dabar nieko geresnio nesugalvojo, kaip kartoti tą 
patį kišimosi į krašto “vidaus reikalus” trafaretą. Brež
nevas, žmogaus teisių klausimą surišdamas su Europos 
taikos klausimu, iš “vidaus reikalų” jį padarė visos Eu
ropos klausimu. Jis davė europiečiams teisę pasižiūrėti, 
kaip komunistai gerbia pagrindines žmogaus teises. Ne 
tik pasižiūrėti, bet ir pareikalauti, kad Sovietų Sąjungos 
vadovai vykdytų Helsinkyje padalytus viešus pažadus. 
Jeigu jie galėjo įpareigoti Brežnevą pasirašyti Helsinkio 
aktu'’, jeigu jie Prąvdoje paskelbė Helsinkio susitarimą, 
jeigu įtakingesnieji Rusijos inteligentai komunistai rei
kalauja pagrindinių žmogaus teisių, tai per du metu 
Kremliaus valdovai galėjo paruošti reikalingas instruk-

_ $31.00
$18.00

- $400

$2-50

į*

s

_ 530.00
- $16.00
_ $3.00

Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo 59 mėty sukakties minėjimo proga delegacija pas Michigan© gubernatorių William Milliken. Gubernatorius W. 
Milliken pasirašo proklamaciją. Iš k. į d, Kristina Veselkaitė, kun, Kazimieras Simutis, Antanas Sukauskas, adv. Algirdas Ambrose, Dianą ę«nytė ir -Anta
nas Grinius. Vasario 10 d. 1977 m, v « *
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munizmo išdavimu.
Bet kaip jaučiasi tokiu at

veju Kremlius? Kremlius sup
ranta, kad stipriai persekio
jant disidentus, pažeidžiamą 

vietinės čekos aparatą, galintį suvaldyti įtakingiausius Europos komunistams galimy' 
sovietų maršalus, O ką jau bekalbėti apie antraeilius vai-1 bė ląfmėtį parlamentarinius 
dinihkus. Tada bent Brežnevas tarptautinėje politikoje 
nebūtų panašus į eilinę komunistų iškamšą.

Šiandien Kremliaus valdovai pamatė, kad naujas Ame
rikos prezidentas yra ne vienas- Praeitą ketvirtadienį Di
džiosios Britanijos užsienio reikalų mihisteris David 
Owen pareiškė, kad jis pilniausiai sutinka su prezidento 
Carterio padarytais pareiškimais pagrindinių žmogaus 
teisių klausimu. Iki šio meto žmogaus teisių klausimas 
buvo keliamas laisvame pasaulyje, bet niekas nedrįso kel
ti pagrindinių žmogaus teisių klausimo pačioje Sovietų 
Sąjungoje ir rusų pavergtose Rytų Europos valstybėse. 
Tai nėra įsikišimas į minėtų valstybių “vidaus reikalus”, 
bet tai yra gyvybiniai svarbus klausimas.

— Nusikaltimai prieš pagrindines žmogaus teises, — 
pareiškė britų užsienio ministeris Owen, — yra legalus 
tarptautinio susirūpinimo klausimas. Žmogaus orumas 
peržengia visas tautines sienas... Nei viena demokratinė 
vyriausybė negali nustumti į šalį pagrindinių žmogaus 
teisių klausimo..:

Šitas britų užsienio reikalų ministerio pareiškimas 
žymiai sustiprino preziednto Carterio poziciją. Jis Krem
liaus valdovams aiškiai priminė, kad jie šį kartą negalės 
išsisukinėti ir klausimą nustumti į nesikišimo į “vidaus 
reikalus” maišą. Šis klausimas privalo būti svarstomas 
tarptautinėje konferencijoje, o dabartiniai sovietų val
džios atstovai privalės duoti konferencijos dalyviams tei
giamus atsakymus.

Atrodo, kad Brežnevas, pasirašydamas Helsinkio ak
tus, pradarė Europos valstybėms langus įr duris Į patį 
didžiausią šių dienų tarptautinio gyvenimo skaudulį.

cijas pagrindinėms žmogaus teisėms gerbti. Jeigu kas 
nors Sovietų Sąjungoje drįstų nepildyti Kremliaus val
dovų instrukcijų, tai jie gali įsakyti dabartiniam krašto 
saugumo viršininkui, kuris šiam darbui įkinkytų visą so-

New YORKAS. — Valstybės 
sekretoriui Cyrus R. Vance be
silankant Vidur. Rytuose ir at
vykus prisistatyti Izraelio ly
deriams, naujasis Izraelio Cen
tro Banko gubernatorius Armon 
Gafni ta patį darė New Yor-

To rezultate Izraelis ir šiemet 
y turės išleisti milžiniškas.’sumas 

i tolimesniam ginklavimuisi, kas ‘ 
lį dar labiau padidins infliaciją ir • 
j deficitą, kurio tikimasi šiemet | 

turėti “tik’^ pusantro, bilijono ir I 
jam sumažinti Gafni tfkisį $u- | 
rinkti iš United Jewish Appeal | 
ir kitų institucijų Arnerikoje i 
-400 milijonų, iš Izraelio val
džios bonų pardavimo S350 mi
lijonų, dar $300 milijonų Vokie- |

rinkimus. Visdėlto Maskvos 
komunistiniai ponai mano, jog 
toji aplinkybių sukurta rizika 
visdėlto reikią, vykdyti. Vien
kart rėkti ir šaukti, kad triuk
šmas dėl žmonių teisių ir lai
svės yra tik vakarų kapitalis
tų sąmokslas,tikslu susilpnin
ti ir išblaškyti pasaulio komu
nistų vienybę.

Bendrai paėmus, visdėlto 
nevisi Europos komunistai su 
tokia Kremliaus paimta išsisu
kinėjimo linija sutinka. Vie
nas Prancūzijos komunistų psichiatrines Rusijos ligoni- kad iš tos skolų sumos tik $700 
partijos narys rašo: “Kas pila nes, ar tas kas jas panaudoja?” milijonų yra tnųnpaląįkės; ri- 
vandenį aniisovietiniame m a- V. Pr. sos kitos esančios ilgalaikės.

ke, pristatydamas New yorko., tijos žydams- tebemokamų- repa- 
finansininkams. NYT spėja, kad j racijų ir $100 milijonų iš sve- - 
toks supuolimas buvo paruoštas. Į timšalių investacijų Izraelio bah-

“Mes šiemet tikimės taikos, 
bet negalime pilnai pasitikėti”-, 
pareiškė Gafni spaudai Izrae
lio valdžios ofise New Yorke.

kuose.
*

Izraelio skolos įvętmęmą, val
stybėms siekia .$8.8, bįįįjonus. 5 

UXXOC Tik g g mi]ijOnU gyventojų Val-
~ —---- — ■ ! stybei. Tai yra’ daug perdaug, |

lūne — vienas kuris kritikuoja bet Gafni ramina bankininkus, .Į

Ne vien prezidentas kritikuoja
t

Nevien tik prez. Carteris kri jimai kenkia Europos komu- 
tikuoja. Sovietų lyderius dėl nistų “nekaltų avinėlių” pres- 
jų nesiskaitymo su žmogaus.tyžui.
teisėmis. Vakarų Europos ko
munistai taipgi įsimaišo į tų 
kritiką. Pavyzdžiui, Italijos ko
munistų partijos bosas Berlin 
guer kritikuoja totalitarinę vei 
klą, Prancūzijos komunistų 
vadas Marchais - kalba apie|pavojų sunkiai laimėtą visUo- 
juodinimą ir bukinimą idea-fmenėje nuomonę, kad jie yra 
lų ,gi Ispanijos komunistai įs
pėja, kad priespauda išugdo 
antikomunistų didesnį skaičių.
Europos komunistų kritikų sa 

rašą galima didinti, bet nerei
kia manyti, kad jie su malonu
mu tai daro. Teisybė yra tame, 
kad jų visi labir norėtų, kad di 
ridentų ir priespaudos klausi
mas greičiau dingtų. Juo grei
čiau,tuo geriau. Kodėl? Krem
liaus priespauda ir persekio-

s. — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.

Europos komunistai atsis
toja prieš sunkiai išsprendžia
mą uždavinį: Kritikuoti ar ty
lėt. Jei jie tylės prieš Sovietų 
imperijoje daromą priesaudą 
ir persekiojimus, gali įstatyti į

kitokie, kad jie yra žmoniški 
ir nebarbariški, ir net demo
kratiški. O jiems tai yra labai 
svarbu, kadangi Prancūzijoje, 
[talijoje ir kitur jic vyriausy
bę į savo rankas perimti gali 
tik rinkimų keliu, tik būdami 
“nekaltais avinėliais^ Bet jei 
Europos komunistai nuvažiuo) 
tų per toli su savo Kremliaus! 
elgesio kritika, tuo atitolintų 
Maskvą ir būtų kaltinami ko_

— Saturday, March 5, 1977
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At Standard, you 
don't have to do any 
more than you do at 
a bank—-but your 
money will do more. 
It will move to higher- 
than-bank interest 
rates.
Ask yourself these 
questions. Is your money 
receiving top interest rates? Do you have a 
regular plan for adding to your savings? Do you 
have someone to talk to who can help you with 
your money plans?

If you answered no to one or more of these 
questions, your money may be ready for a safe 
and profitable move.
Our plan is called money for living. When you 
come to Standard Federal ask to see one of our 
Money For Living Counselors. They are 
experienced in giving you a variety of savings 
plans to choose from. They care what happens

STfiND/UW FEDEtyU. S/v/lNGS
Hom Office: 4192 Archer Avenue, Chicago, IHInois 60632 phone: 847-1140 

Downer* Grow Office: 5100 Forest Avenue, Downers Grove, Iflinots 6O51S phone: 9^3-1140 
Lombard Office: 23 North Main Street. Lombard, Winois 60148 phone; 627*1144} 

Aurora Office: 301 West Galena Boulevard, Aurora, Illinois 60507 phone: 992-1140 
Moulder HU! Office: 21 Boulder Hdl Pass, Boulder Hdk iUinois 60538 phone; 897*1166

Standard FederaTs Money For Living Plan

. Howto 
make vour money move 

and still keep ft safe

to you and they 
know how to 

. make your 
money really 
work for you. 
By taking into 
consideration, 
your income.

your budget and 
how much interest you want to 

make, you can choose the plan that fits you 
best. Then by moving your money to Standard 
Federal, you can take immediate advantage of 
our higher-than-bank interest rates.

Moving your money will make you money.
Standard Federal is a 6^- (^year- 
old community savings and 
loan -built for the individual.
It’s a place where your money can '-x 
be safe and really pay you more. S 
Stop by. Youll see why ’more and £ _
more people are coming under our wingA

Come under our wing.
Wfe core what happens to you



„ J. P. KEDYS bR. R. G. ..ALIIKAS • 
MCl/fCKURA IR AAOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINt CHIRURGIJA 
6449 Sa. Pvl««ki Rd. (Crawford

Med.ial BuUdinsL Tai. LU 5-6446 

Priima ligonius pagal suris runa 
■ei neatsiliepia, skambinti 374-6^04

PAVERGTAS TAUTAS?

DR. C. K. B0RFH5 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKU 

CHIRURGIJA 
T.lef. 695-0533

•=ox V.ll.y Medical Center 
aro summit street 

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

DR. PAUL V. DAUGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W«»tehester Community klinikos 
Medicina* direktorius.

1938 S-Menheim Rd..W»stch«sfar, III. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antra šeštadieni R—3 vaL
Tel.: 562-2727 e r be 562-2728 .

REZ-: Gt 8-0873

DR.W.EISTN-EIS1NAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia. skambinti Ml 3-0C01.

Telef. BE 3^893

I1R. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPSCIALYBĖ AKIU LIGOS

8907 West Į03rd Street 
susitarimą

CK. K. A. V. JUČAS
489-4441 561-4605

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
Į0G2 H. WESTERN AVE. 
52T4 ffc WESTERN AVE.

TeJ*»fon«< atsakomą5 12 vaL

UR. FSAIQK FltCKAS
K4T.RĄ TJETUVWKAI 
W 71st St, — T«L 737-5149 

nyrins akis Pritaiko akinius ir 
"contact lenses’*

m ocgąi susitarimą. Uždaryta tree

LfOtUS SciSUHS 
pūslė* ii 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
5654 WEST 63rd STREET

Y*L: >n.7ad. nuo 1—4 Po pietų 
nuo 5—-7. tą! vak

. r telef.: 776-288G

- Naū fa y rož. 448-55 45

TSTVyt. tauras
GYDVTOJAS ir chirurgas 

Sandra praktika, spec. MOTERŲ lig©' 
Ofisaa^. 2652 WEST 59th, STREET 

TeL: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie 
ziiais 2-4 vaL po pietų ir kitu Lūki 

pagal susitarimą. "

t

Laidotuvių Direktoriai

nikos nepasitenkinimas ir kriti-' mų vaikų užauga mūsų dienų

DA1MID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIĄ LAIDOJIMO ĮSTAIGA

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS 

i—-' *■ «► *•*

BRIDGEPORTO Lietuvių Namu Sa
vininku Draugijos susirinkimas nyks 
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.

Stella Kaulakis, pirm.

smurtininkais ir kriminalistais” 
sako Dr. Fontana.

VAIKŲ KANKINIMAS
WASHINGTONAS. — New

WAWAAWWWMWA/WWVVWAflAMAWWWyWWWSiWWVWL

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI 

ą * >
"Bet Dievas, kuris yra turtingas gailestingumu, dėl begalinės save 

meilės, kuria jis mus mylėjo, kai mes buvome mirę nuodėmėse, atgai
vino mus drauge su Kristumi". Jono 3:14-16.
Kaip labai didi ir stebėtina šita Dievo ir Kristaus meilė- Atrodo ne

galima pasiekti jos aukštumą ir gilumą, ilgumą ir platumą. Kurie priėmė 
Viešpatį kaip savo Atpirkėją ir padarė sandorą su juo pašvęsdami jam visa.

Ho pasirašytą Atlanto chartą ir, 
suteikti Europos tautoms laisvę, 
visos vidurio ir rytų Europos 
tautos iki ėlbės bubo be jokių! 
sąlygų perleistos (3 N. R.3 So- ’ 
vietiniam jungui. j

Antrajam. pasauliniam karui - 
pasibaigus pavergtų tautų vy
rai vedė nelygią partizaninę ko- į 
vą nuo Kaukazo kalnynų, per 
Ukrainos stepes iki Baltijos jū
ros krantų. Prancūzų, ang
lų ir amerikiečių karinės žvaM 
gybos verbavo politinius pabė-Į 
gelius iš stovyklų Vakarų Vo-| 
kieti jo j, juos apmokydavo, ap-1 
ginkluodavo, aprūpindavo įvai
riais aparatais ir išmesdavo iš 
lėktuvų arba iškeldavo iš laivų 
tęsti beviltiškai kovai, nors tos 
trys žvalgybos aiškiai žinojo, kad 
jų vyriausybės visai nemano bet 
kurią militarinę akciją prieš So
vietų S-gą pradėti, ši- trečioji 
vakarų valstybių išdavystė visą 
laiką apgaudinėjo miškuose izo- 
Huotus, politinės padėties neži
nančius partizanų vadus. Per 
aštuonis karų metus krito šim
tai tūkstančių partizaninių au
kų, kurių dalis buvo rezultatas 
vakarų valstybių žvalgybų ne- 
ątsakingų veiksnių.

Sukilimai prieš Sovietų 
okupaciją

Sovietų okupaciją. Deja, su šio-j Nežiūrillt aukščiau minėtų ga. 
mis didelėmis viltimis teko vi-Į na tragišku pamoku pavergtoms 
siems skaudžiai nusivilti. i tautoms> jose vis dar ruseno ki_ 

Neteko ilgai laukti, kai poli- J birkštėlė vilčių kada nors sulauk- 
tiniame. horizonte pavergtoms, ti karinės paramos iš vakarų 
tautoms pasirodė nauji laisvę valstybių savo laisvei išgauti, 
žadą pragiedruliai, šj kartą ne- l Kaip pasekmė šitų lūkesčių sekė 
be papąprąsti pažadai, bet iškil- ‘ vienas po kito visa eilė sukili- 
mingos garantijos atėjo iš de- mų komunistų valdomuose kraš- 
mokratinio pasaulio stovyklos tuose: 1973 m.. Rytų Berlyne ir 
su JAV prezidento ir Didžiosios I Vorkutos konCentracijos sto- 
Britanijos ministerio piminm- 
ko parašais. Tai buvo paskelbi
mas Atlanto chartos. Pagrindi
nis šio ilgoko dokumento prin
cipas galimą būtų nusakyti taip: 
Šis Antrasis Pasaulinis karas 
yra vedamas ne dėl tautų ir te
ritorijų užkariavimo, bet dėl jų; sį0VykiQsę< 
išlaisvinimo. Rodos, aiškiau ne
galima buvo pasakyti, ir iš ki
tos pusės, kas galėjo tokią ga
rantija abejoti ar netikėti, kai 
j| buvo patvirtinta tuo metu 
dviejų didžiausių “demokratų” 
parašais: Ruzevelto ir Giurčilio.

Trys didžiausi pavergtų tautų 
išdavimai

Spausdiname Australijos 
lietuvio J. ‘P. Kedžio, Australi
joje kas trys mėnesiai angliš
kai leidžiamo žinių santraukų 
žurnalo redaktoriaus ir leidė
jo straipsnį. Kai straipsnis 
bus baigtas, padarysime ko
mentarus dėl kaikurių p, Ke
džio daromų tvirtinimų.

Praeities laisvintojai

Viltys, apie pavergtos tautos 
išlaisvinimą Sovietų Sąjungoje 
prasidėjo tuojau po to, kai tik 
laisvė buvo prarasta. Po 1917 
metų bolševikinės revoliucijos 
pralaimėjusieji rusų baltagvar
diečiai generolai ir politikai bei 
ukrainiečiai ir Kaukazo tautų 
vadai, susibūrę Belgrade ir Pa
ryžiuj, puoselėjo viltis, kad pran
cūzai ir anglai kada nors paša
lins Sovietų režimą buvusioje ru
sų imperijoje.

Prasidėjus antrajam pasau
liniam karui, Hitlerio suplanuo
tas “Barbarosos” žygis Į rytus 
Sovietų pavergtose tautose su
kėlė nepaprastas viltis vėl susi
laukti laisvės. Lietuvių tauta 
ypač dėjo nepaprastus lūkesčius 
sąryšy su šiuo žygiu, nes mūsų 
diplomatinis atstovas Berlyne p. 
Škirpa paraleliai su “Barbara- 
sos”, planu ruošė sukilimą prieš

vykioj, 1956 m. Budapešte ir 
Lenkijoj, vėliau kruvinos de

monstracijos sekė Kaune ir Vil
niuje, Čekoslovakijos laisvės ju
dėjimo užgniaužimas ir daugy
bė kitų mėginimų Kaukaze, Uk
rainoje ir Sibiro koncentracijos

arba kitų pasipriešinimas, jie turi atsiminti didžiąją mūsų dangiškojo 
Tėvo meilę ir jo Sūnaus meilę, kuria jis mylėjo nusidėjėlius. Jei tik pa- 

' siliksime ištikimi ir paklusnūs jam, tai iš tikrųjų dalyvausime su Kristumi 
jo garbėje ir šloyėje.

Visi žino, kad mirtis yra $aun Ir palieČu kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? j tą klausimą atsako knygute "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ZAVISTz 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629
ŽV. RATTO TTRINRTOJAl

Austalųos lietuvis J. P. Kedys

nesistengė sunaikinti bolševiki
nės sistemos, bet šią sistemą vi
sokeriopai rėmė, kai tuo tarpu’ 
žmonės mirė kalėjimuose, kon
centracijos stovyklose ir parti
zaninėse kovose. Akyvaizdoje 
šių faktų, pavergtos tautos ap
sisprendė, kad jos iš laisvojo pa
saulio kultūrinės -paramos ir ki
tos konkrečios pagalbos, silpni
nančios Kremlių negali tikėtis.

Šitas. Vakarų vyriausybėmis 
nusivylimas yra pastebimas visų 
tautų progriridžio “savizdatuo- 
se”. Šis momentas nepaprastai 
ryškiai buvo pabrėžtas Liet. Na
cionalinio, Liaudies Fronto pir
moje deklaracijoje, išleistoje 
1974 m, birželio mėn. 9-14 d., 
Kartas nuo. karto pastebimas Lie 
tuvos Katalikų Bažnkčios kro-

ka Vatikano vedama politika, tas 
pat yra dar griežčiau pabrėžia
ma ukrainiečių Heralde, o ru
sų leidžiamą Einamųjų įvykių 
kronika nuolatinai kritikuoja va
karų paramą Sovietijai.

(Bus daugiau)

SUSIRINKIMU

Dr. Vincent Fontana paliudijo 
Kongreso subkbmisijai, kad ma
žiausiai 2,000 vaikų JAV kiek
vienais metais miršta dėl savo 
tėvų arba globėjų nežmonišku
mo. ‘Daugelis tokių skriaudžia-

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDĄSrPROTEZISTĄS 

Aparatai - Protezai. MeA Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms

L (Arch Supports) ir t t
Va L; 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1 
2850 West 63rd St., Chicago. III. 6062$ 

“sietu PRospect 6-5384

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

JAM WEST O3rd STREET
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene Driship krautuvė ’

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy, Ooak Lawn, 

Tel. 499-1318

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOxME 

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

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

RYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

į- -=_* ?- * ?= ąsą--*“ » 5=^- «_r X. . a?

6845 SO. WESTERN AVE.

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

— Lietuvos Aidu programoje 
iš WJOB — 1230 AM stoties, 

! Hammond, Ind., šį sekmadienį, 
kovo 6 d. nuo 9:30—10 vai. ryt. 
kalbės teis. P r. šulas iš sociali
nės apdraudos srities: 44Jūs klau 

i šia te — mes atsakome”. Prog- 
j rainos direktorė Kazytė Braz-

Yorko miesto vaikų gydytojas !džionytėj jLūžis pavergtų tautų 
politiniame galvojime

Maždaug 1953—1960 metų lai
kotarpy pavergtų tautų politi
niai ir kariniai vadai bei plates
nės intelektualinės masės pra
dėjo analizuoti tragišką praei
tį, priimdami dėmesin visus čia 
aukščiau minėtus vakarų vy
riausybių žodžių laužymus, ap
gavystės ir išdavystės.

Ši praeities Įvykių analizė pa
vergtų tautų politinius, karinius 
bei intelektualinius vadus pri- 
vędė prie visai naujos politinės 
fiįlosofijos vakarų vyriausybių 
atžvilgiu, o taip pat prie nau
jos pavergtųjų tautų išlaisvini
mo strategijos.

Nusivylimas vakarais

Nuo pat Sovietinės valstybės 
sukūrimo 1817 m. iki laikotarpio 
po antro pasaulinio karo vakarų' 
demokratinės vyriausybės ne tik

4505-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-1741 -1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
fe . u t * A fe ' **• - * - * *

Telefonas: LĄfayette 3MJ440
Didžioji Britanija ir Prancū- 

zjja paskelbė karą Trečiajam 
'leichui 1939 metais, kad garan
tuotų Lenkijos valstybės išliki
mą. Vėliau ta pati Didžiosios 
Britanijos vyriausybė su JAV 
vyriausybe drauge vesdamos de
rybas Teherane, Jaltoje ir Pots- 
ląm,ę. su, SoyĮętų S-_gą sjąpĮįupse 
susitarimuose pardavė (?’ N. R.), 
lenkų tautą bolševikiniam te
rorui ilgiems laikams be jokių 
sąlygų ir po to, jos gynimui nei. 
piršto, nepakėlė prieš. Sovietų 
S-^ą. Tai pirmas išdavimas.

Antrasis išdavimas pasireiš
kė tuo, kad Antrajam Pasauli
niam karui pasibaigus, vietoje 
Įgyvendinti Rusevelto ir čiurči-

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
z

SOPHIE JOKUBANIS
Gyv. Chicago, Illinois.

Mipe 1977 m. kovo 3 d., sulaukusi 87 metu amžiaus. Gimusi 
Lietuvoje.

Paliko nuliūdę: sesuo Hedwig Rahn. 2 dukterėčios—Else Aarstad 
ir Earnest Apke bei kiti giminės, draugai ir pažįstamų

Velionė buvo žmona mirusio George.

šeštadienį. 2:00 vai. popiet kūnas bus pašarvotas Cooney koply
čioje, 3552 North Southport Avenue.

Pirmadienį, kovo 7 dieną 9:30 valandą ryto ‘bus lydima iš koply
čios į St. Andrew parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojama Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Visi a a SOPHIE JOKUBANIS giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliiūdę lieka:
Sesuo, dukterėčios, giminės.

Laidotuvių Direktorius Thomas J. Cooney. TeL 472-5650.■'kk.RAUSTYMAI

PAID QUARTERLY AT

BRIGHTON
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES

TEL.: LA 3-8248
(WEST OF CALIFORNIA AVEJ

PER ANNUM 

$5000 or more 
minimum 

30 months

PER ANNUM 

certificates 
$5000 or more 

4 year min.

all area.

SOPHIE BARČUS
RADIJO JEIMOS VALANDOS

Visos programos Ii W0PA,(

1490 HI. A. M.
* A A «*■ •

.ietuviy kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popeL — šeštadieni 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 
vai. ryto.

TeM.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

ša

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE,

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IK NAKTĮ.
Chicagos
Lietuvių 
i^aidotuvių 
Direktorių
Associacijos

Leidimai — Pilna apdraudė 
2EMA KAINA 

R. i E R Ė N A f 
Tai. WA 5-8063.

Apdraustas perkraustymas 
ii į va iri v a t stūmy.

ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1882 arba 376-5996

. PER ANNUM

PASSBOOK 
ACCOUNTS

4071 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632

PER ANNUM

$1000 or more
1 year min.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS

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

BUTKUS - VASAITIS
144C So. 50th Ave^ Cicero, HL Phone: OLympic 2-1003

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2124 WEST 69th STREET Republic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, HL S74-44Į&

XUS4 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1J11
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— Kovo 3 d. Naujienų 2 psl. 
Įdėtas A. Rukšlelės paveikslas, 
<> imt klaidą pa<h tas Antano Ta-

<13.

i — Ponia Stella Daraška iš 
Brighton Parko apylinkės šio
mis dienomis anksti išėjo pen
sijon. Ilgą laikų dirbo Continen
tal Can b-je. Gausus būrys drati 

įgių ruošia jai pobūvį dukters na 
linuose, Orland Parke, nes Stel- 
> !a ruošiasi išvažiuoti pas savo 
į moliną, gyv. Pinellas Park, Flo- 
' ridoje.

r, • , J 1- e I - M kagieėių— Ponia Adele Šankus is .Mar ■ 
(incite Parko apylinkės tapo.

1 w INaujienų skaitytoja. Jas jai už-j 
sakė vieneriems metams jos ge-| 
roji duktė Irena. Galima drąsiai 
tvirtinti, kad naujoji musų skai
tytoja p. A. Sankuvienė priklau 
so tai lietuvių moterų daugu
mai, kurių dėka amžių bėgyje 
sunkiausiose istorinėse sąlygose 
išliko gyva lietuvybė, lietuvišku 
mas, kalba ir papročiai iki mū
sų dienų. Prenumeratos sponso-

Jos pasiges daugelis či- 
N a u j ienų skai tyto j ų, 

kuriems ji Į>alarnaudavo pikni
kuose bei |x)buviuose

— Dėkui P. Kūginiai iš Belle
vue, Nebraska, už atsiųstus ge
rus linkėjimus ir 10 auką Maši
nų fondui. Dėkui tautiečiui iš 
Omahos, užsisakiusiam Naujie
nas trijų mėnesių bandomajam

CYRL’S VANCE
Secretary of State

Valstybės sekretorius Cyrus R. 
kurlaikotarpiui tikslu tinkamiau su Vance grįžo iš Artimųjų Ryty, 

sipažint. Platinimo ^jaus pro-pam išsikalbėti su keliais arabu 
ga Naujienos yra siunčiamos su j valstybiy ir Izraelio vadais. Jam ne-

— savaites nemo- ' pavyko kovojančiu saliu įtikinti, bet 

re Irena K. Sankutė yra nuosta- karnai pagal gautus pageidavi- 
biai gera antrosios kartos Ame-|inus arba skaitytojų atsiųstus 
rikos lietuvaitė, visa širdimi at
sidavusi lietuvybei ir lietuvišku
mui, taip pat tėvų žemės Lietu
vos reikalams. Tarnauja Clear
ing banke, savo pagrindinę veik 
lą nukreipusi į Lietuvos Vyčių 
organizaciją, išrenkama nuolat 
į vaidybas, deleguojama atstove 
į suvažiavimus bei komisijas 
bendriems darbams. Dėkodami 
jai už tokį dovanos parinkimą 
savo mylimiausiam visame pa
saulyje asmeniui, kartu su ja 
sveikiname naująją skaitytoją»quette Parko apylinkės vakar, 
ponią Adelę, Ikovo 4 d. pradėjo 89-sius am-

sipažininuii

galimų prenumeratorių adre
sus.

— Jonas Dalbokas iš Los An
geles visuomet tvarkingai be ra 
ginimo pratęsia savo prenume
ratą ir ta proga paremia laik
raščio leidimą. Dėkui už gerus

■ linkėjimus, $2 už kalendorių ir 
§3 Mašinų fondui. J. Dalbokas 
yra pensininkas, anksčiau gy
venęs Čikagoje.

— Ponia A. Keršulis iš Mar-

LIETUVI

GEGUŽES 1 IKI GEGUŽES 8 — S 995.00 
LIEPOS 25 IKI RUGPJŪČIO 4 — S 1089.00 
RUGP1ŪČI0 25 IKI RUGSĖJO 3 — 51069.00

Liepos ir rugpjūčio mėn. kelionėse galima atsiskirti nuo grupės ir 
pasilikti Europoje iki dvieju savaičių be jokio atskiro 
primokėsimo.
1 kainą įeina visa transportacija iš Chicagos, i vešbučiai (po du 
kambaryje), pervežimai ir maistas.

6557 So. Tolman Ave.
Chicago, III. 60629 

312-434-9655
— arba —

GORDON TRAVEL SERVICE
Prudential Plaza

Chicago, III. 60601 
312-644-3003

Air fares subject to change and government approval

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS šiemet suėjo 80 metų. Minint tą nkaktį, gerbiant pirmoje 

Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybėj išlikimui akel- 
btamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi Ir kovoja ui Lietuvos Ir pavergtų Uetarlų lalrrę, 
neidamoM ir neaidėdamot į sandėriui su okupantai! ar jų įgalio 
tlniali.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratinei grupei, jų bendras 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, riet 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 
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 renesataa.
KMNUOJA: Chlcago|« Ir Kinsdofs nwtims — $30.00, pusei

trims mėn. — $830, vienam men. $3.00. Kitose JAV vietose metams
— $26.00, pusei mėty — $14-00, vlenem mirų —• $230. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Suslpeilnlmvl riunčleme MYiltę nemokamai.

Frašcma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St.
Chicago, HL 60608

□ Siunčiu doL Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio 
vajaus proga paremdamas lietuvišką ipaudą.

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

PAVARDĖ IR VARDAS

ADRESAS

arabai pritaria jo pozicijai ir patarė 
tęsti pradėtą darbą. Vance yra įsiti

kinęs, kad Artimuose Rytuose bus 

pasiekta taika.

žiaus metus. Ta proga jos mie
la duktė Anne ir žentas Albi
nas suteikia nuolatinį džiaugs
mą pratęsdami “N.” prenume
ratą, Malonu mums prisidėti 
prie sveikinimų ir gerų linkė
jimų.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

NEEDED experienced HOUSECLEA
NING WOMEN wdh references. For 
more guaranteed and permanent po
sitions. full or part time call 
664-0179.

— Monika Juodienė išrinkta 
St.Petersburg IJetuvių klubo 
Moterų skyriaus pirmininke, 
Irene Ručinskienė — vicepirui., 
Irena Jurgelienė — sekr., Anla-

' nina Kliorienė - ižd.> Aleksan
dra Kraujalienė ir Alė Velba- 
sienė valdvbos narėmu. — .... _.. ------------ -

. ’ ... I HELP WANTED — M>.LE-FEMALE
, — Jungtinis Organizacijų *°“| Reikia Darbininku ir Darbininkių 
mitetas, St.Petersburg,Fla., nu 
tarė paremti ALTo informaci

jos vedėjo kun. Dr. J. Prunskio 
Į ruošiamą išleisti knygą, kurioje 
tilptų lietuvių žudymai, kan
čios, mirtys, okupantų rusų 
vykdytos Lietuvoj,Sibiro trėni 
ty ir kitur. Yra būtina parem
ti ir V.Liet. išlais. Komiteto iš
leidžiamą dr. JasaiuČio ruošia
mą knygą apie lietuvių pagalbą 
žydams tuo metu, kai Lietuva 
buvo okupacijoje. Visus St. Pe
tersburg© lietuvius, turinčių in
formacijų apie rusų ir nacių 
okupacijas ir minėtas kančias 
bei suteiktą pagalbą,, prašome 
nedelsiant pranešti Jungtiniam 
organizacijų komitetui arba sa 
vos organizacijos pirminin
kui. ,

— Illinois valstijos loterijoje 
Bonanza traukime kovo 3 d. 
laimėjo 63, 997 ir 7188, spalva 
mėlyna. Grand Jrix laimėjo 23, 
33, 20, 4783.il- 82806, spalva 
raudona.

Jeigu jdomaujatės įsigyti šioje apylinkėje nekilnojamo tur
to nuosavybę, maloniai jums patarnaus Veronikos Jakušovienės, 
Realtor, vadovaujama lietuviška įstaiga £ 1

6705 Gulf Blvd., St. Petersburg Beach, FL. 33706 
Tel. 813-367-1791 dieną arba 813-360-0744 vakare.

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

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

4
4

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787
Didelis DasIrirJtfmi* gsros rūšies Ivilrtu prekių.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

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

įdomi ki-yga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

si k čekį arba Money Orderį tokiu adresu!

i4 jk oo. Halsrted Street, Chicago, niinois 60608

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina ?1.50.

Knygos bus išsiųstos, jei |1.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

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

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jiimlmt, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir Intymių nuotykį 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvai stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psl Kaina $2.50. 1 *

Dr. Juozas B. Končiui, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
santrauka nuo pat senųjų amžių Dd pokario metų. Vidutinio formato. 142 
pst, kainuoja $2,00.

Dr. Juozai B. Končiui, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorija 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas Ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
pinigine perlaidą. <

1735 Sooth Halsted Street, Chicago, HL 60608

REIKALINGI Nekilnojamo turto — 
Real Estate pardavėjai arba pardavė
jos Chicagoje ir Lemonto apylinkėje. 
Suinteresuoti prašomi kreiptis į B. 
Budraiti, tel. 767-0600 BUDRAITIS 
REALTY, 4243 West 63 Street, Chi
cago, Illinois 60629.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

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

IŠNUOMOJAMAS apšildomas 6 kam
bariu butas su kilimais ir karštu van
deniu rimtai šeimai be gyvuliu. Tei
rautis šiokiadieniais nuo 11 ryto iki 
3 popiet, savaitgaliais visą dieną. Tel. 
436-8664.

AR JAU PaSIDxVReTE
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali dau;. 
padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Aiphonse Wells 
peržiūrėta, ‘‘Sūduvos” išleista 
knyga —

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna 

ma ‘-Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina ?3.. Su legališko
mis formomis — 33.50.

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

■DAŽYTOJAS
4612 S. Paulina St.

(Town of Lako)

DHo namus Iš iauko Ir B vidaus. 
Darbas garantuotas.

Skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKINIS ,

z

TAISOME 
VISOKIUS AUTOMOBILIUS
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
Telefonuos 737-3988 — TEXACO

58-tos Ir Western Avenue kampas

— Kiekvienas lietuvis gali ap
sidrausti gyvybę nuo $100 iki 
$10,000 Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje (SLA) organi
zacijoj. Vaikams ir jaunuo
liams pigi TERM apdrauda: 
$1,000 tik už 3 doL metams. 
Jiems yra ir Taupomoji — En 
dowment apdrauda aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Akcidentalę 
apdraudą organizacijų na
riams — tik $2 už $1,000 ap
draudą. Dėl šių ir kitokiu in
formacijų skambinkite Kristi
nai Austin % 
Tel. 421-6100.

— B. VILIAUS Poezijos kny
ga VAKARŲ VĖJAI, 110 psl. 
dar galima gauti Naujienose, 
prisiunčiant 5 dolerius.

(Sk.)

Naujienos
(Pr).

• Laikrodininkas A. šerkšnas 
taiso laikrodžius, aukso ir gin
taro dirbinius. Daro gintarinius 
žiedus. 2452 W. 69 St TeL 778- 
0920. (pr.)

Didžiausias kailių 
pasirinkimai 

pae vienintelį 
Beturį tad H nink^ 7^ Įft 

Chicago je

NORMANĄ 
URŠTEINA 

TeL 263-5826 
j(ptaigoa) ir 

S77-844S 
(bužo)

T — KAbjlMHOl, CMKAOOt,

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
K ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSLM0KĖJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į

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

PUIKUS 8 butų mūrinis, artišv. ŽIŪRĖKITE! 
Kryžiaus ligoninės. Virš S19,000 pa-, 
jamų. Palikimas — nupirkite.

GERAI IŠLAIKYTAS mūrinis. 2x5 
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- 
nijos prie 63-čios.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax
2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878

f 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 Kedzje. 
Virš $5.500 lengvų 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. Sausų 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.

v BUTŲ MŪRAS ir 3 auto mūro
stiižaus^namag" su "garažu‘ garažas iš gerų rankų priešais parką. 

Naujas gazo šildymas ir nauja elekt
ra.

66 IR MOZART — 3 mieg. mūrinis 
bungalow." $22.500.

70 ir HAMLIN — 4 kam. medinis. 
Rūsys, garažas, platus • sklypas. 
$24,900.

66 IR WASHTENAW 6 kamb. mū
ras labai gerame stovyje su oro vė
sinimu. $29,900.
' 72-IR SAWYER — 6 kamb.. gali
mas praplėsti mūrinis. Dideli miega
mieji įrengtas rūsys, garažas. $37,000. j

60 IR NARRAGANSET — 6 kamblį
Ranch į
$39.500.

69 IR LAWNDALE—3 mieg. mūrinė 
rezidencija, rūsys, garažas. $42,700.

67 IR HOMAN 1% aukšto mū
ras, .5 kamb. apačioj. 6 viršuj. Įreng
tas rūsys, platus sklypas, garažas. 
$36,5001 j

72 IR MOZART — 20 metų mūras.
2 aukštu po 4 kamb.. rūsys, garažas. 
$43,500.

64 IR KEATTNG — 2 aukštu mūras 
po 5 kamb. su porčium, rūsiu ir ga
ražu. $45,000:

72 IR FRANCISCO — 4 butų mū
ras. naufia šilima gazu. $54,900.

44 IR WOOD — 4 butų medinis. J' 
rūsys garažas, viskas išnuomota. I 
$19,000.

57 IR SACRAMENTO — 8 butų 
mūras geram stovyje. $75.000.

66 IR FRANCISCO — 10 butu, visi 
po 3 kamb. $75,000.

42 IR WESTERN BLVD.— 12 butu. 
$20,000 metiniu pajamų. Tik $72,000.

BUDRAITIS REALTY
, įvairi apdrauda — INSURANCE
BUTŲ NUOMAVIMAS — parenkamą 

nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago

Tel. 767-0600.

$8,500 pajamų. Vertas $50,000.

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS' 
Namų Statyba ir Remontas

*
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
Telef onuoti: 

476-7727 arba 523-9367

SAVININKAS PARDUODA 2 aukš
tu . medinį namą su 6 ir 8 kambarių 
butais ir 4 mašinų mūro garažu ant 2 
sklypu prie Canalport ir Ruble St. už 
$7,500. Viskas išnuomota: Tel. 247- 
8845.

PRIE 73-ČIOS IR WASHTENAW 
labai ištaiginga 3 miegamųjų reziden
cija. Didelė virtuvė ir valgomasis jo
je. nauji riešuto medžio kabinetai, 
nauji kilimai, 1V> vonios, gazo šili
ma. įrengtas beismantas. nauja ap 
sauga nuo potvynio, daug įvairiu prie
du. 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 Rožėnal, Sav.
Kambariai ir kitchenette vienetai. 
Spalvota TV, šildomas maudymo
si baseinas, telefonas, vaikams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti tel. 
501-623-9814.

— 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.

Saturday/March 5> 1977

D Ė MESIO 
>2—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA! 

Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

■Kreiptis

4645 Sc. ASHLAND AVĖ. 
523*8775

I

LAIKRODŽIAI ir BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Telef.: REpublic 7-1941

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

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


