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Argentinos sukilėliai

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Tiki laimėjimu, bet krašto laisve ir 
demokratija visiems brangiai kainuos

LUSAKA, Zambija. — JAV senato nutarimas nutraukti bet 
kokią paramą dėl laisvės kovojantiems angoliečiams sukėlė didelį
pasipiktinimą visuomenės vadų ir krašto gyventojų tarpe. Ko
munistai siunčia Angolon Kubos kareivius, sovietų tankus ir 
kulkosvaidžius, tuo tarpu Amerikos įstatymų leidėjai nenori pa
siųsti nei šilto ir viltį keliančio žodžio, pasakoja angoliečiai.

Ramsey Clark ir Nicholas Katzenbach — labai blogai atsiliepė apie

vadovautos įstaigos vestą darbą.
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AUSTRIJOS LĖKTUVU TERORISTAI 
/ IŠSKRIDO Į ALŽIRIJA

Paleido visus įkaitus, išskyrus Saudi 
Arabijos ir Irano ministerius

VIENA, Austrija. — Austrijos vyriausybė, nenorėdama pra
lieti daugiau kraujo, davė savo lėktuvą, kad patys teroristai ir jų 
pagrobti įkaitai galėtų išvykti iš Austrijos.

Edisono kompanija 
žiūri i ateiti

KOMUNISTAI SIUNČIA TANKUS, 
0 AMERIKA - TUŠČIUS ŽODŽIUS

Šio nelaimingo grobimo metu 
gyvybės jau neteko du Austri
jos policininkai ir vienas arabas, 
saugojęs posėdžiavusį šeichą.

Kovų metu sunkiai buvo sužeis
tas vienas grobikas. Teko jį 
vežti ligoninę pirmai pagalbai 
suteikti. Vėliau, kai grobikai 
vyko Į aerodromą, tai ambulansu 
iš ligoninės jį teko vežti Į lėk
tuvą.
Neaišku, ko teroristai norėjo

Iki šio meto Austrijos polici
jai neaišku, ko teroristai norėjo 
ir kuriais sumetimais jie užpuo
lė pasėdžiaujančiu aliejaus mag
natus. Atrodo, kad į juos buvo 
daromas spaudimas — neben
dradarbiauti su J. A. V. ka
pitalistais. - Teroristai yra pasi
piktinę tais arabų vadais, kurie 
bendradarbiauja su Izraeliu. 
Vienoje palikti aliejaus magna
tai pasakoja, kad kalba ėjo apie 
bendradarbiavima su Amerikos 
kapitalistais.

Atrodo, kad teroristų' grupei 
vadovavo turtingo Venezuelos 
pirklio sūnus Carlos, Europoje 
Sakalu vadinamas. Jis labai žiau
rus ir griežtas. Atrodo, kad su
sirėmimų metu jis buvo gana 
sunkiai sužeistas.

Superka uranijaus ir 
anglies kasyklas

Elektra gaminanti kompani
ja Comenwealth Edison, susi
rūpinusi ateities energijos kuru, 
tapo Kolorado valstijoje esan
čių uranijaus kasyklų savininkų. 
Ji tikisi pasigaminti uranijaus 
apie 1:5 mil. tonų per metus ir 
patenkinti savo reikalavimus. 
Kompanija planuojanti 1982 m. 
turėti 13 elektros stočių, kurių 
generatorius varanti jėga bus 
gaunama iš uranijaus atomų re
aktoriaus.

Iki 2,000 metų, vien tik Ame
rikoje^ uranijaus suvartojimas 
pakilsiąs iki 1.6-2 mil. tonų Į 
metus. Tuo tarpu dabar urani
jaus iškasama tik 315 tūkst. to
nų per metus, iškasant gi 2 
mil. tonų per metus, gali pri
trūkti Amerikoje uranijaus ža
liavų, ypač, kad nuo 1957 m. 
Amerikoje nesurandama daugiau 
uranijaus.

Du buvę valstybės gynėjai
FBI, kiek tai lietė Martin Luther Kingą. Jiedu liudijo kongreso komitetui apie Edgar Hooverio

•BEIROTE VĖL EINA ŽUDYNĖS •
BEIRUTAS, Libanas. — Penkias dienas Libano sostinėje, pa

lyginus, buvo ramu, milicininkai ir falangistai vienas po kito 
atidavinėjo užimtas strategines • pozicijas, bet šiandien jau ir 
vėl prasidėjo kovos. Banoma, kad druzų gubernatoriaus nužudy
mas sukėlė tokis pasipiktinimą, kad musulmonai ir vėl pradėjo 
pulti krikščionių laikomas pozicijas Beirute,

Vyriausybė, ypač premjeras,. — ■ ■ ----
kreipiasi Į abi kovojančias puses, i LnnilHlictoT Izaltino 
prašydamas baigti tarpusaves į ilUlTllilllSLu.1 K.u.1 viliu,

130,000 vietnamiečių

FORTAS Chaffee, Ark. — 
Paskutinis autobusas su 26 viet
namiečiais išvažiavo pro vartus 
šios pabėgėlių stovyklos, šį sa
vaitgalį virtusios kelionine, ofi
cialiai nutraukdamas kone 8 mė
nesių skubotas pastangas suras
ti pastovią pastogę apie 130,000 
asmenų, išplėštų iš savo žemės 
laike Pietų Vietnamo žlugimo.

Kariai čia jau savaitėmis dir
ba ardydami ant greitųjų sumon
tuotą gyvenvietę. 50,000 pabė
gėlių perėjo per fortą Chafffe 
ir buvo permesti Į naujus namus 
naujam gyvenimui kiekvienoj iš 
50 Jungtinių Valstijų.

Bet daugeliui vietnamiečių 
migracija yra toli gražu nepa
sibaigusi.

Vis didesniais skaičiais jie ap
leidžia savo oficialius globėjus 
ir keliauja į šilto klimato JAV 
vietoves, kur jau yra vietnamie
čių grupelės.

Kalifornijos, šio antrinės mi
gracijos fokuso, tarnautojai 
skundėsi su karteliu federalinei 
pabėgėlių darbo grupei, kad viet
namiečiai apsigyvena kur yra 
didelė bedarbė ir, kad 51% vals
tijos vietnamiečių gyvena iš pa
šalpos.

Ironiškai, kuomet paskutinė 
federalinės valdžios operuoja
ma pabėgėlių stovykla užsidarė 
forte Chaffee, pirma, kaip atro
do būsianti “antros generaci
jos” privati stovykla atsidarė iš
nuomotam aerodrome į pietus 
nuo San Diego.

Uranijaus kainos ir 
anglies vartojimas

Turint omenyje, kad visame 
pasaulyje^ sparčiai auga urani
jaus vartojimas, o su tuo. žino
ma, jo pareikalavimas ir jo kai
nos. Tarp 1960 ir 1970 metų už 
uranijaus svarą buvo mokama 
5-9 doleriai, dabargi jau tenka 
mokėti 40 dolerių už uranijaus 
svarą.

Sparčiai kylantis uranijaus 
pareikalavimas ir jo kainos, pa
šokusios net 500%, ir verčia Edi
son kompaniją ir kitas susirūpin
ti ateities energijos kuru. Edi
son komp., tad, ir nupirko dar 
didelę teisių dalį į Anglies Lara
mie kasyklas, esančias Vidurio 
vakarų Amerikoje ir priklausan
čias CF&I plieno kompanijai. 
Šiuo bizniu Edison kompanija ti
kisi apturėti 500 mil. tonų mažai 
sieros turinčios anglies. Tačiau, 
pasak Edison kompanijos, pra
leis dar 10 metų iki ta anglimi 
bus galima šildyti Čikagos apy
linkėj elektrą gaminančių stočių 
krosnis.

žudynes ir grįžti Į civilizuotų 
žmonių gyvenimą.

Mirė turtingas 
John Lee Pratt

Fredericksburg, Va. — Vakar 
savo namuose mirė 96 metų su- 

i laukęs John Lee Dratt, vienas 
turtingiausių visoje Amerikoje.

Lee Pratt ilgus metus buvo 
General Motors bendrovės pir
mininkas. Jo vadovaujama ben
drovė tapo pačia didžiausia pra
monės korporacija visame pasau
lyje. Iš G M prezidento pareigų 
ji pasitraukė 1937 metais. Jam 
patiko istorinis Chatam ūkis, ku
riame jis visą laiką gyveno ir 
baigė dienas. Mirus jo žmonai, 
Lee Pratt savo turtą sudėjo į 
savo ir žmonos Lillian vardu su
darytą fondą, iš kurio kiekvieną 
metą duodavo neturtingiems mo
kiniams stipendijas ir skirdavo 
pinigų mokslo tyrinėjimams.

vakarų vokiečius
Berlynas. Vokietija. — Rytų 

Vokietijos valdžia kaltina Vaka
rų Vokietiją nušovus du pasie
nio sargus. Tuo tarpu Coburgo 
prokuroras turi pagrindo ma
nyti, kad tuos du pasienio sar
gus nušovęs Rytų Vokietijos ko
munistas, vėliau pabėgęs. Vaka
rų Vokietija nesako, kur tas vo
kietis galėjo dingti, bet jie tvir
tina, kad Vakarų Vokietija tu
rinti žinoti ir imti visą atsako
mybę.

Illinojaus valstijoje esantie
ji anglies klodai turi savyje di
delį kiekį sieros, tad kūrenant 
jomis krosnis, labai užteršiama 
oras. Dabar tik pradedama tyri
nėti ir ieškoti būdų tinkamai, orą 
neteršiant, jas suvartoti pramo
nės įmonėse.

Ne visus įkaitus 
paleido

ALŽYRAS, Alžirija. — Alži
rijos aerodrome buvo paleisti vi
si įkaitai, išskyrus du. Teroris
tai lėktuve sulaikė Saudi Arabi
jos aliejaus ministrą, šeichą Ža
ki Jamani, ir Irano vidaus reika
lų ir aliejaus ministrą Jamšidą 
Amuzegarą. Tuo tarpu dar ne
aišku, ar kartais teroristai ne
bandys tuo pačiu lėktuvus toliau

Naujos Izraelio ir 
libaniečių kovos

TEL AVIV. — Izraelio kariai 
susirėmė sekmadienį su Libane 
bazuojančiais partizanais netoli 
šiaurinio pasienio gyvenvietės 
Bar Am, kariniai šaltiniai prane
šė. Tai trečias kartas mažiau 
kaip vienos savaitės bėgyje. Jo
kio aukų skaičiaus nebuvo duo
ta.

Izraelio valstybinis patikėti
nis pranešė sekmadienį, kad už
sienio reikalų ministeris Yigal 
Allon išskrido į Europą slaptai 
savaitgalinei diplomatinei misi
jai. Pranešimai, kad Allon su
sitiko su Palestinos išvadavimo 
organizacija buvo paneigti.

Milano Mailpensa aerodro
me sudužo TWA lėktuvas, ve
žęs 113 keleivių ir 8 žmonių Įgu
lą, bet nesužeidė nei vieno kelei
vio arba įgulos nario. Pirmadie
nio rytą lėktuvas turėjo nusileis
ti labai didelėje migloje. Pirmą 
kartą pilotas negalėjo nusileisti, 
o antrą kartą pataikė Į kelio 
kraštą ir nuslydo.

Aerodrome vienas teroris
tas nuėjo į kambarį, kuriame jo 
jau laukė Alžirijos užsienio mi
nistras Butefflika apie teroris
tu tikslus ir netolimos ateities 
planus.

♦ Teroristai reikalauja, kad 
aliejaus valstybės remtų pini
gais arabų išsilaisvinimo kovą. 
Pinigai turėtų eiti palestinie
čiams ir kitiems. Iš posėdžiavu
sių ministerių pinigų teroristai 
neėmė, bet jie reikalavo, kad pra
neštų aliejaus savininkams ir įti
kintų duoti pinigų.

-* Prezidentas Fordas nori pa
skirti ČIA viršininką William 
Colby ambasadorium Norvegijo
je, bet jis nelabai nori nežino- 
man kraštan važiuoti.

Argentinos karo lakūnai, lai
kė dvi aviacijos bazes, pirma
dienio vakaro minėtas bazes ati
davė vyriausybei, o jie patys su
tinka eiti į teismą ir laukia baus
mės už neklusnumą.

♦ Moyon aerodrome pirmadie
nį jau buvo iškeltos Argentinos 
vėliavos, o bazę valdė Peronienės 
paskirtas karys. Maištą sukėlu- 
sieji karininkai bus atiduoti 
ro teismui.

Britų bankrotų

ka-

Michael Hanson, Agapi kultū
rinio aukų fondo prezidentas, 
Įkuriąs šią stovyklą, pasakė, kad Įskristi. Teroristai bando įtikin- 
jie jau turi 24 pabėgėlius, kurių jti sulaikytus du ministerius, kad 
“laiduojimas nutruko”, ir dar j jie nebendradarbiautų su Ame- 
apie 300 atvyksta artimiausių ! rikos kapitalistais, kenkiančiais 
kelių savaičių bėgyje. ! arabam*. Ar arabu vadams rai-

♦ šeštadienį Vienoje susirin
kę aliejaus eksporto valstybių 
ministerial nutarė nekelti alie
jaus kainų.

kalingas teroristų patarimas, 
tuo tarpu dar nacišku.

BUENOS AIRES. — Sukilę 
aviacijos karininkai, mėginę nu
versti prezidento Izabelės Pe- 
ron valdžią, paleido sekmadie
nį 4 lojalistų karininkus, paim
tus į nelaisvę maišto pradžioje, 
ketvirtadienį.

Nebuvo aišku, ar tai reiškia, 
kad susitarimas baigti 4 dienų 

‘maištą bus greit pasiektas. Ka
rininkai buvo paleisti sukilėlių, 
kontroliuojančių Moron oro bazę 
Buenos Aires pakrašty. Sukilė
liai taip pat turi savo rankose 
Buenos Aires metropolio aero
dromą.

Galinga peronistinė Bendroji 
darbo federacija, atstovaujanti 

2.5 mil. darbininkų, įsakė nu
traukti darbą pirmadienį, padė
dami Peronienei.

Kariniai šaltiniai pranešė, kad 
neatsižvelgiant į tai, jog dauge
lis jaunesniųjų karininkų ir vy
rų tarp priskaičiuojamų iki 1,000 
sukilėlių Moron oro bazėj buvo 
pasiruošę pasiduoti, keletas va
dų norėjo tęsti pasipriešinimą. 
Sukilėlių vadai yra apibūdinami 
kaip ultradešinieji, kritiški ta
riamos valdžios korupcijos at
žvilgiu.

44 metų prezidentė, išbuvusi 
prie savo rašomo stalo valdžios 
rūmuose iki vidurnakčio, apsup
ta ministerių ir partijos narių, 
praleido sekmadienį savo užmies
čio rezidencijoj Olivos gyvenvie-

Drausmės stoka -

Angolečiai gaudavo šiokią to
kią paramą ginklais. Jais galėjo 
pasipriešinti “marksistiniam 
liaudies frontui”, bet dabar, kai 
JAV kongresas dar ir šią para
mą nutraukė, tai vietos gyvent- 
tojams teks pasitikėti tiktai sa
vo jėgomis. Sekretorius Kissin- 
geris, žadėjęs pasiųsti JAV pa
galbą, nepatenkintas atstovų rū
mų daugumo vado Thomas pa
reiškimais ir senato vadų nuo
taikomis. Jis bandė tartis su 
senato vadais, bet jie nenori Įvel
ti krašto į naują Vietnamą.

Angoliečiai yra Įsitikinę, kad 
jie laimės kovą prieš nedidelį 
“liaudies frontą”, bet tas laimė
jimas bus nepaprastai brangus. 
Maža grupelė; Kubos komunis
tų padedama, gali padaryti la
bai daug nuostolių Angolos gy
ventojams, bet vyrauja Įsitiki
nimas, kad komunistai bus įveik
ti, kaip jie buvo Įveikti pačioje 
Portugalijoje. Užtruko kelis mė
nesius, bet didele krašto gyven
tojų dauguma, pasisakė už de
mokratinę santvarką ir visų 
žmonių lygias teises.

Prezidento Fordo vyriausybė 
kovojantiems angoliečiams da

vė įvairių ronkinių ginklų 25 mi
lijonų sumai. Į šią sumą įeida
vo ne tiktai ginklai, bet jų nu
vežimas į Angolą. Senatas, pa
tyręs, kad ČIA planavo įteikti 
angoliečiams kitai tokiai sumai 
įvairių 'ginklų, viską sustabdė.

Portugalijos vyriausybė, pa
tekusi Į komunistų reples, nepa
dėjo Angolos gyventojams pa
dėti demokratinius valstybės 
pagrindus. Angoloje buvusieji 
kariai gaudavo įsakymus padėti 
“liaudies frontui”, paskutiniu 
metu Portugalijoje nuotaikos 
keitėsi, bet portugalai neturėjo 
progos daugiau padėti angolie
čiams. Buvo patarę baigti tar- 
pusaves kovas, kad galėtų vi
siems krašto gyventojams per
leisti kraštą, bet nurodytą die
ną kariai išvyko, niekam nieko 
neperleisdami. Galingiausia ka
ro jėga. Angoloj rusų ginkluo
ta, yra Kubos 6,00<> karių.

mokiniu nelaimė
C

PRINCETON, N. J. — Draus
mės stoka Amerikos mokyklose 
yra pati didžiausioji nelaimė ne 
tiktai mokinių, bet tėvų, mo
kytojų ir mokyklų administra
torių.

Auklėjimo specialistų buvo 
parvestas pats nuodugnus moks
linis apklausinėjimas. Visi pri
ėjo išvados, kad drausmės sto
ka kenkia visiems. Ji kenkia pa
tiems mokiniams, naikinamas 
mokyklų turtas ir kenkiama ge
ros valios jaunimui.

Narkotikų vartojimas yra tik
tai penktoje vietoje. Gerų mo
kytojų stoka yra ketvirtoje vie
toje, o integracijos problemos 
eina tuojau po drausmės stokos.

♦ JAV sekretoriui atsisakius 
priimti j posėdį palestiniečiu te- 
roiistų atstovus, sovietų val
džios leidžiama Pravda vakaryk
ščiame numeryje kaltina JAV 
nenoru siekti taikos Artimuose 
Rytuose.

renesansas
LONDONAS. — Pereita 

vaitė buvo blogiausia finansinio 
neišgalėjimo savaitė britų biz
nio istorijoj, su 358 kompanijom, 
einančiom j savanorišką likvida
vimą ar teismo įsakytą bankru- 
tavimą. (Normali savaitė skait-I liolikos didelių kompanijų suban- 
linė r

Statybos kompanijos buvo pa-i tarp jų buvusių tiekėjų ir ap- Vėsiau, 
čios skaitlingiausios tarp pasku- tarnautojų.

apie 150.

sa-
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CONSISTS OF 
TWO PARTS

i krutavimo, dabar atsiliepiantis

tiniųjų nesėkmingųjų. Vienas 
buhalteris likvidavimo tarnyboj 
pasakė, kad tai yra aidas ke-

Saulė teka



NUOSTABUS SKLEROZES SUMAŽINIMAS

ŽEMAIČIU KULTŪROS KLUBAS
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daug penkių metų senumo. Per 
vienus metus jos- buvo maiti
namos gausiu riebalais ir choles
teroliu maistu. Taip elgiantis jų 
arterijose buvo sukelti dideli

Nuo netikusių kalbų — vien dejavimo visi eikime 
prie veiksmingos veiklos, kovodami su didžiausiu žmo
nijos Erodu — skleroze.

SEIGAN CO.
VYRŲ RŪBŲ KRAUTUVĖ 

Visi pardavėjai kalba lietuviškai

St. — Chicago, Ill.
Tek: PROšpėct 6-2717'

atheromatous plaques). Bež
džionių maistas-??-susidėjo iš 
Įprasto maisto beždžionėms, tik 
tas maistas buvp pagausintas 
2G cholesterolio ir 25% riebalų.

Švenčiy proga sveikinu visus savo pažįstamus, draugus. 4 
Būkite sveiki, linksmi, pasipuošę gėlėmis. . V’

DON’S Gėlės Visoms Progpinš < '
4936 West 14th Street, < Cicero, I1U *.-■ «■ 656-5669

*- - /

“Kur geri draugai sū'sitihk?”

STASĖ IR JUOŽAŠ' SIMOKaWi^

SKAITYK KltAM

SK A J T V? . • DhVOKRAT J NI

TVIRTA SVEIKATA-PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 
__ ________ JONAS ADOMAVIČIUS, Ml D. _____________

šio krašto širdies ligų žinovų 
draugijos (American Heart As
sociation) suvažiavime, įvyku
siame Anaheim, Californijoje, 
buvo d iugi mediciniška naujie
na -paskelbta chicagiškių moks- 

. ' linin’-ų sėkmingo sklerozės tvar
kymo reikalu. Negyvo žmogaus 
tyrinę limo ir iš gyvo asmens pa
imtų audinių dalelių 'tyrimo 
mokslas vadinasi patologija (pa- 
tholo^v). šitos mokslo šakos či- 
kaglš' is profesorius Donald N. 
Privker kartu su dr. Robert W. 
Wissier šiomis dienomis minė- 

; tame gydytojų suvažiavime pra
neš^ tvrimus tvarkant sklerozę 
pas ’ e’džionėse. ėikagiškiai gy
dytojai tvirtino,
Questran (cholestyramine) 

•> nuostabiai sumažino dirbtinai 
sukeltus beždžionių arterijose 
didelius arteriosklerotinius pri- 
skretimus (atheromatous le- 
-sions). Tas vaistas geriausiai 
veikė prieš sklerozę tada, kai jis

buvo vartojamas kartu su lie
su ir mažai chalesterolio turin
čiu maistu. Net, kitu atveju, 
beždžiones šeriant sklerozę di
dinančiu (riebiu, daug choleste
rolio turinčiu) maistu, bet kar
tu vartojant minėtą Questran 
(holestyramine), buvo pastebė
ta kai kurios sklerotinių priskre- 
timų arterijose sumažėjimo žy
mės.
Beždžionė pasitarnauja žmogui

Ligų susekimo, tiriant gyvus 
ir mirusius kūno audinius, moks
las (patologija) yra labai nau
dinga medicinos mokslo šaka. To 
mokslo įstaigų patalpose daž-

kad vaistas nai randamas didelėmis raidėmis 
paskelbtas lotyniškas posakis, 
kad čia yra rietą, kur mirtis pa
sitarnaują gyviesiems. Rodos, 
negalimas dalykas, 'kad mirtis 
kam nors ką gero atneštų. Pa
tologijos mokslo atveju, gyvieji 
likę gydytojai mokosi geresnio

T>R$LYS
Į VAISTAS NUO VMlO

Matyti, senovės žmonės dau
giau žinojo apie žolių ir gėlių 
svarbą sveikatai, bet sveikatos 

i taisymui perėjus į specialių pro
fesionalų ■— daktarų ir ligoninių 
rankas, augalų vaistingumas bu- 

' vo primirštas. Tik su laiku, pa- 
I laipsniui vienas kitas augalas 
į “atrandamas” ir pradedamas pa
naudoti. Taip yra su alaviju 
(Aloe), lietuvių “Alijošium” va
dinamu, kurį net Lietuvių En- 

I ciklapedija mini, kad vartojamas 
j “naminiams vaistams, vidurių 
laisvinimui, žaizdoms, nudegi 
mams ir kt. gydyti”. Airiai ir 
škotai turi labai populiarų, kam-

-v....;- lolę-gėię mis
tle-toe vokiškai Mistel, o lie
tuviškai amalu vadinamą.

Naujausiai vokiečių spauda 
praneša iš Baden-Baden sekan 
čią naujieną: Naujas prieš vėžį 
daug žadantis vaistas: proteinas, 
gaminamas iš Mistel, kuri auga 
Bavarijos miškuose ant eglių!

Proteinų tyrinėtojas (Eiweiss- 
forscher) Dr. Frederic Vester 
iš Miuncheno savo pranešime 

Tarptautiniam Vėžio Kongresui 
Baden Baden padarė nustebinan
tį pranešimą su sensacingomis 
išvadomis:

Iš Mistel (Mistle-toe, amalo 
arba tiršlio) padarytas prepara
tas veikia taikomas į vėžio ce
les, bet neliečia sveikųjų celių

atsigynimą nuo išsigimusių' (vė
žio) celių. Atradimas šiuo me
tu yra išbandomas su vėžiu ser
gančiais klinikose. Šio prepara
to milijoninė vieno gramo da
lelytė veikia (gydomai).

Miunchenietis (išradėjas Dr. 
Frederic Vester paskatinimą 
eksperimentus daryti gavo iš 
pranešimų iš,Amerikos*, kur čia
buviai (indėnai) gydytojai vė 
žiu sergančius saviškius gydo 
Mistel (amalų) veislės paraziti
niu augalu.
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ligų tvarkymo supratimo, susi--ir nevienodame laipsnyje, visi 
pažindami su mirusiojo kūno pa- mes* esame. Todėl trumpai su
ksimais. Dabar, vyriausios — sipažinkime su jų darbais kiek 
stipriausios giltinės (sklerozės) smulkiau.
negerumų mažinimui pasitąrnau- į Minėtiems tyrimams jie nau
ja gyvas sutvėrimas — beždžio- dojo 24 rhezus beždžiones, maž
ne (viena jų rūšis, vadinama 
rhesus). Pirmiausia čikagiškiai 
gydytojai sukėlė toms rhesus 
beždžionėms sklerozę jų arteri
jose, maitindami jas riebiu ir
cholesterolio gausiai turinčiu sklerotiniai pakitimai (severe 
maistu. Tada jie tas beždžiones 
ėmė gydyti nuo sklerozės mais
tu ir vaistu. Ir pasirodė, kad ne 
tik sklerozės pirmyneiga susto
jo, bet ir pažymėtinai sumažėjo
širdies arterijų spindžio priskre-■ Tyrimų pradžioje beždžionių 
timas (susiaurėjimas), taip pat kraujas buvo patikrintas. Jų 
labai sumažėjo aortoje (didžiau-•kraujuje cholesteępįį> buvo,,beri
siąs kraujo indas -kūne) arte- 
riosklerotiniai priskretimai. Ir 
tai atsitiko tik per vienus metus 
minėtais vaistais ir prieš sklero- 
zine dieta (mažai riebalų, mažai 
cholesterolio) tas beždžiones gy
dant nuo sklerozės. _

Tam tikrais tyrimais nusta
tyta, kad minėtuose aortoje bu
vusiuose arteriosklerotiniuose 
'priskretimuose žymiai sumažė
jo cholesterolio ir jo esterų kie
kis.

drai imant, mažiau negu .200 
mg. Toks jų kraujo riebumas 
buvo prieš pradedant jas maitin
ti riebiu — cholesteroliu gausių 
maistu. Po devynių mėnesių 
taip jas maitinant, jų didžiau
sias kraujo sūriebėjimas pasie
kė 800-1(100 mg.%’očhblėsterolio.. 
Metu gale beždžiones taip mai

tinant, penkios jū buvo nūgai- 
šintos. kad būtų su kuo lyginti 
kitų — gyvomis likusių beždžio
nių sklerotinius arterijose atsi
radusius pakitimus. Vidutinis 
tų beždžionių kraujo riebumas 
metų gale buvo 750 mg.% cho
lesterolio. .p5 * •J.?-

Likusios gyvomis beždžionės

Tyrimai tęsiami

Tokie sklerotiiniai pakitimai 
minėtu questran (holestyrami
ne) vaistai ir priešsklerotine die
ta gydant beždžionių arterijose buvo padalintos Į keturias gru- 
žymiai taisėsi. Tai labai geras j peš ir dar vienus metus buvo ti- 
patyrimas. Jis talkins kovoje su j riamos. Taigi, iš viso bus pen- 
skleroze. Minėti pakitimai bež-ikios grupės (viena grupė nugai- 
džionėms buvo sukelti, palygin-■ šintuju), 2-ra beždžionių grupė

I *** * -U**

ti, per trumpą, laiką jas šeriant (buvo toliau maitinta kaip per 
sklerozę sukeliančiu (riebiu ir pirmus metus sklerozę sukelian- 
daug cholesterolio turinčiu) i čiu maistu: 3-čia grupė gaVo 
maistu. Dabar tyrimai tęsiami Į prieš sklerozinį maistą (mažai 
gydant jau senai atsiradusius j riebalų ir visai be cholesterolio); 
sklerotinius pakitimus. Naujai! 1-ta grupė gavo maistą kaip ir 
atsiradusieji pakitimai susideda I trečioji, tik joms"* buvo duoda- 
iš riebalinių priskretimų. Negy-'mas vaistas questran (cholesty- 
dant tokių priskretimų, jie kei-j raminę). Penktoji*'grupė gavo 
čiasi — stangrėja — virsta pu-j sklerozę sukeliantį maistą (gau
siau kremzliniais, riebalų jau j su riebalais ir cholesterolio) ir 
neturinčiais priskretimais. Toks gavo minėtą vaistu (questran). 
priskretimas būdingas yra jau’Na, ir štai kas gavosi: : 
ilgai besitęsiančiai sklerozei. Tuo I 
atveju, šalia minkštesnių — kie- 
kietokų, kolageniniais (collage-' 
nous) — vadinamų arterijų sie
nelėse pakitimų. Tai senos skle
rozės pažymys. Kai tik dabar 
minėti gydytojai ir tęsia tyri-: 
mus, norėdami patirti, kaip mi
nėtas vaistas questran (cholesty
ramine) veikia vartojant ji prieš 

ilgai besitę'dančios, įsisenėjų-j
sios sklerozės — daug kietesnius, 
kolageniniais vadinamus arteri-i 
jų priskretimus.

Minėto vaisto vardas Quest-Į 
ran yra vaistinėse vartojamas! 
pavadinimas, kurį jam davė tą j cholesterolio kiekio* tilO attėju 
vaistą gaminanti kompanija. *ka 
Chemiškas to vaisto vardas yra 
cholestvrimine.

Gydytojai Wisslėr ir Pritzker 
su savo bendradarbiais (gydy
tojais: DragoslavU, Veselino- 
witcz, James iiorensztajn ir 
Randolf Hughes) susumavo at
liktų su beždžionėmis tyrimų da
vinius :

1. Vaisto cholestyramine (que- 
strin) priedas prie sklerozę su
keliančio maisto beždžionėms 
žymiai sumažino jų kraujuje 
cholesterolio kiekį: nuo ridu'- 
tiniai 750 m g. G iki 250 mg.%.

2. Vaistas cholestyramine; JI 
(questran) neparodė žymesnio 
mažinimo beždžionių kraujuje

Mhologic studies) parodė, kad 
kai kurių vaistais ir priešsklero- 
zine dieta gydytojų beždžionių 
arterijose visai nebuvo (pirma 
buvusių) arteriosklerozinių pa
kitimu. Tokie daviniai buvo gau
ti lyginant virš minėtai gydytų 
beždžionių arterijų pakitimus 
arterijų pakitimais.

4. Tolimesnis —- mikroskopinis 
bedžionių arterijų tyrimas (rie
balus esamus priskretimuose nu
dažius specialiais dažais) buvo 
susekta, kad visų trijų minėtai 
gydytų beždžionių grupių arteri
jose (aortose) buvo likę labai 
mažai" riebalų (tiek pačiose ce
lėse, tiek šalia jų). Taip pat ne
buvo rasta apmirusių audinių 
(necrotic centers) priskretimų 
centruose. Pastarieji apmirusių 
audinių centrai priskretimuose 
buvo labai gausūs (prominent) 
abiejų negydytų-beždžionių gru
pių arterijose (aortose).

Išvada. Kaip sklerozė be
būtų mums visiems baisi, šian
dien yra galimybių su ja sėkmin
giau kovoti negu bet kada iki 
šiol. Tik mes lietuviai pradėki
me ryžtis užbėgti kiekvienai li
gai .-už .akių. Ypač', sklerozės rei
kale mes visi iki-, vienam priva- 
'ome elgtis šių dienų medicinos 
mokslo pajėgumo ribose. Jokiu 
būdu neturime kartoti senų 
klaidų: kai jau artėja laikas ei
ti kapuosna, tada lietuvis mi
nutei mėgina užsukti pas gydy
toją. Tik tada toks lietuvis pra
deda pildyti gydytojo patarimus. 
Iki tol jis peikęs gydytoją už pa- 
nepersivalgyti, užbėgti sklerozei 
už akių dabar mušasi krūtinėn, 
apgailėdamas savo klaidą ir ža- 
dėdadmas viską pildyti; deja, 
dažniausiai tai šaukštai po pie- j 
tų, Ar dar ir toliau mes taip 
save be peilio visokeriopai žudy
sime?! Bent šiose Kalėdose at- 
.gimkime su gimstančiu Išgany
toju žmoniškesniam, lietuviškes- 
niam, krikščioniškesniam gyve
nimui. Tik tada pajėgsime tęs
ti visapusiškai sveikesnę savo 
būklę, šitokios gėrybės kiekvie
nam skaitytojui linki šis sky
rius! Iš smuklių j knygynus, iš 
apkalbų i pagalbos būstines, iš 
tamsos j šviesą, iš prietarų Į 
tiesą visi Broliai ir Seserys Lie
tuviai šiose Kalėdose ir per visą 
savo gyvenimą ryžkimės eiti ir 
tame ryžte visu 100% ištesėki
me! Sveikesnių ateities dienų 
visiems!

Pasiskaityti. Medical Tribune, 
Vol. 16, No. 44 December 17, 
1075. ‘
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Įdomūs* tyrimai

Taip mums visiems tikrai ka- 
lišką naujieną paskelbusiųjų

jis buvo vartojamas beždžio
nes maitinant priešskferoriniu 

l (mažai riebalų ir fcholesterolio 
! turinčiu) maistu*. ■ Hefaistas 
tuo atveju mažino sklerotinius I
priskretimus arterijose.

3. Kai po dviejų metų tyrimų 
visos beždžio
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$ADĄ GYVENSIM PO 10,000 METU?
Žmogaus amžiaus ilgumas slypi 

..................... jo biologiniame laikrodyje
n; i Amerikos Biologijos Mokslų 
Institutas leidžia savo žurnalą 
Rioscience, kuriame bendradar- 
biauja visa eilė vadovaujančių 
biologijos mokslų srities spe- 
ęlalistų. Vienas tokių moksli- 
ituikų Dr. Gardner B. Moment 
Įž Gpuclrer College, netoli Bal
timore, minėto Ęįocience žurna
le spalio mėnesio laidoje nagri- 
nėja senėjimo problemą ir ga
šlybes iš senėjimo proceso pa
balinti nemalonius efektus ir 
Eventualiai pailginti patį žmo
gaus-amžių. .
-Dr. Moment, nors skaityda
ma^ dargiai įmanoma, tačiau 
yišdėlto prileistiha galimybė”, 
ftkvo straipsnyje svarsto prielai
dą, kad buk išrastą priemonė 

.pailgintu žmogaus amžių 
šimtais ipetų. Tatai būtų ga- 
IW& padaryti sustabdžius žmo- 

ofgąhižme “hipbtetinį ląik- 
”, kūjįyra atsakingas už še
rną' ir amžiaus ribos nųsta- 

|5nną.LNbrs atrbdo neįmanoma, 
įęnėjimą, butų galima kon

troliuoti ir amžių pailginti “iki 
f . • - * - ■ ’ * -

200 ar 500 ar n et 10,000 metų”, 
tačiau straipsnio autorius opti
mistiškai pastebi, kad “mokslas 
praeityje buvo pilnas siurprizų” 
ir, dėlto, beabejo “bus pilnas ir 
ateityje”. Atradimas gali būti 
netikėtinas ir staigus betirinė- 
jant tokias problemas kaip stai
gus savijautos 'pablogėjimas 
skrendant sprausminiais greitai
siais lėktuvais dėl laiko zonų ki
timo, pavyzdžiui nuskridus iš 
Amerikos į Europą, pasijusti še
šiomis valandomis kitokiame 
laike.

Kur slypi tas laikrodis — ža
dintuvas, kurs giliai įmigusį 
žmogų prikelia minutė į minutę 
tikslui, kaip tas žmogus buvo 
pats sau “įsakęs” tokiu laiku at
sibusti ?

Kiekviena celė turi savo 
■‘laikrodį”

Dabar vyrauja dvi prielaidos: 
;arba toks centrinis laiko tempo 
reguliatorius (pacemaker) ran
dasi galvos smegenų apatinėje 
dalyje, vadinamoje hypothala-

t Utenos Apskrities Draugiškas Klubas
Švenčių ir Naujų Metų proga sveikina 

visus klubo narius ir klubo rėmėjus.
. f a . ■
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mus, arba kiekviena iš daugy
bės bilijonų žmogaus kūno ce
lių (ląstelių) turi savyje “laik
rodžius”. Į šią zoną dabar visų 
tyrinėtojų dėmėsys yra nukreip
tas ir celių vaidmuo laikui bei 
amžiui nustatyti yra mokslinin
kų visu rimtumu tiriamas.

“Dr. Leonard Hawflick ir jo 
kolegos Stanford universitete 
daro eksperimentus, iš kurių 
pradeda aiškėti, kad senėjimo 
laikrodis glūdi paslėptas kiek
vieno žmogaus kūno narvelio 
(celės) branduolyje (nucleus). 
Tyrimai laboratorijoje parodė, 
kad iš žmogaus organizmo pa
imtos celės yra tiek pat senos, 
kiek senas yra kūnas, iš kurio 
jos paimtos.

Darant eksperimentus Dr. 
Hayflick ir kiti nustatė, kad 
žmogaus celės, paimtos iš emb
riono (gemalo) fibroblastų 
(jungiamųjų audinių), augina
mos laboratorijose, dalinasi iki 
40 ir 60 kartų ir tuomet mirš
ta. Kitos celės, iš odos, plaučių 
ir kepenų, paimtos iš įvairaus 
amžiaus žmonių, juo to žmogaus 
amžius senėjo, juo tos celės ma
žiau besidalino.

Hayfliko laboratorijoje 1962 
metais buvo 130 ampulėse (stik
liniuose indėliuose) užšaldytos 
žmonių, organizmo celės ir sykį 
per mėnesį po vieną ampulę bu
vo atšildyta ir joje esančios 
celės buvo kultivuotos, tai yra 
maitinamos ir prižiūrimos. Pa
sirodė, kad tos celės dabar buvo 
trylika metų senesnės ir dali
josi apytikriai 50 kartų, kaip| 
ir tos, kurios 
1962 metais, 

daro išvadą, 
kurs apriboja 
tikriau yra celių branduolyje 
(nusleus), o ne cytoplazmoje, iš 
kurios formuojasi pačios celės.

Tie, kurie senėjimo priežas
čių kur kitur ieško, kreipia dė
mesį į kai kurių celių linijų at
rodantį nemirtingumą. Įdomiau
sias buvo patyrimas Aleksio Car
rel, kurs šio šimtmečio pradžio
je kultyvavo per 34 metus iš 
viščiuko širdies paimtas celes. 
Hayflick mano, kad viščiuko ge
malo (embryo) ekstraktas, ku
riuo tos celės buvo maitinamos, 
nebuvo ganėtinai iškoštas ir ja-.. dabar padaryta ek ri. 
me likdavo gyvų celių. kurios m rezultatas buy0

“tUr?' našus i Carrel'o eksperimente.
(Hayflick). tačiau pate nurodo Dabartinis cksperimentM buv0

— viščiuko gemalo (ėmbryo) rau- 
T"! mens celių kultyvavimas John

Į Hopkins universitete, Baltimo- 
I rėje.

Daktarės Maria Svotelis
I eksperimentai
I Du iš eksperimentus darančių 

grupės Dr. Maria Šmotelis ir Dr.
v I F. B. Bang pareiškė, kad po 55 

mėnesių ir nepaisant, kad celių 
auginimo kultūra per tą laiką

I buvo apie 50 kartų perpilstoma 
I iš vieno stiklo į kitą, celės tebe

auga kaip augusios.
Hayflick iš tų eksperimentų 

daro išvadą, kad žmogaus am
žių nulemia ne laiko, tėkmė, bet 
celių dalinimosi skaičius, kurs

I yra ribotas. Jei žmogaus celės 
kūne dalintųsi iki 50 kartų, kaip 
kad jos dalinasi laboratorijoje, 
tai žmogus per savo amžių už
gautų iki 20 milijonų metrinių

Į tonų svorio!
(>lių dalinimosi apribojimas 

I yra augimo proceso dalis, yra 
kontrolė, kurios vėžio ligos ce
lės nebeklauso. Pietinės Kali
fornijos universiteto Los An- 

—* gėlės prof. Dr. Caleb E. Finch 
išvystė pažiūrą, kad senėjimo 

T šaknys glūdi nervų sistemos che- 
1 rainiuose pasikeitimuose ir jų 
$ hormonuose. Tokie pasikeitimai 
1 pradeda reikštis dar ankstyba- 
l me žmogaus amžiuj. Pavyzdžiui
> tarp 20 ir 30 metų amžiaus žmo- 
f nėse hormonų gaminamos krau- 
L plazmos lygis “stebėtinai” nu-
> I krinta...
p Į Straipsnis baigiamas be iš- 

vadų, kurios rodytų pažangą.
? Gal ir geriau. Gamta žmonių 
[ amžiaus laikrodį nustatė taip, 

kad ko daugiausiai žmonių galė-
F tų gimti ir savo amžiaus eiklių 
r skubėdami perbėgę, nedelsda-

mi užleistų vietą įkandin paskui I 
F sekančiai kitai generacijai.

buvo kultivuotos
Dėlto Hayfleck 

kad “laikrodis”, 
celių dalinimąsi,

Apie veikalo turini ir tekstą,. štai, vadove, pats matai, 
Į mielas skaitytojau, spręsk pats Kaip jis nušneka keistai. 
— man žodžių trūksta nupasako- 

Rimas atsiranda 1 
valdovų Kęstutį

j ti; Štai, kaip 
Trakuose pas
Karys:
Mes, vadove, 
Naktį jodami

radom vaikų, 
mišku.

Jau visai arti Trakų, 
Prie pilies, šventam šile, 
Kur įžengti nevalia, 
Jis miegojo po egle.
Štai, valdove, pats matai, 
Kaip jis aprengtas keistai. 
Bet pamatęs mus ant tako, 
Žiū, lietuviškai prašneko!

Rimas:
Ant pūkuoto debesiuko 
Pas Kęstutį aš skridau, 
Bet staiga pakilo rūkas 
Ir miške atsiradau.

Kęstutis:

j Kur skridai, ten patekai! 
Aš Kęstutis, čia Trakai. 
Tik, deja, dar nežinau, 
Kuo gi tu vardu, sūnau.

Rimas:

Karys:

Rimas Gintaras Vaidotas.
Norėtųsi taip visą libretą nu

rašyti, bet viršelyje atspausta:
“Copyright 1975 Birutė Pūkele- 
vičiūtė.

Vienu žodžiu, ir tema, ir turi
niu ir dailiu apipavidalinimu lei
dinys be priekaišto, geriausia 
kalėdinė vaikams dovana ir vai
kų teatriniams vienetams, nors 
ir seniams malonu pasiskaityti 
ir pasidžiaugti. jpr.

Šv. Kalėdų ir N. Metų proga sveikiname 
Naujienų skaitytojus ir mūsų įstaigos 

rėmėjus.
Dr. V. Šimaitis, Silvija Krumplienė, Nijolė Skirpstunienė, 

Juozas Kinderis, Raimundas Merkys ir Petras Leipus.

ŠIMAITIS
REALTY

2951 West 63rd St. Tel. 436-7878

Atsiųsta paminėti
Birutė Pūkelevįčiūtė. RIMAS 

PAS KĘSTUTĮ. Dviejų dalių 
pasakiškas nuotykis. 80 pusla
pių spalvoto popieriaus su tiek 
pat įvairiose pozose “sulietuvin
tų” lėlių paveikslėlių vaikams 
vaidinti labai tinkamas veikalė
lis, kuriame “veikia”: Rimas, 
Kęstutis, Vytautas, Birutė, 
Barzdukas ir Mėnulis. Lėlės pa
čios autorės — Birutės Pūkele- 
vičiūtės, nuotraukos Algimanto

Kezio, piešiniai ir meninė prie
žiūra — Kazio Veselkos. “Nuo
tykis” dviejų dalių — Kelionė 
ir Trakuose. Pirmiausiai apie, 
lėles. Jos “aprengtos” drabužė
liais su įsiuvinėtais (išpieštais) 
lietuviškais tautiškais motyvais, 
ypač Vytautas, Kęstutis ir Bi
rutė. Rimukas, kaip kaimo ber
niukas, visą laiką dėvi skersai 
dryžuotą megztinuką, o Barzdu
kas kaip Kalėdų Senukas, ir sa
vo barzda ir kailiniais toks ir 
yra. Įdomiausia tų lėlių pozų 
pritaikymas veiksmui. Tokių 
pozų — nuotraukų veikalėlyje 
yra apie 40 ir visos" taip sureži
suotos, jog tikrai atrodo kad vai
dina ir gerai vaidina! Kęstučiui 
net karališka karūna uždėta ir 
barzdelė pridėta. ■ ‘ ”

KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ PROGA 
sveikiname savo mielus gimines, draugus, 
pažįstamus ir kaimynus linkėdami linksmų 
švenčių, geros sveikatos ir gero pasisekimo 

gyvenime bei darbuose.

Justinas ir Anna (Norvainis) 
LEONAUSKAI

Taupykite
NAUJŲJŲ METŲ' 

visiemsSusivienijimo Lietuvių Amerikoje nariams ir 
gausiems Naujienų skaitytojams linki

SLA PILDOMOJI TARYBA
POVILAS P. DARGIS, Prezidentas 
ALEKSANDRAS ČAPLIKAS, Viceprezidentas 
GENOVAITĖ MEILIŪNIENĖ, Sekretorė 
EUPHROSINE MIKUŽIŪTĖ, Iždininkė 
CHRISTINE AUSTIN, Iždo globėja ' 
JOSEPHINE MILERIŪTĖ, Iždo globėja 
DR. DANIELIUS DEGESYS, Gydytojas kvotėjas.

Nesenai išėjusi laukta
. . Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.

• Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or

derį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

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

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
nų, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St Chicago, Hl. 60008
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

TEL. 421-3070Įsteigfa 1928 metai*.

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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JAV 200 metu sukakties jubiliejus
Visas laisvasis pasaulis ruošiasi dalyvauti 

didžiojoje Laisvės šventėje
Jungtinių Amerikos Valstybių 200 metų laisvo nepri

klausomo gyvenimo sukaktuvėms artėjant, jau daug ženk
lų rodo, kad ateinantieji metai bus labai užimti. Jau šie
met miestuose apsivalymo ir pasigražinimo darbų daug 
kur galima pastebėti. Jubiliejaus ruošos ■ informacijai 
pasirodė periodinis leidinys “Bicentennial Times”, kurį 
leidžia American Revolution Bicentennial Administration, 
2401 E Street N. W., Washington, D. C. 20276.

Leidinio 2 numeryje, . šių 1975 metų gruodžio mėn., 
yra straipsnis, kur paskelbtą, kokios valstybės — žino
ma laisvos ar bent pusiau laisvos, iš savo pusės prisidės 
tokias retas — tik šimtmečiais kartą švenčiamas sukaktu
ves prideramai pagerbti Straipsnyje “Grass Roots Bicen 
Concept Spreads Overseas’’ pranešama, kad iki šiol jau 
31 valstybė užsiregistravo JAV ambasadose, kad jos toje 
didžiojoje Amerikos šventėje ruošiasi dalyvauti. Straip
snyje teisingai pastebima, kad pasiskelbimas, jog daly
vaus, yra kaip ledo kalnas, kurio tik maža dalelė — pati 
viršūnė matyti, kai pats kalnas tebėra nematomas. Toliau 
straipsnyje suminėtos jau pasižadėjusios valstybės. Bene 
visos jos su savo programomis, dalyvaus ir čia, J. A. 
Valstybėse.

Vien Vokietija turinti apie 3,000 įvykių, susietų su 
Amerkos 200-metiniu jubiliejumi.

Sukaktuvėms pagerbti Vokietijos miestai iškilmes 
ruošia kiekvienas paskirai. Jubiliejinės grupės Vokieti
joje ‘aptvindė” amerikiečių kalbėtojų, parodų, filmų, lite
ratūros ir 11. Kaip vienas JAV ambasados pareigūnas 
pasakė, vokiečiai tai šventei yra numatę išleisti tarp 8 ir 
10 milijonų dolerių. Vokiečiai projektuoja pas save Vo
kietijoje rodyti Amerikos istoriją televizijoje, kviesti tris 
žymiausius Amerikos simfonijos orkestrus koncertams 
Vokietijoje. Be to, įsteigti Amerikos universitetuose ka
tedras vokiškoms studijoms, prisidėti prie įsteigimo “so- 
fistikuoto” planetariumo Smithsonian - Einstein “Space- 
ariume”, keistis su amerikiečiais Įvairiomis kultūrinėmis 
vertybėmis, dalyvauti 1976 m. W’ashingtone rengiamame 
tautybių festivalyje ir 1.1.

Kitos šalys, jau pasižadėjusios dalyvauti Amerikos, 
didžiojoje šventėje abipus okeanų, tai yra pas save namie

ir Amerikoje, yra: Japonija, Prancūzija, Didžioji Britą* 
nija, Šiaurinė Airija ir Škotija, Australija, Kanada, Bel
gija, Austrija; iš anapus Geležinuės Uždangos Rytų Euro
poje satelitės Bulgarija, Čekoslovakija, Rytinė Vokietija, 
Lenkija, Rumunija ir Jugoslavija.

Daug Afrikos valstybių užsisakė dalyvaujančios 
Smithsonian Folklife festivalyje Washingtone programos 
dalyje, pavadintoje “African Diaspora”, į kurią įsijungs ir 
pačios Amerikos juodžių Afroamerikiečių ir Karibų salų 
gyventojų kultūrinės organizacijos. Priedams, Swazilan- 
do karalius leido savo šalies baletui liepos mėnesį duoti 
baleto programas Philadelfijoje. Keliose kitose Afrikos 
valstybėse — Upper-Volta, Nigerija, Liberija ir Gambija 
išleis seriją jubiliejinių pašto ženklų.

Pietinė Amerika visu atsidėjimu ruošiasi ko plačiau
siai dalyvauti savo didžiosios kaimynės — Šiaurės Ame
rikos 1976 metų istorinėse iškilmėse. O kur Artimieji, 
Viduriniai ir Tolimieji Rytai ir bendrai Azija?

Bicentennial Times rašo, kad čia paskelbtosios Jubi
liejuje dalyvausiančios šalys yra dar tik įžanga. Atrodo, 
kad visas pasaulis, išskiriant Sovietų maskolių pajungtas 
ir pavergtas — sovietinėmis “respublikomis” paverstas 
tautas, ruošiasi kuo įmanydamos dalyvauti didžiojoje 
Laisvės Šventėje. Mūsų tėvynė Lietuva irgi turėtų daug 
ką gero parodyti ir pasakyti, jei tebebūtų laisva. jpr.

VLIKo Rezoliucijos Seime įvykusiame 
1975 m. lapkričio 29-30 d. d. New Yorke 

ir sėkmingą Lietuvos reikalų 
gynimą ir užgiria jų veiklą. 
" Seimas kviečia laisvojo pa
saulio lietuvius, latvius, estus 
ir kitų pavergtų Europos tautų 
gyventojus budėti jų gyvena
muose kraštuose ir veikti tų 
kraštų viešąją nuomonę bei 
vyriausybes, ieškant paramos 
visų mūsų laisvinimo darbams.

Seimas konstatuoja, kad 
JAV ir eilės kitų kraštų vyriau
sybės nepripažįsta, prievarti
nės Lietuvos inkorporacijos į 
Sovietų Sąjungą. Tačiau Hel-

NUTARBIAI

I. Politiniais klausimais

Vlriausio Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto Seimas, susirin
kęs savo 1975 metų Seimo sesi
jos New Yorke, sveikina Tėvy
nėje kovojančius ir kenčian
čius brolius ir seses, taip pat 
ir visus laisvajame pasaulyje 
esančius lietuvius.

Seimas paprėžia, kad, sie
kiant vieningai Lietuvos išlais
vinimo darbo, VLIKo pareiga 
vra telkti visas mūsų jėgas ir
išteklius ilgai kovai. VLIKo,! linkio susitarimų . .'poveikyje 
kaip Lietuvos valstybingumo Seimas kviečia visus laisviųi- 
tęsėjo, vaidmuo yra labai svar- veiksnius dar stipriau įsi- 
bus.

Todėl Seimas įpareigoja VLI 
Ko valdybą: 1) remti visas Lie
tuvos laisvę ginančias rezoliucį- 
jąs; 2) ir aktyviai bendradar
biauti su Amnesty Internatio
nal ir kitomis politinių kalinių 
išlaisvinimo siekiančiomis or
ganizacijomis; 3) stiprinti Pa
saulinės Baltų Santalkos tar
pusavį bendradarbiavimą ir 
palaikyti tampresnius ryšius 
su kitomis Sovietų Sąjungos pa 
vertų tautų organizacijomis, 
siekiančiomis laisvės ir nepri
klausomybės; 4) kiekviena pro
ga viešai kelti Lietuvoje vyk
domą teisių ir religinės laisvės 
pažeidimą ir rinkti atitinka
mą dokumentaciją.

Seimas nuoširdžiai 
VLIKo pirmininkui dr. 
čiui Valiūnui, VLIKo 
bai, VLIKo Tarybai ir Tautos 
Fondo vadovybei už ryžtingą

dėkoja 
Kestu- 
Valdy-

ALT Informacija

GYNĖJAS
Kongresmanas Dante B. 

Fascell, pirmininkas pakomi- 
sijos Tarptautiniams Reika
lams, referuodamas JĄ V At
stovų Rūmuose rezoliuciją 864, 
kuria pabrėžiamas JA V.nusis- 
tatymas nepripažinti Baltijos 
valstybių įjungimo į Sovietų 
Sąjungą, pabrėžė, kad Baltijos 
valstybės ilgoje istorijoje reiš
kėsi kaip atskiros ir skirtingos 
tautos nuo Rusijos. Priminė, 
kad jos jau L Pasaulinio karo 
pabaigoje pasiskelbusios nepri
klausomomis, buvo priimtos į 
Tautų Sąjungą. 1939 metais 
nacių Vokietija su Sovietų Ru
sija žiauriu sąmokslu susitarė 
atimti tų trijų valstybių laisvę. 
Priminė, kad 1941 m. birželio 
13 — 14 d. okupantai į Sovietų 
Sąjungos gilumą išvežė apie 
100,000 estų, lietuvių ir latvių. 
Pabrėžė, kad JAV vyriausybė 
niekada Lietuvos užgrobimo ne 
pripažino ir visi septyni prezi-. 
dentai, nuo pat Franklin D. 
Roosevelto iki Gęrald .Fordo, 
demokratai ir respublikonai 
pastoviai pripažino Estijos, Lie
tuvos ir Latvijos teisę egzistuoti 
atskiromis valstybėmis, lais-

vomis, skirtingomis nuo Sovie
tų Sąjungos.

Pažymėjo, k*d Baltijos 
kraštai turi karštą norą gy- 
ventį savu nepriklausomu gy- 
vępiųjU, .uąudotia laisvę ap- 
sispreudimp teise. Pabrėžė, 
ka<J nei vienas iš tų Baltijos 
kraštų nėra slaviškas, visi turi 
skirtingas kalbas, kultūrą, tra
dicijas ir tikybą. Iškėlė Sovie
tų Sąjungas vykdomą rusifi- 
kąęiją Baltijos. valstybėse ir 
pątymėjo, kad niekada tie 
kraštai okupacijoje nesilaikė 
pasyviai: vyko partizanų ko
vos ar toks pasįpriešinimas 
kaip Romo Kalantos.

STIPRŪS BALSAI UŽ 
LIETUVOS LAISVĘ

Y Į '-s į,

JAV Atstovų (Rūmuose gruo
džio 2 d. ^svarstant rezoliuciją 
864, kuria pabrėžiama, kad 
JAY nepripažįsta Baltijos vals
tybių inkorporacijps, išryškin
dami Lietuvos teises į laisvę kai

bas pašalei: D. Fascell, E.' Der-

land, B. Gilman, W. Broom
field, L. Wolf, M. Biaggi, Fr. 
Annunzio, J. Minish, A. Bell, 
J. Ambro. Visi labai stipriai 
pasisakė prieš Sovietų Sąjun
gos prievartą ir už Baltijos vals
tybių laisvę. Rėzoliūeija 864 
buvo pasiūlyta 90-ties konigres- 
manų vardu ir priimta vienbal
siai 407 balsais.

TELEGRAMA JAV 
AMBASADORIUI PRIE JT
JAV ambasadoriui prie Jung 

tinių Tautų Danieliui P. Moyni 
barų dr. K. Bobelis, Amerikos 
Lietuvių Tarytuos pirnųnįnkas, 
pasiuntę padėkos telegramą, 
kad iaip jiyžting^ priešin
si prieš Sovietų. Siųupgęš 
nializmą. _ Telegramoje pažy
mi, kąį pRsąulis. tuįi2garM^ 
Šaukti prįęš .Sį^ųngos
grobuonišką kolonializmą.
----- r ___ i* ... __  ii.  t

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
ImKime musų draugams, Kliėntains ir 

pažįstamiems

*

>

KALĖDŲ ŠVENČIŲ

NAUJŲJŲ 1976 METŲ PROGA

SVEIKINU VISUS SUSIVIENI-

JIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE

VISUS GEROSNARIUS IR

VALIOS LIETUVIUS

POVILAS DARGIS, 
SLA Prezidentas

jungti, į Lietuvos laisvinimo 
darbai**

Tarptautinių Moters* Metų 
proga Seimas sveikina visas 
moterų organizacijas, aktyviai 
dalyvaujančias laisvės kovoje, 
ir dėkoja už jų pastangas.

Seimas skatina lietuvių vi
suomenę, santykiaujant su 
kraštu, nepažeisti Lietuvos lais 
vės ir nepriklausomybės prin
cipų. .

Seimas sveikina Lietuvos 
Diplomatinės Tarnybos narius, 
visu kraštu lietuviu bendruo
menes, visas kitas už Lietuvos 
laisvę kovojančias organizaci
jas bei asmenis ir dėkoja už 
bendradarbiavimų ir paramą.
II. Visuomeniniais klausimais

Seimas skatina Valdybą im
tis priemoniij VLIKo darbui 
plėsti ir stiprinti. Ypatingas dė
mesys kreiptinas į Eltos Infor
macinės Tarnybos aprūpinimą 
tarnautojais specialistais, ge
resnėmis priemonėmis ir lėšo
mis.

Seimas pritaria minčiai, kad 
VLIKas, vykdydamas, savo Lie 
tuvos laisvinimo darbų vado
vavimo uždavinį, ypatingą dė
mesį Skirtui VLIKo, PLB ir 
ALTos darbams derinti ir nuo
latiniam ryšiui tarp šių orga
nizacijų palaikyti.

Lietuvos laisvinimo darbui 
koordinuoti visuotina apim
timi kviestinos bendrinės kon- 
konferencijos.

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymui ilgiau užtrukus, ir 
kai VLIKo išlaikymas remiasi 
VLIKą sudarančių grupių Tęs
tinumu, Seimas raginta kiekvie
ną VLIKo grupę aktyviau .rū
pintis savo gretų papildymu.

Seimas, vertindamas VLIKo 
Valdybos pastangas ir nutari
mą išleisti velionio prof. dr. 
Juozo Pajaujo paruoštą veika
lą apie sovietinį genocidą oku
puotoje Lietuvoje, paveda Val
dybai surasti redaktorių, ku
ris galutinai veikalą paruoštų 
spaudai, ir siūlo Tarybai įneš- 

jti į 1976 metų VLIKo sąmątą 
šiam reikalui reikalingas lėšas.

Seimas, imdamas dėmesin

VLIKo Valdybos. sumanymą 
išleisti leidinėlį apie VLIKą ir 
jo veiklą, kurį ruošia Stasys 
Dzikas, prašo Tarybą į 1976 
metų sąmatą įtraukti atitinka
mą sumą.
III. Finansiniais klausimais

* ' *- . -f* - ’ . ’ 4 ’

. > Išklausęs Tautos Fondo pra
nešimų, Seimas reiškia nuo
širdžią padėką, laisvojo pasau
lio lietuviams už jų finansinę 
paramą Lietuvos laisvinimo 
darbams, -Tautos Fondui už. 
aukų sutelkimą ir. ypatingai 
Kanados ir Los Angeles Tautos 
Fondo atstovybėms už surinktas 
stambias aukas.

Seimas, įvertindamas. ,prel. 
jfi Balkūno, ilgametį .vadoyavi- 
mą Tautos Fondui, reiškia nup- 
širdžią padėką už jo nenuilsta
mą darbą ir linki jam pasiryži
mo šitą kilnų darbąTęšti toliau?

. I-sios nutarimų dalies pro
jektus paruošė komisija, su
sidedanti iš pirmininko Algio 
Raulinaičio ir narių Petro 
Ąžuolo, Domo Krivicko, Vyto 
Mačio, Prano Purono ir Anta
no Skyriaus.

II- sios komisijos pirmininkas 
■— kun. Adolfas Stasys, nariai: 
kun. Kornelius Bučinys, Stasys 
Lūšys ir Mykolas Drunga.

III- sios komisijos pirminin
kas Algis Vedeckas, sekreto
rius Teodoras Stanulis. (E.)

TULPĖ VALGYKLA
Izidorius ir Juzefą Augaičiai

2447 West,69th Street 
Tel: 925-1123

LAIMINGŲ NAUJŲJŲ MĖTŲ 
linkiu visiems savo draugams ir 

pažįstamiems

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 
Vicepirmininkas

1 • *

Linksmu Kalėdų Švenčių if Laimingų Naujų Metų

Kalėdų Švenčių ir Naujų Metų proga sveikina savo nanifs’ir klubui’ 
prijaučiančius, linkėdAini d^augsmo, sveikatos ir daug laimės.

JULIA Sr^UŠKKŠ — Pirmininke
HELEN .ty’ĘNGĘLAU^KAS — Vicepirmininkė 

ANTOINETTE KĄĮLYS Nutarimų raštininkė 
BIRUTĖBAšINSKASu— Fipųhsų sekretorė 
VALERIA SA%V6LiS — Iždmmkė
EmilySiirwill — Kasos globi ja
ANTOINETTE KALYS — Korespondentė

z
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TELEF, PR 3-3225

DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLĖS LIGOS 
2858 W. 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BALDKAS 
AKUŠERIJA IK MUIeku LiUUS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Priima Ūmumus pagal susitarimą.

Jei nealsmepia. sKaiuDinli 3M-o0i2

DR. C. K. KUBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO Takų 

CHIRURGIJA
Telef. 6950533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND bUKUCGN 

2434 WEST 7lst STREET 
Ofisas: ' HEmlock 4-5649 

Rezid.: 388-2Z33 
0FLSO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketviriad. 1—7 vaL. 
antiad... peuKiameni nuo 1—5, tree, 

ir sesiaa. lik (.ai susitarus.

DK. HAUL V. DAKGiS 
OYDY IOumS 1R CHlKUKOAS 

Westchester Community kimikos 
Medicinos direktorius.

1938 S. Manheim Rd., West Chester, til. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

Kas antrą sešiaaieiu 8—3 . vai.
TeL: 5o2-2/27 aroa 562-2728

eWU PSICHIATRIJAę 
M

(D. P.) Perėjęs visas Sovietų 
Sąjungos institucijas, kuriose 
disidentai perdirbami j “tarybi
nius žmones” (sovietskij čelo- 
vek) ir likęs gyvas Viktoras 
Fainbergas, dabar laisvas Ang
lijoje, ir kovojantis už žmogaus 
teises Sovietų Sąjungoje, nese
niai parašė Londono Sunday Ti
mes straipsnį, pavadintą “Sovie
tų dilema: atlydis ar ekstenni- 
nacija”, tai reiškia — ar disi
dentų persekiojimą švelninti ar 
juos naikinti — eksterminuoti.

deklaracija”, rašo Fainbergas, 
“jei rašytojas Vladimieras Bu- 
kovskis palaipsniui tebemarina- 
mas išgarsėjusiame Vladimiro 
kalėjime už drauge su Dr. Gluz- 
manu aprašymą kalinių “gydy
mo” sovietų psichiatrinėse “li
goninėse” ir to aprašymo per
siuntimą į Vakarus; jei sergan
tis Semionas Gluzmanas iš Kie- 
vo “tebegydomas” psichiatri
niame kalėjime už aprašymą ir 
persiuntimą Vakarams kaip bu
vo padaryta apgaulinga diagno-

. Tai ypač žingeidu stebėti po 
Helsinkio konferencijos, kur pats 
komunizmo “papa” pasirašė de
klaraciją, tuo parašu pasižadė
damas sovietijoje gerbti žmo-

* gaus teises kaip jos gerbiamos 
laisvose valstybėse.

zė didvyriškam disidentui gene
rolui Grigorenko, kurs šiuo me
tu baigiamas “nugydyti” sovie- 
psichiatrinėje, tai yra MVD val
domame beprotnamy, kur žmo
nės ne išgydomi, o bepročiais pa
verčiami ; jei matematikas Leo-

< mokesčių jšijrrys
I Dauguma mokesčių mokė
tojų žino, kad nuo mokesčių 
galima nurašyti vadinami pir
kimo nuošimčiai, bet ne kiek- 

, vienas sugeba tuo pasinaudoti. 
Mokesčių įstaiga visada išsiun
tinėja lenteles, kuriomis re
miantis galima apskaičiuoti at
skaitomą nuo mokesčių sumą. 
Pavyzdžiui, jei mokesčių mo- 

I kėtojas tvarkingai registravęs 
savo įpirkimo išlaidas ir pa
stebėjęs, kad jis daugiau yra 
išmokėjęs mokesčių nekaip 
lentelės rodo, tuo atveju jis 
gali nurašyti nuo mokesčių vi
są sumokėtą sumą. Tas pats 
taikoma ir sunaudoto gazoli
no galionų skaičiams arba nu
važiuotoms metinėms mylioms.

Dabar yra laikas patikrinti

li atskaityti nuo mokesčių ma
žiausiai 1,6G3 dolerių; vedę, 
tūrį pajamų 2,600 dolerių ir 
kartu, vyras ir žmona, patiektų 
mokesčių įstaigai pareiškimą, 
gali atsiskaityti mažiausiai 1,900 
dol. Vedę ir turį pajamų 1,300 
dol. — atsiskaito 950 dolerių 
nuo mokesčių.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
"Brolis i id uos brolį mirti* — Mato 10:21.

Ką Brežnevas iš tos dilemos 
pasirinko, aiškiai parodo nieku 
nepalengvėjusi disidentų dalia: 
“ reiškia Helsinkyje pasirašyta

GRUNDIG 
RADIJAI 

NUO 15 DOL.

JKjlzj.z (ii 8-06/3

Dk. W. EiSIN - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
"GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670 

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia. skambinti Ml 3-0001.

TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLAVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA

SpĮcIALYBĖ AKIŲ LIGOS
3907 West 103rd 31 rest <

Valandos pagal susitarg&ą. x ' 
mc^araoMmi?, — i ii i n t ttm « .r i » ■■■infcw—

ER. K. A. V. jOCAS
Tel.: 56I-46C5 ir 489-4441 

OFISAI:
1002 N. WESTERN AVEfc 
5214 N. WESTERN AVE.

Valandos pagal susitarimą. 
im |_ MII II I ■ IL — _ J. ---- --------J -L--------- . "I III III l _ •-

Ofiso tel.: HE 4-1818 
Rezidencijos: PR 6-98G1

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vai. popiet 
Tik susitarus.

Trečiadieniais uždaryta.

2512 W. 47 ST. ® F R 6-1998

Atid. 9—6; pirm, ir ketv. 12—8.
Sekm. 12—4. Tre. užd.
---- 1- -- -------------------

G Ė L1 N i N K A S
(PUTRAMENTAS)

į Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

rūdas Bliušas toliau varomas iš 
proto Dniepropatrovsko proto li
goninėje už tai, kad persiuntė 
Vakarams tekstą protesto prieš 
nelegalius represijos veiksnius.

V. Fainbergas analizuodamas 
Sovietų dilemą, prieš kurią SSSR 
valdžią atsidūrė po N. Chruš
čiovo pradėto “atodrėkio” arba 
pavasario, kai destalinizacija 
pradėjo grėsti patiems Markso 
“religijos” pagrindams; kai ko
munistų priterorizuota sovietų 
visuomenė pabandė išsivaduoti 
iš izoliacijos, o valdžia išsigan
do, kad nesuskiltų “granitinė 
partijos ir liaudies vienybė”; 
kai disidentai pradėjo drąsiai 
reikšti savo pageidavimus, ku
riuos geriausiai išreiškė rašyto
jas Andrejus Amalrikas savo 
teismo metu;

“Reikalaujame, kad veiktumė
te prisilaikydami pačių savo kon
stitucijos, savo teisių ir žmogaus 
Teisių Deklaracijos. Bet mes ži-

daktarų, ligoninių, vaistų su
mokėtų ir gautų nuošimčių sąs
kaitas ir t. t. Jų balansas gali 
pasakyti kokias galimas išlai
das reikėtų mažinti arba ir vi
sai vengti ateinančiais metais.

Jeigu mokesčių mokama su-, 
nia susidaro lygi ' lentelių su
mai, tuomet galima sutaupyti 
mokesčius nuskaitant 1975 m. 
tik standartinę mokesčių sumą 
ir atidedant visus kitus mokė
jimus, kaip daktarams, ligo
ninėms, aukas ir kitus pana
šius po 1976 m. sausio 1 dienos. 
Galima ir atvirkščiai pasielgti 
t. y. sumokėti visus mokėjimus 
iki gruodžio 31 dienos ir tuo 
būdu padidinti standartinį mo 
kesčių atsiskaitymą 1975 m.

1975 jn. pastovioms — stan
dartinėms pajamoms mokesčių 
atskaitymai padidinti 16% im
tinai, būtent: nevedęs asmuo, 
turįs pajamų 2,300 dolerių, ga

DR. P. ŽUROMSKIS 
DĖSTO ANAPOLYJE
Leit. Komandierius Dr. Pet

ras Žuromskis, JAV Laivyno 
Akademijos, Anapolis, Md. dės
tytojas, praeitą savaitę Čika
goje dalyvavo specialiame me-, 
dicinos seminare Northwestern 
Universitete. Lietuvos Gen. 
Konsulės J. Daužvardienės 
kvietimu. Jis buvo svečiu Moks J 
lo ir Pramonės Muziejaus lietu-1 
vių dienos vakarienėje. Dr. 
Žuromskis studijavo sanskrito 
mokslus Harvard Universitete. į 
Baigęs universitetą su aukštais 
pažymiais, kurį laiką tęsė sans
krito studijas Indijoje. Grįžęs 
į JAV, lankė ir baigė Johns 
Hopkins universiteto medici
nos fakultetą. Pašauktas karo 
tarnybon, pasirinko laivyną, 
kuriame įgijo augštą rangą. Jo 
tėvai, Juozas ir Elena Lozorai- 
tytė Žuramskiai, J. Daužvar
dienės artimi draugai nuo pra
dinės mokyklos dienų gyvena 
Shrewsbury, Mass.

| PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS. 

Tel. WA 5-8063 
r ■ rifcgsjMCECdr.

nome, kad jus to padaryti ne
galite, nes jei tuč tuojau nepa
sodinsite kalėjiman dešimties 
disidentų, sekantį kartą bus jų 
stintai, o dar sekantį kartą bus 
tūkstančiai”.

“Kremlius puikiai žino, kokia; 
yra žodžio galia”, tęsia Fainber
gas: “Už penkių minučių de
monstraciją prieš Čekoslovakijos 
inzaziją ir okupaciją, Larisa Bo- 
goraz’ir Paulius Litvinovas bu
vo penkeriems metams ištrem
ti, o jis pats gavo 5 metus ka
lėjimo už atsišaukimą į Vakarų

• — - •
Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 

linkime mūsų klientams, draugams ir 
pažįstamiems

ROYAL BLUE STORE
A. VALAVIČIUS, A. ČEPĖNAS, K BRENCIUS

4359 S. Campbell Ave. Chicago, UI. 60632 
TeLBI 7-9475

v J
----- -..........- -----------

Palaimintų Kalėdų švenčių ir laimingų

Nėra malonu skaityti tokią grasinančią mūsų Viešpaties pranašystę, 
bet žinokime, kad tai yra parašyta mus pamokyti, kad turi ateiti toks lai
kas, kad Dievo meilė taip atšals kai kurių širdyse, kad jie galės lyg kar
du žudyti savo brolius. Pranašystėse pasakyta, kad Viešpats leis taip 
įvykti trumpai pirm savo karalystės įkūrimo. Ryžkimės, kad nežiūrint to, 
kaip kovoja kiti, mes kovosime tik prieš didžiausįji priešą, šėtoną. Pasau
liniai ginklai yra nevien šautuvai ir kardai, bet ir liežuviai ir piktos kal
bos. Savo liežuviais turime garbinti Dievą ir dėkoti jam už jo gerada
rystes. Ypatingai taip turi būti tikėjimo šeimynoje, gyvojo Dievo baž
nyčioje.

Kas antrą antradienį Sophie Barčus radijas skelbia žvento Rašto tyrini* 
to Iv aiškinimus.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mL 
rusleįi? į tą klausimą atsako knygute "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, 
CHICAGO, ILLINOIS 60629.

r iV. RAITO TYRINtTOJA!
sami ■■■■■■■■■■■■■k

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

.—J..*. .. .Į ------- ----------

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DR. FRANK FLECKAS
OPTGMETR1S TAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2613 W. 71st St. — Tel. 737-5149 '
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir ; 

"contact lenses ’.
Vai. pagal susitarimą Uždaryta tree.'

DR. tEONAS SEISUTiT
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 WEST 63rd STREET

Vai.: antrad. nuo 1—4 po pietų. > 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

Ofiso telef.: 776-2380
Naujas rez. telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS ”
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET |

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penktj 2-4 ir 6-8 vai. vak. Šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku j 

{ pagal susitarimą.

V. Tumdsonis, M. D., S. C .CHIRURGAS
2454 WESt 71st STREET

Ofise telef.: HEmlock 4-2123
Rezrd. telef.: Glbson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti' telef. HE 4-2123., 
Jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195. .

P. ŠILEIKIS, 0. P. I
x'J? ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS Į

Aparatai - Protezai. Med. Bare i 
dažai. Speciali pagalba kojoms 1

6 (Arch Supports) ir t t. <
Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1. ’
2850 We$t>63rd St., Chicago III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

..................■ 11

MOVI NG
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

; 823 West 34 Place
Tel.: FRontier 6-1882

V--- f-'-,. „ -l.L

- - - - - - - - - - - - - - - - - - Y
SOPHIE BARČUS

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, j 
1490 kil. A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30—i 
1:00 v. popiet. — šeštadienį ir j 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai.! 
ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

I

CHICAGO, ILL. 606297 I----------- ----------

psichiatrus prieš psiciatrijos 
piktnaudojimą Sovietuose; Vla
dimiras Bukovskis gavo 12 me
tų kalėjimo, kaceto (lagerio) ir 
ištrėmimo; Ukrainos istorikas 
Valentinas Morozas gavo 14 me
tų už parašymą knygelės apie 
sovietų lagerius, o ukrainietis 
poetas Krasivskis gavo 12 me
tų už išleidimą literatūriniai-po- 
litinio laiško.

Naujųjų Metų

linkiu visiems savo pažįstamiems, talkinin
kams ir rėmėjams, kuriems neseniai pasiun- i 
ciau knygą. Prašau'atleisti, kad nebepajė
giu tą pati pakartoti su švenčių kortelėmis. 1

Petras Gudelis j
Lemberg, W. Germany

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tel.: Y Ards 7-1741 ■ 1742 “ * “

4330-^~SbrCALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Autorius perspėja, kad atly
dis (detente) sovietiškomis są
lygomis reiškia opozicijos sovie
tuose eksterminaciją ir įsileidi
mą Trojos arklio į laisvųjų tau
tų šeimą. Nepaisant Maskvos 
reikalavimų nesikišti į jų “vi
daus reikalus”, reikia protestuo
ti ir “kištis” į jų reikalus, gel
bėti disidentus žmogaus teisių 
vardan. Kremliaus satrapai vie
šos tiesos apie save labai bijo- Į 
si, ką be kitų pavyzdžių paro
dė 1971 m. Meksikoje įvykęs 
WPA (Pasaulinis Psichiatrų 
Kongresas,, kurio metu “paci
entų” padėtis sovietų beprotna
miuose staiga nepaprastai pa
gerėjo, bet kai kongresas jokių 
žygių nesiėmė, kalinių padėtis 
sovietuose vėl pablogėjo. J. Pr.

Pakeičiami mokesčių 
' Įstatymai • - 4

Pakeistas mokesčių įstaty
mas, manoma, labaiusiai bus 
taikomas 1976 m. mokesčių 
mokėtojams, tačiau ir 1075 m. 
mokesčių mokėtojai turėtų jau 
dabar su juo susipažinti ir tin-’ 
karnai savo pajamas bei išlaidas ' 
su įstatymu suderinti. Mokes- ; 
ėių įstatymo pakeitimas dau-| 
ginusia paliečia vidutinių ir? 
aukštesnių pajamų piliečius, 
kurie anksčiau, prisidengę 
statvinu išsisukdavo nuo nio-

I
I

BIRUTĖ KEMEŽAITĖ SVEIKINA:

draugus, pažįstamus, “Naujienų” adminis
tracijų ir skaitytojus Šv. Kalėdų ir Naujųjų I 
Metų proga, linkėdama stiprybės kovoje už

pavergtą lietuvių tautą ...

J A V LB (Beg.)
Cicere Apylinkės Valdyba 

Nauju 1976 m. proga sveikina 
savo narius ir prijaučiančius.



ŠAULIAI IR ALTA
1910 metais, okupavus Lie

tuvą raudonajai armijai, Ame
rikoje gyveną lietuviai patrio
tai įsteigė Aineriko Lietuviu 
Tarybų, kurios tikslas yra: “Ko 
voti dėl Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo jos istoriškai 
etnografinėse sienose su reika
lingais geografiniais ir etnogra- 
grafiniais korektyvais; dėti 
visas pastangas, kad būtu su
stabdytas lietuviu tautos naiki
nimas, rusifikacija; siekti, kad 
būtų grąžinti iš vergu stovyklų 
ištremtieji ir kalinamieji. Teik

imo okupantų ir priešų prasi- 
manymų bei šmeižtų. Koope- 

' rimti su Lięjuvos Respublikos 
i įstaigomis ir Lietuvos piliečių 
susibūrimais, kuriu tikslai ati 

1 tinka ALT tikslus. ALI' susi
daro iš atstovų nuo Amerikos 
lietuvių organizacijų, kurios 

■ pirmoje eilėje yra lojalios JAV, 
'stovi už nepriklausomos demo
kratinės Lietuvos Respublikos 
atstatymą, pripažįsta demo
kratinius principus ir juos 
vykdo gyvenime".

Lietuvos šaulių Sąjunga 
tremtyje buvo Įsteigta 10 me
tų vėliau. ALTe dalyvauja 
JAV piliečiai, o šauliai gali bū
ti visi lietuviai patriotai, ne
žiūrint, kurios valstybės pilie-

Ii pagalbą Lietuvos žmonėms 
jų kovoje dėl laisvės ir globoti 
pabėgusius nuo priespaudos ar 
ištremtus jos piliečius. Skleis
ti visuomenėje teisingų infor
maciją apie Lietuvą ir ginti ją lybę turėtų.

Į*IEIIIIEBlIIBBaailBDIEBE19EiaEKSEE3EK3E 
J Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų f
J linkime mūsų klientams, draugams ir |
ž pažįstamiems :
g >

I MARQUETTE FASHIONS I
; i
■ Moterų Rūbu Krautuvė !
i S. IR Z. JURKŪNAI I
; 2438 W. 63rd St. Tel.: HEmlock 4-4321 S

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St., Chicago, HI. 60629 ® Tel. WA 5-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairiu prekių.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

- J . IlBWA... . .U.' - -------- -■■'-■-■j ........-----------------------------

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas., Naujausi kraustymo 

įrankiaL Ugų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST„ CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209 
b. ■’ .

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 
Įvairių prekių pasirinkimas: motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 

maistas, doleriniai Certifikatai.
V. VALANTINASJUBILIEJINIŲ METŲNAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėio 60 metu. Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtu lietuvių laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar ju įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes^ jų bendras institu
cijas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi i 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, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chicagoje ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metu — $16.00, 

trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $2.50. Užsieniuo*

— $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

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

J Siunčiu------—....... dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

P] Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDĖ IR VARDAS ................................................. .................

ADRESAS .. .........................-......-.................................. .......................

i NAUJIBNOi, CHICAGO S, ILL. — TUBGDAY. DECEMBBR 2$. 1971

šaulią statute parašyki:

"LŠST yra lietuvių tautinė, 
kultūrinė organizacija. Ji tvar
kosi demokratiniais pagrindais. 
LŠST lojaliai bendradarbiau
ja su Lietuvos Valstybės išli
kusiomis valstybinėmis insti
tucijomis ir Lietuvos laisvini
mo veiksniais, visomis turi
momis išgalėmis remia kiek
viena lietuvybei naudinga dar
bą ir ypatingai rūpinasi lietu
vybės išlaikymu lietuviškojo 
jaunimo tarpe. LŠST tikslas 
yra išlaikyti ir stiprinti lietu
vių tautinį atsparumą. LŠST 
stengiasi: atkurti Lietuvos 
Valstybės nepriklausomybę; 
atgaivinti šaulių Sąjungą Ne
priklausomoje Lietuvoje; siek
ti vienybės ir tautinio bei vals
tybinio susipratimo lietuvių 
tarpe; išlaikyti lietuviškąjį jau
nimą fiziškai ir morališkai stip
rų ir įjungti jį į Lietuvos lais
vinimo darbą; išlaikyti ir stip
rinti lietuviškojo jaunimo tar
pe meilę ir pagarbą savąjai 
kilmei ir kalbai; skatinti lie
tuvių tarpe savo gyvenamojo 
krašto geresnį pažinimą, mei
lę ir lojalumą jo Konstitucijai, 
Vėliavai ir Vyriausybei; akty-
viai padėti savo gyvenamojo |goję ir daug kur kitur šauliai

?— ----------- >
Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų 

Metų linki visiems savo klientams, 
draugams ir pažįstamiemsECONOMY MEAT MARKET

GENOVAITĖ ir ALEXAS BAEADAI

3210 So. Halsted St. Tel. CA 5-4995
k

. — —— ■■ ■ ----------------- - -------- -,-‘gss^

Sveikinu visus savo klientus £u Kalėdų 
Šventėmis ir Naujais MetaisSTANLEY ŠAKINIS

LIETUVIS DAŽYTOJAS
Dažo namus iš lauko ir iš vidaus. Darbas garantuotas.

4612 So. Paulina St. Tel. YArds 7-9107
'l----------‘ 1 ■ -- ---------------- ----- ■ .. ..... ", ... ...........-.in,......_ ,.,l I IIIHtW j

< ...................................... ............................................ ' =--- ■■ 1 ’■ i ■ - i  ............................................

TAURIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ
IR

LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ 
linki visiems lietuviams

i JURGISBREIVĖ
Cicero, Illinois J

—------------------ ---------------------- ... ——— ■— . — ... .

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
visiems savo kostumeriams ir draugams linki

MR. ir SŪNUS PAUL PUTRIM
BUCERNĖ ir GROSERNĖ

1446 South 49th Ct. Cicero, Ilk 60650
Phone: OLympic 2-7529

<—--- —-~~~----------------------------------------------■ —=

1 Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
visiems savo kostumeriams ir draugams linkiVLADAS IR GENOVAITĖ BIKULČIAI
Lietuviškos užeigos ir valgyklos savininkai

4845 West 14th Street Cicero, III. 60650
i Tel: OL 6-1355I -- ---------- --------- ------- ---- - , —7/

Linksmų Šv. Kalėdų švenčių ir laimingų
Naujų Metų linkiu savo pacientams, 

draugams ir pažįstamiemsDR. VYT. TAURAS
Gydytojas ir Chirurgas

2652 W. 59 St Chicago, Hl. 60629 
TeL PR 8-1223

Ikrašto Vvriuusvbei ir Parla- * , i
mentui, sąžiningai vykdyti 
krašto įstatymus, palaikyti kon
taktą su vietos organizacijo
mis, ypač su tomis, kurios prie
šinasi komunizmui, ugdyti sa-| 
vo narių tarpe lojalumą savo, 
gyvenamajam kraštui ir pasi-’ 
ryžimą ginti jo laisvę; rūpin
tis į sunkumus patekusiais sa
vo nariais ir jų šeimomis”.

Toliau LŠST statute para
šyta: LŠST rengia pati ir da
lyvauja kitų rengiamose vals
tybinėse, tautinėse, kamiuome- 
nės ir šaulių šventes ar kt. mi
nėjimus, rengiamos iškilmin
gos pamaldos, žuvusių kovose 
dėl Lietuvos laisvės ir žuvusių 
dėl komunistų persekiojimo 
mūsų tautos aukų pagerbimas, 
iškilmingi posėdžiai ir para
dai”.

Kaip matome šaulių ir ALT 
os tikslai sutampa. Šaulių dvi
dešimtmečio proga, ALTos 
pirmininkas Dr. Kazys Bobelis 
buvo 'apdovanotas šaulių 
žvaigždės ordenu. Nors kei
čiasi ALTos ir šaulių dalinių 
vadovybės, bet Brokton, Mass. 
Cleveland, Ohio, Detroit, Mich. 
Racine, Wis., Ciceroje, čika-

Hfl> WANTED — MALE 
Darbininką Reikia

BAKER WANTED

with at least 15 years all-around 
experience. Bridgeport area.

Must understand English.'
Call PAUL 842-2116.

dirba ranka rankon su ALTa.
Labai gražu buvo 1975. XI. 

22. d. ALTos suvažiavime, kai 
visą laiką dalyvavo Vytauto 
Didžiojo šaulių Rinktinės pir
mininkas Vladas Išganai lis. 
Jis šaulių vardu pagerbė Lie
tuvos gen. konsulų Juzę Dauž- 
vardienę, kongresmaną Der- 
vvinskį,. žurnalistą Andersoną 
ir visą laiką buvo greta su 
ALTos .pirm. Dr. Kaziu Bobe
liu.

Mūsų Cicero ALTos skyriaus 
valdyboje iš šešių narių, ketu
ri su jos primininku Dr. Petru 
Atkočiūnu, esame šauliai. Pa
naši proporcija ir taryboje. 
Nors Cicero jūrų šauliai kuo
pa Klaipėda oficialiai į ALTos 
skyrių neįeina, bet jos pirmi
ninkas Karolis Milkovaitis da 
lyvauja ALTos skyriaus val
dybos posėdžiuose ir šauliai vi
sada remia ALTos skyriaus 
veikla.

Būtų labai gražu, jeigu ir vi
sose JAV, šaulių padaliniai 
priremtų petį prie Lietuvos va 
davimo darbo, paremdami, 
ypač Lietuvos nepriklausomy 
bės šventės proga ALTą.

Stepas Paulauskas

Kaip bitės dirba medy
Apie bites ir jų santvarką Flo

ridos universitetas Tampoje tei
kia visa seriją paskaitų, kurias 
skaito ilgametis bičių tyrinėto
jas J. D. Haynie.

Vienas gamtos stebuklų yra 
bičių kolonijos, kaip jos pasida
lina darbu, sako Haynie. Pavieni 
bitė negalėtų gyventi, bet jos 
puikiai gyvena bendradarbiau
damos kolonijomis.

Pradėti naują koloniją rei
kalinga apie du svarai bičių,-tai 
yra apie 3,500 darbininkių. 
Tik viena iš jų yra užauginama 
būti karaliene, kurios visa pa
reiga yra dėti kiaušinėlius. Kad 
bitės būtų sveikos ir darbščios 
ir kad karalienė sparčiai dėtų 
kiaušinėlius, bičių kolonija pe
nima cukrum ir vandeniu. Bi
čių derliaus — medaus galima 
tikėtis maždaug po 6 savaičių 
naują koloniją pradėjus.

Bites kopiant ar korius tikri
nant patariama apsaugoti savo 
akis-ir nosį, ypač akis, kadangi 
akys turi judėti, o bitės tai mato, 
ir dėlto akis labiausiai puola.

Indianos kopkalniu 
parkas padidinamas

WASHINGTONAS. — Atsto
vu Rūmu vidaus reikalu komi
tetas 34 balsais prieš 4 nubalsa
vo prie Indianos Kopų nacionali
nio parko pridėti dar 4,300 ak
rų tam reikalui skiriant daugiau 
kaip S50 milijonų.

Jei Kongresas (Atstovų Rū
mai ir Senatas) planuojamo par
ko padidinimo bilių priims, tuo
met Indianos kopkalniu parkas 
turės daugiau kaip 12,000 ak
rų ploto. Dabar turi 8,330 ak
rus.

Numatomam parko padidini
mui planuojama įjungti ir dar 
likusį Beverly Shores kaimelį, 
parką išplečiant visu Michiga- 
no ežero pietiniu šonu nuo Gary 
iki Michigano miesto (Michigan 
City).

Komiteto priimtuoju ir Kon
gresui paruoštuoju nubalsuoti 
įstatymu Beverly Shores nuper
ka pati valdžia “kondemnacijos” 
būdu, kaimelio gyventojams lei
džia savo nuosavybėje pasilikti 
visą amžių arba 25 metus. Reiš
kia, kad Beverly Shores gyven
tojams iš jų nupirktuose namuo
se buvę savininkai galės gyven
ti iki mirties arba 25 metus, žiū
rint kas greičiau.

Atstovų Rūmų balsavimo lau
kiama ateinančią savaitę, o Se
nato — tik kitais metais.

REAL ESTATE FOR SALE I REAL ESTATE «>« SALE
Namai, Žemė — Pardavimui I Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTARIATAS — VERTIMAI.
| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233
3 BUTŲ IR BIZNIO PATALPA. 50 

pėdų sklypas, Brighton Parke. Mū
rinis namas, nebrangus, reikia sku
biai parduoti.

5 PO 5. MŪRINIS - MEDINIS. $1.100 
į mėn. PYašo $50,000. Marquette Par
ke.

10 BUTŲ MŪRINIS. Nauji įrengi
mai. Labai geros pajamos. Savininko 
paskola. Labai geras namas. Reikia 
skubiai parduoti.

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance. Income Tax 

2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

Padidintas Medicare 
draudimo mokestis

Atstovų Rūmai yra priėmę 
prezidentui patvirtinti sociali- 
ni ilgu draudimo įstatymo (Me
dicare ) pakeitimus. Įstatyme 
numatoma padidinti 0,50 dol.. 
Medicare mėnesinį draudimo 
mokestį. Dabar už draudimą 
mokama 6,70 dol. Padidintas 
draudimo mokestis pradės veik
ti nuo liepos mėn. 1 d.

— Liet. Gen. Konsule Juzė 
Daužvardienė dalyvavo Čikagos 
mero Richard .1. Daley ir po
nios tradiciniame -priėmime 
Čikagos konsuląrinio korpuso 
nariams.. Ji taipgi dalyvavo 
Konsulorinio Korpuso ir Kon- 
sularinio Korp. Ponių Klubo 
posėdžiuose.

•°’ Pirmyn choras Kalėdii šven
čių proga sveikina choro rėmė
jus, mecenatus, spektaklių lan
kytojus bei visus prisidedančius 
prie spektaklių pastatymo ir vi
są lietuvių visuomenę.

Taip pat visiems linki lai
mingų Naujų 1976 Metų. (Pr).

Stepas ir Stasė Juodakiai, 
gyv. Lakeside, Michigan, atsiun
tė 10 dol. auka ir toki laiška: 
“Sveikiname jus visus Naujienų 
darbuotojus su Šv. Kalėdomis ir 
Naujais Metais, linkėdami sėk
mės ir ištvermės jūsų darbuose.

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST «rd ST„ CHICAGO 

Telef. 434-4660

.. ...................................... .. —ir......

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av.
Chicago, III. 60632. TeL Y A 7-5980

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

pas vieninteli 
lietuvi kailininką

Chlcagoje ------

NORMANĄ

ei. 263-5826 
(įat&igoa) ir 
677-8489

(buto)

185 North Wabash Avenue
2nd Floor Chicąfo, UI. 60601

PROCxA DABAR
MODERNUS 2 aukštu namas ir 2 

auto mūro garažas. Radiant šildymas. 
Puikioj apylinkėj Marquette Parke. 
Vertas daugiau, gavome už S38.800.

2 BUTU modernus mūro namas su 
garažu. Atskiri šildymai. Rami, graži 
gatvė Marquete Parke. $36,600.

BANGALO GRAŽUOLIS, švarus mū
ras, dideli kambariai. 2 auto garažas. 
Marquette Parko centre. S22.900.

6 KAMBARIU 12 M. MODERNUS 
MŪRAS. Įrengta virtuvė ir kamba
rys beismante. Naujas garažas. Arti 
parko ir California Ave. Greit galite 
užimti. $29.900.

MODERNUS 4 BUTU mūras ir 2 
auto mūro garažas. Atskiri šildymai. 
Cent air cord. Arti Maria High. — 
$45.500.

8 BUTŲ MŪRAS, naujas gazu šil
dymas. nauja elektra, alumin. langai. 
$15.000 metiniu pajamų. Arti mūsų. 
$71.700.

VALDIS REAL ESTATE
2625 West 71st St. Tel. RE 7-7200

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOSTT. 
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaus

BALYS BUDRAITIS
4369 ARCHER AVE.. CHICAGOJE 

TeL 254-5551
LEMONTO APYLINKĖJE 

135-TA IR ARCHER AVĖ. 
Tel. 257-5861

31 A- 3 I M K U S 
Real fstafe. Notary Public.

!NC fME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tol. 254-7450 | 
Taip pat daromi vertimai, giminiu Į 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pr»« • 

šymai ir kitokį blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatau menus visu rūsiu namo ap
šildymo pečius, air-eonditioning. van
dens boilerius ir stogu tinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 Se. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 60609. Tel. VI 7-3447

•vHOMEINSURANC&V
Can Frank Žapolis j 
32081/: W. 95th St 1

GA 4-8654

D Ė M E S I O 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $64 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas. 

Kreiptis:
A. L A U R A I T I S 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 
Pardavimas ir Taisymas 1 

2646 WEST 69th STREET 
Telefj REpublIc 7-1 Ml




