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RUMSFE
SAVO KARINE BAZE VIDURIO RYTUOS

Taip pasakė Izraelio dešiniyjŲ Likud 
partijos vadas Chicagoje

CHICAGO. — Menachem Begin, Izraelio dešinsparnių parti
jos Likud vadas, atvykęs į Chicagą Izraelio bonų pardavimo kam
panijai pradėti, pareiškė, kad Maskva siekia jo kraštą paversti 
Sovietų baze Viduriniuose Rytuose.

Begin pasakė, kad Palestinos 
Išlaisvinimo Organizacija (PLO) 
nenori taikos.su Izraeliu, bet nori 
Izraelį sunaikinti.

“Dabar visiems aišku, kad są
lyga pasiekti taikos mūsų laikais, 
yra tokia, kad visi mūsų prie
šai įsitikintų, jog Izraelis yra ne
sunaikinamas”, pasakė Begin. 
Grąžinimas arabams Gazos rėžio 
(Gaza Strip) ir Vakarinio (Jor
dano upės) Kranto partrauktų 
Sovietų Sąjungą į Vidurinius 
Rytus. Jie (Sovietai) tik lau
kia momento, kuomet jie galės 
pradėti oro transportą iš Odesos 
į Sovietų bazę Viduriniuose Ry
tuose”.

Begin dar pridūrė, kad-Sovie- 
tų artilerija, "atgabentą į :Gaza

ryti lengvai apšaudomą visą Izra
elį -arabų patrankomis. Rezul
tatas būtų “Visų Vidurinių Ry
tų “angolanizacija”.

šis Izraelio lyderis pareiškė i 
sutinkąs, kad Jungtinės Valsty
bės neprivalo būti paverstos vi
so pasaulio policininku, bet taip 
pat Sovietų Sąjungai negalima 
leisti viso pasaulio kalėjimo sar
gu”. . Taika Viduriniuose Rytuo- 

- se esanti galima, jei tik arabai 
sutiktų derėtis su Izraeliu betar
piškai.

Arabai turi 21 valstybę su 
12.5 milijonų ketvirtanių mylių 
teritorijos.
' Jis užtikrino, kad Izraelyje gy
venantieji arabai gautų pilną au
tonomiją su savo mokyklomis, 
kalba ir kultūra. Norintiems bū
tų suteikiama Izraelio pilietybė.

Izraelio bonų pirkimo kampa
nijoje nustatyta parduoti bonų 
už 827,000,000.

Prasideda kautynės
Rodezijos ir Mozambiko pasie

nyje jau prasideda kovos: susi
šaudė Mozambiko ir Rodezijos 
sieną saugojantieji kariai. Su
šaudyme žuvo 3 Rodezijos ir apie 
20 Mozambiko karių.

Taipgi pranešama, kad iki šiol 
buvęs ramus Sirijos ir Izraelio 
pasienis Golano aukštumose, 
prasidėjo darytis iieramus. šio
mis dienomis susišaudė Izraelio 
ir Sirijos pasienio kariai.

Neramumai Ispanijoj
MADRIDAS. — Prieš kelias 

dienas buvo policijos nušauti 4 
netvarką ir triukšmą gatvėse ke- 
liantieji baskai. Protesto tikslu, 
vasario 6 ir 7 baskų ir kitų mi
nios demonstruodamos išsipylė į 
gatves. Manoma, kad kokie 2-3 
šimtai tūkstančių žmonių “pe
šėsi” su policija.

Vienkart Madrido studentai 
universitetuose iškėlė juodas vė
liavas pritardami demonsttran, 
tams.

Kissingerio nuomonė apie save

WASHINGTONAS. — Vals
tybės sekretorius Henry Kissin
ger, pasikalbėjime su U. S. 
News & World Report pasakė, 
kad jis netiki esąs apsunkinimu 
prezidentui Fordui, bet taip pat 
“jokia problema” nebūsianti pa
sitraukti, jei prezidntas nustos 
juomi pasitikėjęs. Baltųjų Rū
mų valdininkai niekuomet jam 
tiesioginiai Į akis nesakę, kad 
jis daugiau yra politinė našta 
negu nauda. “Prezidentas man 
kaip tik priešingai sako, ir mano 
atsakomybė yra tik jam”, didžia
vosi Kissingeris.

Ehrlichman rašo knygą 
z ■' apie šnipus

BELLEVUE. Wash. — Laiš
ke “Bellevue American’ laikraš- 

i čiui buvęs prezidento Niksono 
patarėjas John Ehrlichman nu
siskundė, kad Watergate nuteis
tieji ) negavo bešališko teismo. 
Laišku redakcijai jis atsako į 
to laikraščio vedamąjį, kuriame 
parašyta, kad teismo bausmės 
Watergate-figūroms buvusios 
perdaug lengvos. Bausmės buvu
sios lengvos tiems, kurie išpūs
tai perdėtai kaltino tuos teisia
muosius kurie sakėsi nesą kalti 

f ,

ir patys reikalavo teismo, pasa
kė Ehrlichman. Jis pasisakė gy
venąs Santa Fe., N. M., ir 
šąs knygą apie šnipus.

Paštas kalba, kad bus 
dar blogiau

WASHINGTONAS. — Vyr. 
Pašto viršininkas Benjamin F. 
Bailar perspėjo, kad pirmos kla
sės siuntiniai pasidarys tikras 
liuksusas, jei visuomenė nesu
pras esamos ekpnominės tikro
vės ir nesutiks sumažinti pagrin
dinius pašto aptarnavimus. Jei 
nebus padaryti pagrindiniai pa
keitimai, pasakė Bailar savo kal
boje Detroite, visa tai kuro ir 
darbo kainoms kylant, korespon
dencijos pristatymo punktams 
daugėjant ir siuntų ratoms didė
jant visa paštų sistemą galinti 
sugriūti.

Arabų varžybos dėl 
Saharos respublikos

RABAT, MAROKAS. — Ma
rokas (Morocco) ir Mauritanija 
nutraukė diplomatinius santy
kius su Alžyru už tai, kad Alžy
ras pripažino Arabų Saharos De
mokratinę Respubliką kaip lega- 
lę valdžią Vakarų Saharoje.

Santykių nutraukimas įvyko 
24 valandoms praėjus po to kai 
Alžyras formaliai pripažino Sa
haros Polisario nepriklausomy
bės kovotojus ir prižadėjo jiems 
teikti “politinę, moralinę ir me
džiaginę panamą”.

ra-

HE LITHUANIAN DAILY NEWS
Chicago, I1L — Antradienis, Kovas-March 9 d., 1976 m.

Į Vokiečiai peikia JAV 
laikysena dėl Angolos 

i ĘONA. — Valę Vokietijos už- 
! šiepiu reikalų ministeris Hans - 
! Diet’ ir h Genscher pareiškė per 
įtelėviriią nepasitenkinimą dėl 
į Jungtinių Valstybių laikysenos 
j komunistam darant intervenciją.
Genscher pasakė: ‘Turint gal
voje, kokią mes ir Europos ben
druomenė nešame atsakomybę, 
neprivalome užmiršti dialogo 
tarp dviejų didžiųjų valstybių1— 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
ir Sovietų Sąjungos. JAV-bės 
turi aiškiai pasisakyti, kur yra 
riba melui toleruoti. Tatai tinka 
ir “detentės” politikai, kuri yra 
nedalinama”.

SOVIETU INTERVENCIJA ANGOLOJ 
NĖRA ATSITIKTINIS ĮVYKIS

PREZIDENTAS FORDAS GRAŽIAI

Krašto prezidentas pažįsta Alto pirmininko 
pasiryžimą darbui ir dvasios kilnumą

CHICAGA, Illinois. — Užpraeitą šeštadienį Chicagos lietuviai 
respublikonai gražiai pagerbė Dr. Kazį Bobelį, Amerikos Lietuvių 
Tarybos pirmininką. Respublikonai lietuviai pripažino, kad Dr. 
Bobelis buvo praeitų, metų iškiliausias lietuvis veikėjas.-Nežiūrint 
į didelius sunkumus, jis nesigailėjo energijos ir laiko Lietuvos lais
vės reikalais rūpintis. Jam pavyko susitikti su prezidentu Fordu 
ir pasikalbėti apie Lietuvos laisvės bylą.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
vedamo darbo priešai bandė Dr. 
Bobelį suniekinti, jo darbą nu
vertinti. Liūdniausia, kad taip 
elgėsi tie, kurie labai gerai ži
nojo Dr. Bobelio pastangas Wa
shingtone eir jos ryšius su da
bartine administracija ir kon
greso vadais.

Verta prisiminti, kad Dr. Bo
belį įvertino ir amerikiečiai. Jis 
valdžios sluoksniuose žinomas, 
kaip geras gydytojas. Dabar
tinė administracija pąskyrė Dr. 
Bobelį Sveikatos ir šrietimo ta
rybos nariu. Alto informacijos 
biuras išsiuntinėjo ifpkį prane
šimą apie prezidentė Fordo pa
čiam Dr. Bobeliui pasiųstą laiš
ką:

JAV prezidentas Gerald 
Ford atsiuntė Amerikos Lietu
vių Tarybos pirmininkui dr. 
Kaziui Bobeliui sveikinimą, 
kuriame sako: “Brangus dr. Bo 
beli, džiaugiuosi proga išreikš
ti savo asmenišką Jūsų vado
vavimo įvertinimą, kai Jums 
Illinois Lietuvių Respublikonų 
Lyga suteikia šiais metais la
biausiai pasižymėjusio asmens 
garbę.

Jūsų pasišventimas tiems, 
kurie yra Jūsų didelio tautinio 
paveldėjimo dalininkai, ir pa
sišventimas visiems žmonėms, 
kuriems Jūs dirbate, pelnė tą 
tikrai užtarnautą pagerbimą. 
Jūsų didelis draugų ir bendra
darbių dėkingumas ir pagarba 
atspindi tą Jūsų asmens kilnu
mą, kurį Jūs parodėte savo dar 
buotės vietoje ir visose JAV- 
se”. ' ; .

svoris
NEW ORLEANS. — Dvi grū- 

dų išvežimo, bendrovės tikriau
siai turėjo 1.7 mil. dol. pelno, kai 
jos sukčiavo parduodamos grū
dus į užsienį. Taip pareiškė teis
me FBI agentas R. J. Isaksonas.
'■ Bendrovės Gamac Grain Inc. 
ir Archer-Daniels-Midland Co', 

įmaišydavo į išvežamus grūdus 
priemaišų ir didindavo svorį.

Socialistų partija

Dr. Kazys Bobelis

mą, prez. Fordas laiško pabai
goje sako: ' “Toks pasišventi
mas, kokį jūs parodėte, yra 
įkvėpimas mums visiems”.

Prezidento raštas išsiųstas 
1976 m. vasario 25 d. iš Baltųjų 
Rūmų Washingtone.

Airių ir anglų bombų karas 
BELFASTAS. — šeštadienio 

naktį iš pasalų mortarų sviedi
niais buvo apšaudytas Belfasto 
aerodromas Aldergrove ir rezul
tate sekmadienį padaugėjo bom
bų sprogdinimai.

Be jokio perspėjimo' šiaurinės 
Airijos pusėje automobilyje bom
bai sprogus vienas asmuo už
muštas ir 19 sužeista. Anglijoje 
per 40 mvliųNiuo Londono bomba 
sprogos automobilyje, bet nie
kas nesužeistas. Tai jau dvi- 
lika bombų.sprogo Anglijoje po 
to, kai prieš trejetą savaičių vie
nas IRA (Airių respublikonų ar-

Pakar+odsmas savo pėgyri- Tntjoa) naryi nusimarino badu.

Susitarimas su Sovietu Sąjunga neleistu 
mažinti krašto apsaugos išlaidy

WASHINGTON, D. C. — Krašto apsaugos sekretorius Don- 
Rumsfeld pareiškė, kad dabartinės Sovietų Sąjungos vyriau

sybe negalima pasitikėti. Sovietų valdžios intervencija į Angolą 
aiškiai rodo, kad tarptautiniuose santykiuose rusais negalima pa
sitikėti. Sekretorius pabrėžė, kad .intervencija Angoloje nėra atsi
tiktinis įvykis. Sovietų valdžia bando tartis ir kalba apie taiką, 
bet kiekvieną proga ji vartoja jėgą užsienio intervencijai.

Besikalbėdamas su U. S. News 
and World žurnalo redaktorium, 
sekretorius Rumsfield pareiškė, 
kad detentė dar nereiškia, kad 

i sovietų valdžia būtų draugiška 
I Amerikai arba, kad rusais būtų 
galima pasitikėti, arba kad jie 
elgsis taip, kaip mes elgiamės 
savame krašte. Tai taip pat ne
reiškia, kad rusai tikėtų laisve 
arba pagrindinėmis žmogaus tei
sėmis, arba kad jie nerems “tei
singų karų už tautinį išsilaisvini
mą”, arba kad jie nedidins savo 
karo jėgų, jeigu tie veiksmai 
tarnaus jų interesams.

Rusai gali pasakoti, kad jie 
pritaria detentės politikai, bet 
tuo pačiu metu j isruoši'asi’Įsikiš- - 
ti į kitų valstybių vidaus reika
lus. Helsinkyje jie pasirašė do
kumentą, kuriuo viešai pasižada 
nesikišti į kitų valstybių vidaus 
reikalus, bet pirma pasitaikiusia 
proga jie randa būdus sulaužy
ti pažadą ir kištis į kaimyninės 
arba toliau esančios valstybės 
reikalus.

Sovietų valdžios intervencija 
Angoloje aiškiai parodo, kaip jie 
supranta detentės politiką.! Jei
gu kas nrrs mano, kad ateityje 
sovietų valdžia elgsis kitaip, ne
gu ji pasielgė Helsinkyje ir An
goloje, tai tas turės nusivilti, nes 
rusai savo pažadų nesilaiko.

JAV kongresas bando suma
žinti 1977 metų JAV krašto ap
saugos išlaidas. Dabartiniu me
tu aviacijos dirbtuvėse statomas 
B-l karo lėktuvas, kuris gąlėtų 
būti naudojamas jau 1980 me
tais. Jeigu kongreso atstovai nu
tartų sumažinti išlaidas, tai šis 
lėktuvas nebūtų baigiamas sta
tyti. Specialistai apskaičiavo, 
kad kiekvienas lėktuvas, kai jis 
bus paruoštas skridimui, kainuos 
85 milijonus dolerių. Laimė, kad 
kongreso atstovai pajuto krašto 
gyventojų nuotaikas, kurios ne
nori, kad JAV būtų silpnesnės, 
negu Sovietų Sąjunga.

Sekretorius pabrėžė, kad JAV 
karo jėgos dabartiniu metu turi 
pakankamai jaunų vyrų ir mo
terų, pasiryžusių stoti krašto ap
saugos darban.

Sekretorius Rumsfeld taip pat 
patarė nedėti didelių vilčių į 
strateginių ginklų planuojamą 
susitarimą. Jeigu pavyktų susi
tarti ir pasirašyti susitarimą, 
tai dar nereikštų, kad JAV ga
lėtų mažinti savo krašto apsau
gai reikalingas sumas. Ameri
kiečiai to negalės daryti, nes da
bartinė sovietų valdžia negalima 
pasitikėti.

pinigų
Švedijos ambasadorius Peki

ne Kaj Bjoerk lankėsi Kombodi- 
joje kartu su kitais pakviestais 
diplomatais. Jis Stokholmo laik
raščiams papasakojo kelionės įs
pūdžius ir pasakė, kad Kombodi- 
jos komu nistų rėžimas tvarko
si neturėdamas pinigo, nemoka 
atlyginimų ir kad krašte nėra 
telefonų.

Esą, Phnom Pehn sudaryta 
vyriausybė įgyvendina Kombo- 

Į-dijoje socializmą, kuris nėra ko
munistinis ar.kapitalistinis, bėt 
jis yra daug radikalesnis už So
vietų Rusijos bei Kinijos.

Kas tik gali, legaliu ar nele
galiu būdu, stengiasi iš Kom- 
bodijos išvažiuoti.

laimėjo Prancūzijoj Veiklūs Filipinų
PARYŽIUJE. — Dar negalu

tinai gautais sekmadienį Įvyku
siu lokalinių rinkimų rezultatais 
atrodo, kad Prancūzija yra pa
sidalinusi beveik lygiomis pusiau 
tarp kairės ir dešinės. Socialistų 
partijai iš visų kitų gavus pir
menybę.’Vidaus reikalų ministe
rijos pranešimų, iš 1,863 gauti 
1,814 sričių balsavimų rezulta
tai parodė, kad Socialistų parti
ja pati, viena laimėjo 155 vietas, 
kuomet visos opozicinės kairių
jų partijos bendrai tegavo 177 
vietas.

Libane tebesišaudo
Beirutas___buvo manyta, kad

Libano gyvenimas įeis į norma
les vėžes, paliauboms pradėjus 
veikti. Tačiau Libano kariuome
nės kaikurie musulmonų ar 
krikščionių karininkai kartais 
pradeda kariauti. Taip krikščio
nis karininkas, Sarba įgulos vir
šininkas, pareikalavo oro pajėgų, 
kad jos numalšintų musulmonų 
dalinį, majoro A. Maameiry va
dovaujamą, kuris Kobayyat vie
tovėje, 80 mylių nuo Beiruto, ka
riauja su krikščionių daliniais.

Libano vyriausybė išleido at
sišaukimą ir prašo karininkų 
nusiraminti ir prisilaikyti pa
liaubų.

grobikai
ZAMBOANGA. Pil. — Filipi

nų saloje Basilan, maždaug 500 
mylių nuo Manilos, 3 musulmo
nų sukilėliai pagrobė vieną Kini
jos prekybininką ir norėjo iš 
salos pabėgti motoriniu laiveliu, 
bet buvo policijos nušauti. Su
sišaudymo metu žuvo taipgi pa
grobtasis prekybininkas.

Kiek anksčiau buvo pagrobtas 
britų ministeris Funice Di
ment, kurio išpirkimo kaina pa
grobėjų nustatyta 26,000 dol.

Filipinų vyriausybė mano, jog 
grobikai grobdami žmones no
ri sukalti pinigo musulmonų su
kilėlių reikalams. Moro natio- 
nalinis išlaisvinimo frontas, ku
ris veda partizaninį karą nuo 
1972 m., matyti reikalingas pini
gų maistui ir ginklams įsigyti.

Užminuota Rodezijos 
Mozambikos siena

POSĖDŽIAUJA ALYVOS 
MAGNATAI

Panamoje suvažiavę arabų ša
lių žemės alyvos ministerial ir 
JAV alyvos kompanijų direk
toriai posėdžiauja ir tariasi. Pra
nešama, kad arabai nori visu 
100% suvalstybinti Exxonp ben
drovę, kuri yra didžiausia žemės 
alyvos išnaudojimo bendrovė 
Mažojoje Azijoje.

SALISBURY. Rod. — Rodezi- 
jos-Mozambiko pasienyje yra 
išdėliotos minos, kurios jau spė
jo nužudyti 82 juodųjų partiza
nus ir kelis Rodezijos kareivius. 
Vasario 7 d. papildomai buvo už
mušta 14 juodųjų partizanų bei 
civilinių gyventojų.

Juodųjų nacionalistų grupė, 
kuri norėtų susitarti su Rodezi
jos baltaisiais, vasario 7 d. 
džiaugsmingai pritarė naciona
listų partizanų vado Joshua Ni- 
komo norams derėtis su Rodezi
jos Smitho vyriausybe, taikin
gai perleisti Rodezijos valdymą 
juodiesiems, kurių Rodezijoje 
gyvena 5.9 milijonai.

Vėsus
teka — 6:15 leidž. — 5:48

taikos.su


Naujausių mokslo Žinių populiarus perteikimas

TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖV

Kūno, proto rr jaus m ų darnos pagrindai
____... JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 

PRAILGĖJO NAUJĄ ŠIRDĮ GAVUSIŲJŲ GYVENIMAS
. Vienus metus išgyvenusieji po < širdies perkėlimo

operacijos dabar turi 50% galimybės išgyventi penkis 
metus. Mediciniška tiesa

Lietuvio Sodyba Chicagoįe pasipuošusi 21 pėdos ilgio vėliavomis 
lietuviams brangios šventės proga.

Nuotrauka M. Nagio

Nuo visų ligų geriausias gy- tinieji jų skelbiami daviniai nu- 
dymas yra apsisaugojimas nuo f rodo, kad pirmą kartą atsiektas 
ligas «ukeliančių priežasčių. Taip, | vienų metų išgyvenimas po mi
ne kitain yra ir su apsauga nuo

’ 'širdies 'igų. Bet žmonės toli gra
žu neišnaudoja medicinos pajė
gumą apsisaugant nuo daugelio 
ligų. įskaitant ir širdies krauja
gyslių priskretimą dėl sklerozės. 
Apsaugos priemonės žinomos me 
dicinai. Jos peršamos žmonėms. 
Pastarieji, kaip seni jaučiai, ei- 

-na sena vaga — jie nepriima 
- naujovių, nors jos būtų geriau

sios jų sveikatos talkininkės. 
Tai" žmonės ir miršta per anks
ti nuo širdies atakų, apturėtų dėl 
prfskretimo riebalais jų širdžių

rarte"i,'ų.
.. Nepasinaudoja žmonės apsau-’ 

gojamosiomis priemonėmis nuo 
sklerozės, todėl jie susilaukia ga
lutino sublogėjimo jų širdies ar
terijų. Tada nieko kito nelieka 
iš dviejų pasirinkimų: gultis me-

. dinėn dėžėn be laiko, ar pasi- . 
duoti rizikingai širdies perkėli
mo operacijai. 1967 m. buvo at
likta pirma žmogaus širdies per
sodinimo operacija. Suinkštų 
persodinimu kiek geriau sekasi. 
Lavono % inkstą gavusieji pra
džioj turėjo 56% galimybę, iš
gyventi penkis metus. Tai buvo> 
irgi 1937 m. Už dviejų metų inks
tus naujus gavusieji galėjo ti
kėtis 60% išgyventi penkis me
tus.

Nuo tada inkstų persodinimo 
operacijos ėmę populiarėti ir bu
vo vis daugiąu-medicinoje pripa
žįstamos. Visai ne taip nutiko 
su širdies perąodinimo operaci- tinės chirurgų dabar įvykusia- 
jomis. Pradžioje nuostabi toji me suvažiavime Washingtone, D. 
operacija sužavėjo .visus, vėliau q 
žavesys atslūgo. Taip nenutiko 
tik Stanfordo universiteto širdies 
chirurgų, vadovaujamų gyd.

“TNorman E. Shumway tarpe. -Jie

neto širdies persodinimo pasiekė 
virš 60%- visų operuotųjų skai
čiaus. Pacientai gavusieji nau
jas širdis 1974 metais — jų 64% 
gyveno bent vienerius metus, kai 
tuo tarpu 1968 metais tokias 
operacijas turėjusiųjų tik 22% 
išgyvendavo. vienerius metus.
Gydymas ar tik bandymas yra 
širdies persodinimo operacija

Kiekvienas savo prekę giria. < galėjimu gyventi tų žmonių,,^u- 
i Rūkalus gaminantieji skelbia ta- rie skiriami tokioms operacijom, 
baką esąnt maloniausiu dalyku gaunasi šviesus, pragiedrulys tos 
žmogui. Tikrenybėje tabakas ; operacijos. Mat, visi žmonės mi- 
yra pirmas žmogui nuodas. Rie- ; rė vienų metų laike, kurie buvo 
baus ir saldaus maisto gaminto- ■ skirti tokiai širdies persodinimo 
jai perša žmonėms jį kaip nau- i operacijai, bet nebuvo gauta 
ingą dalyką, kai tuo tarpu toks ’ ‘ 
saldus ir riebus maistas yra mū
sų sklerozės pagreitintojas. Taip 
ar panašiai taip yra ir su šir
dies persodinimo operacijomis, 

l Minėtam universitete dirbąs 
gyd. N. E. Shumway talkininkas 
prof. gyd. Randall B. Griepp tvir
tina, kad gydytojai turėtų per
galvoti savo nusigrįžimą nuo šir
dies persodinimo operacijų. Jos 
turėtų būti ne kaip vien tik ban
dymai, bet kaip daug dažnesnis 
gydymas visai prie galo priėju
sios — nuvargusios širdies, šir
dies persodinimo operacijos da
bar daromos tais atvejais, kai 
jau nelieka jokios vilties širdžiai 
išlikti gyvai (end-stage myocar
dial insufficiency). Tokios žinios 
šiuo reikalus buvo praneštos krū-

iki dabar buvo persodintos 102 
širdys 97 pacientams. Pasėkos: 
kai po operacijos pacientas iš
gyvena vienus metus — jis turi 
50% galimybę apgyventi dar 
penkis metus. Tuoj pasakysit, 
kad visai neapsimoka net prasi
dėti su tokiomis operacijomis, 
kada taip netikras gyvenimas 
po tos operacijos. Tai tik dąlis 

■tiesos. Palyginus su visišku.ne-

tuns Kanos ox «urtc
vožtuvo pakeitimą.

Širdies gavimo persodinimui 
palengvinimas -

bnghlon rarKas
Brighton Parko Lietuvių na

mų savudnkų draugijos narių 
susirinkimas buvo vasario 29 d. 
Vyčių salėje. Susirinkimą su
maniai pravedė pirm. Bronius 

; Paliulis. Sekretoriavo Juozas 
Damuševičius.

Svarbiausiu darbotvarkės 
i punktu buvo di^augijjos įstatų 
’priėmimas Pirm. B. Paliulis,

SEi priimtus mediciniškus „uosta,r- truM’“.P^/kutavęs ati- -i _ _ MovA QiicimnVimiii nulcnntl Visi

j
Minėtam krūtinės chirurgų su- 

gl važiavime gyd. Griepp priminė, 
kad 1974 m. Californijoje išleis- 

11 tas įstatymas (Anatomical Gift 
B?1 Act) labai palengvina gavimą 

g širdies jos persodinimui. Tas' 
i įstatymas leidžia išimti dar pla-j

nu tseiiene su talkininkėmis. 
Vaišių metu maloniai pabendrau
ta ir, griežiant Pauliaus Ruikio 
orkestrui, linksmai pasišokta. 
Malonu buvo, kad ir trumpą lai
ką praleisti su mielais draugijos 
nariais ir svečiais. Valdybai lin
kėtina aktyvios veiklos, o na
riams daugiau kooperuoti su val
dyba, dirbant draugijos narių 
gerovei. ..Stasys Patlaba

tė ir, trumpai padiskutavęs, ati- 
tus (accepted medical stand-1 susirinkimui balsuoti Visi 

lards) to žmogaus smegenys Punktai buvo vienbalsiai
veikia (no evidence of. brain ’ susm"kl-
function). Gyd. Griepp primi- rac 

prailginimas. Tai ne gumbažolių pč, kad tas įstatymas nenustato
ar pelynų bei metėlių laikai. O taisyklių apibudinančių smege-;bos— /eiklajr nustatytos velki
na ūsų žmogus vis dar po seno
vei perkasi šiaurinėj Chicagoj 
vaistažoles savo negalėms, tikru
moje ne gydyti, bet greičiau sa
ve susirgdinti, neretai ir be lai
ko numarinti. Ar ilgai mes taip 
save visokeriopai ,į niekus ver
sime. Tada joks gydymas mums 
nepadės, neskaitant jųiinėtų ope
racijų. žinokime visi, kad kur 
yra prekyba — ten/vyrauja ap
gaulė. Todėl kiekvienas stenki
mės pajėgti savo, sveikatą gany
ti

mo patvirtinti.
Vėliau buvo apžvelgta valdy-

nų 'veiklą. Tai esanti pažanga mo gairės 1976 metams. Svars- 
(evolution) širdies gavime per- tyta parengimų reikalai ir nutar- 
sodinimui.

T š v a d a.‘ Jau turime įsta-1 
tymą leidžiantį žudyti negimusį 
žmogų. Dabar jau turime įsta
tymą leidžianti išimti plakančią

ta pirmą pikniką surengti ge
gužės 2,d. Vyčių sode.

Pirm. B. Paliulis' prašė narių 
daugiau talkininkauti valdybai, 
nes valdyba be narių paramos 

žmogaus’širdL tegali, “ n^eftti. Susi-
rinkimas vyko tvarkingai ir bu
vo skaitlingas. Po susirinkimo 
buvo vaišės, kurias paruošė pe

jiems širdžių persodinimui.

šiokios tokios naudos kai kurie 
minėtai operuotieji apturi. Net 
37 minėtoje 97 pacientų grupėje, 
kurie išgyveno vienerius metus 

^jpo operacijos, net 86% jų atsi
statė savo pajėgumu iki pirmos 
klasės širdininko pajėgumo 
(New York Heart Association 
širdies pajėgumo standartų pri
silaikant). Tai klasei priklauso; 
tie širdininkai, kurie neapturi 
nuovargio, širdies plakimo, kva
po trūkumo ir krūtinėj skaus
mų ' (angina pectoris) / atlikda
mi kasdieninius darbus.

Kaip tvarkomas persodintos 
širdies atmetimas

visomis jėgomis. .
Kova su skleroze naujai 

persodintoj ^širdyje

Nuo pat naujosl širdies perso-

Širdies persodinimo operacijų 
išdavos

_ Minėtas.chirurgas Griepp se-
įpatobulino širdies persodinimo i Rančius davinius patiekė minė- 
jbperacijos techniką ir mediciniš-' 
"kai stebėjo operuotuosius. Pasku-

tame kratinės chirurgų suva
žiavime. Stanford universitete

naujam skaitytojui 
tik už $5.00 metams!

(Reguliari prenumerata — $10.00)

(Pavardė ir vaidas)

(Tikslus adresas)
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“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
T7T1 George St. 

La Salle, PG., Montreat 690, 
Canada

vi ų 
Čia

Kairr daugumas dabartinių 
žmonių atmeta iš savos bendruo
menės svetimuosius — nors jie 
būtų geriausi prietėliai — pa
našiai žmogaus kūnas atmeta 
svetimkūnius įsibrovusius įvai
riais keliais į organizmą. Taip 
nutinka ir širdį svetimą perso
dinus minėtos operacijos pagal
ba. žmogaus kūnas ima nepri
imti svetimos širdies — pastaro
ji neprigija naujoje vietoje ir 
pats žmogus dėl to miršta.

Patys pirmieji naujos širdies 
atmetimo reiškiniai pastebimi 
pirmiausia elektrokardiogramo
je ir mediciniškai klausant šir
dies garsus. Stanfordo universi
tete dar ir trečias būdas naudo
jamas tokiam staiga atsiradu
siame naujos širdies atmetimui: 
daroma išpiovimas trupučio nau
jos širdies raumenų ir tiriant tą 
išpiovą (endomyocardial biopsy) 
mikroskopiškai. Tokiu būdu ne 
tik susekamas-ankstyboj e stadi-

|S, 
bet taip pat minėtoji biopsiją tei

GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
gerbūvis. privalo' susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozas Kapažinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk 
lose Vokietijoje. 273 psl.. kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

Juozas Kapačinska*, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu- 
s ruoia 300 psl. Kaina 7 dol.

ČIKAGlETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autore buvo Vilnioje, Trakuose. Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ka ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl. $1.50 Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą

O. KuraifH, MAGIŠKUOJU KILIMU l VILNIŲ. Kelionės i L.etu 
va įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. S3 00

D. Kuraitis, KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi

Vhtctf Žamaith, LIETUVIŲ ETNINIU SIENŲ KLAUSIMAIS 
3 istoriniai žemėlapiai 106 psl. Kaina $2.00

Vincai Ž*m»iti». LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE 
34 psl. Kaina SI 30

šie ir kiti leidiniai yra gaunami

NAUJIENOSE, 1739 So HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6660S 

iMlankaM darbo valandomis arba užsakant oaltu ir prldadaM 
?okl ar pinigine perlaida

dinimo jos kraujagyslėse ima 
sparčiai vytsytis sklerozė.. Tai 
sunkiai nugalima negerovė. Visi 
žinome, kad pirmas gydytojas 
perkėlęs širdį yrą gyd. Chris
tiaan Bernard. Jo. pirmas su 
nauja. širdimi pacientas ilgokai 
gyveno-— tai biiy.o dr. Phillip 
Blaiberg. Kai pastarajam mirus 
buvo jo kūnas memtiniškai ap
žiūrėtas — jo naudoji širdis bu
vo rasta labai sklęrotinė — jos 
arterijos buvo priskretusios rie
balinėmis masėmis. Tai buvo’ 
Afrikoje.

Panašiai sklerpzė-.kankina šir
dis‘ir Amerikoje, stanfordo uni- 
versitete-pirmas naują.širdį ga

tves pacientas išgyveno 21 mėne
sį. Prieš operaciją tas pacientas 
buvo gavęs stąigų7širdies prie
puolį. Jo toji naujoji širdis irgi 
buvo rasta labai stipriai sklero
zės paliesta — jos ąrterijoš bu
vo stipriai riebalais priaugusios. 
Ir taip jos priaugo, jais per 21 
mėnesį. Mat, sklerozė vystosi 
visame kūne, neišskiriant ir vi
sai sveikų naujai persodintos šir
dies arterijų. -t - ...

Kokiu gi būdu Stanfordo uni
versitete buvo kovojama su skle
roze besivystančia naujai perso
dintose širdyse? Ten buvo var
tojama sekaančios priemonės. 1. 
Prieš padidintą kraujo krešėji
mą pacientai gaudavo' vaistus 
Warfarin ir dipyridamole. Tai 
taip vadinamas antithromboti- 
nis gydymas, (šis skyrius lietu
viams pataria naudoti prieš mi
nėtą krešėjimą injekcijas anti- 
kuagulantų, vitaminą E, vita
miną C, kremzles, cibulius, čes
nakus. Tai tarsi naminiai vais
tai, šalia specialiai gydytojo pa
skirto gydymo). 2. Skiriamas 
mažai cholesterolio ir gyvulinių 
riebalų (saturated , fats) turįs 
maistas.

Tirdami — fotografuodami 
specialia technika širdies arteri
jas (coronary arteriography) 
Stanfordo universiteto gydyto
jai susekė, kad virš minėta kova 
su skleroze sumažina sklerozę 
naujai persodintos širdies arte
rijose. Taip, kad šiandien, tvir
tina gyd. Griepp, sklerozė nau
jai persodintose širdyse nežymiai 
prisideda prie naujos širdies 
mirtingumo.

širdies persodinimo išlaidos

Palyginus su kitomis širdies 
operacijomis, širdies persodini
mo išlaidos dabar yra sumažėju- 
sios. 1970 m. širdies persodini
mas (heart transplarit) kainavo 
20 tūkstančių dolerių-. Tai šešis 
kartus didesnės išlaidos, paly
ginus su aortos vožtuvo pakeiti
mo operacijos išlaidos. v1975 m: 
širdies' persodinimo /operacijos 
pakilo iki 30 tūkstančių- doteną 
Bet vis tiek ta suma yra tik ke*

— ir sulauksime įstatymo lei
džiančio ^žudyti pagyvenusius 
žmones. Dabar mes save ir arti
mą žudome rūkydami, girtauda
mi,— ir dargi bažnytiniuose po
būviuose taip elgiamės. Jau ži
nome gerai, kad tabakas žudo 
žmogaus plaučius, širdį, krau
jagysles. žino medicina, kad 

alkoholis žudo visą žmogų: jo 
smegenis galvoje, jo nervus vi
same kūne, jo širdį, jo kepenis. 
Tik plaučius alkoholis tiesiogi
niai nepaliečia: bet vemdamas 
alkoholikas įkvėpia vėmalus į 
plaučius ir taip save galutinai 
pribaigia. Nežiūrint tokio blo
gio per rūkalus ir svaigalus ap
turimo — mes po bažnyčiomis 
girtaujame ir rūkome. Tai ko 
norėti, kad civiliokai neimtų lauk 
plakančių širdžių, kad jie nežu
dytų negimusių žmonių... Vis dar ,

, iki šiandien mes nepagalvojame, nuo sklerozės — rečiau mums 
kad visokio blogio mūsų tarpe bereiks visokių operacijų, įskai- 
šaknis yra neyšetpnas far kitas Ifant širdies persodinimo tokias, 
kitokios pasakos J vedėjas, bet ią jų, kaip matom, naudą yrą^nę 
asmenybe neišsivystęs: žmogus, kokia. . ' ’
Niekas nekalba apie šitokio šalti
nio panaudojimo visokio blogio News, March 8 1976.

mūsų tarpe prašalinimui.
■Matom, kad mes nebojame 

sveikatos. Mes apsileidžiame jos 
apsaugoje. Kova su skleroze tu
ri būti pradėta nuo mažens ir 
tęsiama per visą žmogaus gyve
nimą, nesugadinant žmogaus as
menybės.- Malonu, kad širdies 
persodinimu rūpinasi būrelis gy
dytojų. Nemalonu, kad įstatymu 
jie apsigynė, pradeda išiminėti 
dar plakančias širdis. Tai slidus 
Įstatymas — jis nesąžiningo 
žmogaus gali būti piktnaudoja- 
mas.

Už tai visi atgimkime — kel
kimės su šiuo pavasariu žmoniš
kam ir šviesiam gyvenimui. Ta
da mes pajėgsime apsisaugoti

DALEY PRARADO LENKUS, 
JIE REMIA JO PRIEŠUS

Iš 88 civilinių grupių susida
riusi Amerikos Lenkų Politinė 
Lyga parodė savo piktumą ant 
demokratų kandidatų sąrašui su
daryti “mašipoš”, “pašfcelbc&nn, 
kad Chicagos lenkai pirkimuose 
kovo 16 dienos rinkimuose rems 
prieš “mašiną” nusistačiusių 
kandidatų sąrašą. Tokių kandi
datų pirmoje eilėje yra Ulinojaus 
aukščiausiojo Teismo kandidatas 
William G. Clark, buvęs Illino- 
jaus valstijos general, proku
roras, kurio vietoje gen. proku
roru yra teisėjas Thomas E. Klu- 
czynski. Daley “mašina”' kan
didatu iškėlė vokiečių kilmės opo
nentu Henry Deringerį.

Lenkų Lyga prieš “mašinos” 
kandidatą į Apygardos (Circuit) 
Teismo klerkus Morgan Finley 
indorsavo savo žmogų Leonardą 
Nawakowskį ir' į teisėjus — iš
tisą lenką 'sąrašą — Geraldą T. 
Winiecki/Thaddeus S. Wysockj, 
Gabriel A. Kosteckį, Frank J. 
Wrobel, Robert A. Wiacek, Con- 
fad J. Nagle, Lawrence W. Kru
pa irThaddeus L. Kowalski. Są
rašas'Prieš Daley kandidatų są
rašas lenkų vadinamas “Voters 
for Quality Judges*’. Edward 
Ė. Nowak, lenkų lygos kalbė
tojas, užtikrino, kad lyga nė iš 
ko jokios.1 finansinės paramos 
negauna ii* yra nepriklausoma 
nuo valdžios bei politinių partijų,

______- - ____ N __ - ' *
FIGHT HEART DISEASE

PasiskaitytL Medical World
i ....

GIVE HEART FUND

v,*, $■>/#<

question of 
maturity.

joje naujos Širdies atmeti 
bet Kup tJ“1- ****«^ev* -j-
kina orientavimūisi, kaip sėk
mingai padeda vaistai kovojant 
su minėtu naujos širdies atmini
mu.

Bendru vardu visas atmetimo 
širdies gydymas vadinasi imu
niteto sumažinimas (immunosu
ppression) . Stanfordo universi
tete kovojama su naujos širdies 
atmetimu vartojant sekančius 
vaistus: cortikosteroidus, dacti- 
nomyciną, antithymocyte globi- 
ną ir hepariną. Antithymocyte 
globinas buvo naudojamas ga
mintas arkliuose. Dabar jau du 
metai tą baltymą (globiną) ga
mina triušiuose. Aiškumo dėliai 
prisiminkime, kad skiepai nuo 
raupų (vaccina) gaminama ver
šiuose. juos atitinkamai skiepi- 
nant.

Minėtiems pacientams minė
tas globinas duodamas į raume
nis, pirm patikrinus jo veiklumą 
ant avies raudonųjų kraujo kū
nelių. IJgonio kraujo serume to 
globino kiekis reguliariais lai
kotarpiais tikrinamas. Naudo
jant iš triušių gautą minėtą glo
biną susilaukta veiklesnės kovos 
r ries atmetimą persodintos šir
dies. Vatom, kaip sudėtingas 
•i.mcien yra žmogaus gyvenimo _ TUESDAY, MARCH 9, 1976

A lot. of people don’t 
buy U.S. Savings Bonds

want io use that money 
right away, there’s. 
a 10-yoar extension 
privilege. Either way, 
you’ll find that Bondsto mature. Take another 

look. The old. green Bond mature at just the right 
ain’t what it used to be.
Now Bonds mature in 
less than 6 years.

That’s one reason 
Bonds are so popular 
nowadays. They’re 
simple to buy, and one 
of the surest ways to 
build a nest egg for 
something (or someone) 
special.

U.S. Savings Bonds. 
Maturity at 5 years, 
10 months. If you don’t

age for you. /

inĄmerica.
Bonds matxre in lew than six ywni

1739 So. Halsted Street Chicago, Ill. 60608



MIKAS ŠILEIKIS

SOFIJA
Paskutiniame meno mokyklos 

kurse turėjau klasės vyresniojo 
pareigas. Reikėjo tiktai sutvar
kyti studentams vietas, pozuoto
jui paruošti‘sostą’ ir atlikti stu
dentų vardašaukį pradedant stu
dijas. Man tada nereikėjo mo-1 
kėti pilno mokesčio už mokslą.; 
Mūsų klasės profesorius Reinol- j K^’,_laun 
das, kilęs iš anglų aristokratų’prašydavo 
šeimos, aukštas vyras, su šėks-

ir ilgiau išstovėdavo nepajudė
jęs, kaip statula. Mes jį vadino
me “jogu’. Tačiau mano varda- 
šaukio raporte niekad nebūda
vo seselių, kai pozuodavo nuo
gas žmogus. Jos vengdavo, nors 
buvo privaloma tiems, kurie 
siekė diplomo. Jos niekad nelan
kė Dr. Pilbriko anatomijos pamo
kų. Jaunesnioji seselė Teresė 

i mane pakritikuoti jos 
idarbą. Dėl mandagumo sakyda-

piriška'barzdele ir ūsais, trupu j kad * kvalifikuotas
■ tį praplikusia kakta. Į klasę atei
davo vilkėdamas trumpą raudo
ną šilkinį paltuką, kuris jam la
bai tiko. - Aš jį gerbiau dėl jo 
ypatingos manieros ir dėl to, kad 
prie mano molberto ilgiau sus^ 
todavo stebėdamas mano darbą, 
ir beveik kiekvieną kartą šį tą 
pakoreguodavo, o baigus darbą 
gerus pažymėjimus duodavo. 
Kartą jis man pasakė, kad aš bū
siąs geras portretistas. Man, su
prantama, tai patiko ir aš sten
giausi geriau dirbti. Semestro 
pabaigoje matydavau savo dar
bą iškabintą tarp atrinktųjų ant 
sienos klasėje. Aš gerbiau visus 
mokytojus, manydamas, kad jie 
daug žino, išskyrus vieną, ku
ris daugiau klaidino, negu mokė.

Bet man buvo gaila, kad mū
sų klasėje atsilikusiems studen
tams tekdavo paskutinės eilės, 
nes taip buvo priimta. Keturios 
seselės vienuolės visuomet bū
davo paskutinėse eilėse, kurioms 
profesorius Reinoldas neturėjo 
geros nuomonės. Profesorius 
prieidavo prie jų stengdamasis 
neužminti ant jų išskleistų dra
bužių, kai jos sėdėdavo. Jam 
atrodė, kad" jos tiktai po kojų 
maišosi. Vieną rytą profesorius 
į klasę atėjo ne tiek išdidžiai, 
kaip paprastai būdavo. Gal bu
vo blogai nusiteikęs; Sustojo 
prie vienos seselės,) kuri geriau 
piešdavo. Ištraukė iš jos rankų 
teptukus, perlaužė ir numetė į 
kertę.

— Eik į mokyklos krautuvė ir 
nusipirk teptukus-Nr. 3,5, 6. ši
tokiom, šluotom nei Botticelli ne
galėtų dirbti, —■ pasakė jis.

Mūsų mokykloje tada buvo 5,- 
000 studentų, daugelis užsie
niečių, lankė įvairias klases, bet 
diplomus gaudavo nepilnai šim
tas- abiturientų. Daugelis ne
baigdavo pilnų kursų, kiti mes
davo studijas, ypatingai mergai
tės/ kurioms labiau rūpėjo vai
kinai, negu studijos.
:į Po fakulteto posėdžių būdavo 
dažnų pakaitų, — studentus kil
nodavo išvienų klasių į kitas. 
Tai buvo reikalinga, kad jie ga
lėtų su kitais mokytojais' dirbti, 
jų metodus-pažinti. Vienas pro
fesorius gabesnius studentus ne
gailestingai kritikuodavo, kad 
studentas peranksti nepasijustu 
esąs menininkas. Tas profeso
rius buvo šveicaras, dinamiškos 
simetrijos dėstytojas, sieninės 
tapybos meistras, nusivedė savo 
klasę į muziejaus skyrių; kur vy- 
Įko vieno europiečio dailininko 
paroda. Vienas studentas pasi
gyrė, kad tokį paveikslą ir jis ga
lėtų nutapyti. Profesorius atsa- 
Xė:

— Tau reikėtų dar 15 metų 
mokytis , ir tai nepadarytum to
kio.

• Kitoj klasėj mums pozavo ak
tą vienas indas, kuriam pusva
landžio tarpe nereikėdavo per
traukų daryti. Jis visą valandą

kritikas. Vyresnioji seselė šyp
telėjo ir tarė:

— Mes ruošiamės pedagogi
kai. Negi būsime profesionalės 
dailininkės, kaip jūs.

Vieną rytą dar anksti sniego 
audroje Įlėkiau Į muziejų. Man
dagus durų sargas senas švedas 
mane įleido, pažymėjo mano pa
są ir laiką. Tą rytą nuėjau Į mo
delių kostiumų sandėlį. Kamba
rys buvo karštas, tvankus ir 
dvokė siera. Netoli buvo skulp
toriaus Polaseko vedamoji stu
dija, pridrabstyta molio gabalų, 
prilaistyta vandens, kvepėjo šla
pia žeme. Išrinkau prancūzų ge
nerolo uniformą su auksinėmis 
sagomis, kadangi prof. Reinol
das man iš vakaro liepė tai pa
daryti naujam modeliui. Aš ži
nojau jo išmieras. Tai buvo se
nelis su barzda, panašus Į gene
rolą Fošą. Modelis atrodė gra
žiai. Fone užkabinau dusliai ža
lią audeklą, manydamas, jeigu 
profesoriui nepatiks, tai jis pats 
ten nueis ir atsineš tokį, kokio 
norės. Bet jis nieko nesakė, tik
tai pasiuntė mane į sandėlį at
nešti kardą. Pradžioje tas se
nelis “generolas” sėdėjo paaukš
tintoje kėdėje išdidus, bet po 
pusvalandžio pradėjo snausti. 
Prof. Reinoldas du kartus siuntė 
mane atnešti jam juodos kavos. 
Bet ir kava nepadėjo: knapsi ir 
knapsi, trukdo darbą, studentai 
■juokiasi. Juokiasi ir seselės.

Atnešk šluokškotĮ, — juokau
damas pasakė profesorius. — 
Pririšime prie kėdės ir sprando...

Ne visi mes buvome šitoje di
delėj e'mokykloj e su šimtais mo
kytojų ir instruktorių pinigingų 
tėvų berniokai ir mergaitės. 
Daugelis studentų dirbo nakti
mis, kaip ir aš, neišsimiegoję Į 
mokyklą bėgdavome. Turtingųjų 
tėvų dukros priklausė prie mo
kyklos fraternalinių seserijų — 
Delta Kappa, Gamma ir pan. 
Joms rūpėjo kas kita —baliai 
iškilmingi pasirodymai, bet kla
sėje atsilikusios, blogai piešė ir 
kitiems trukdė. Bet buvo ir to
kių vargšelių, kurios iš paskuti
nio stengėsi. Jos su balinėmis 
sukniomis neateidavo į klasę, ži
nau keletą tokių mergaičių, ku
rios garbingai baigė mokslą ir 
tapo geromis dailininkėmis. Man 
tokios mergaitės patiko ir mo
kytojai kreipė daugiau dėmesio. 
Prisipažįstu, kad vieną bankinin
ko dukrą beveik Įsimylėjau, neš 
ji buvo nepaprastai graži. Po 
kaukių baliaus ji pavadino ma
ne palydėti į namus.

— Negaliu, — sakau. Rytoj 
anksti turiu būti mokykloje, esu 
įsipareigojęs. Jau taip vėlu!

— Nueisi kitą dieną, — ji pa
sakė.

Privažiavo jos šoferis su dide
le juoda mašina prie salės durų, 
šoferis išlipęs atidarė mašinos 
duris. Ji klausiančiom akimis 
žiūrėjo į mane ir dar paklausė:

— Važiuoji ?

Japonijos ugniagesiai kiekvie
ną metą parodo krašto gyven
tojams, kaip jiems reikia sku
biai. užlipti kopėčiomis ir pa- 

leisti vandenį į degančius 
namus

— Sudiev, — pasakiau, galvo
damas, kad mano šis vakaras nu
ėjo niekais dėl baliaus. Aš tu
rėjau būti teatre. Mano vietoje 
kas kitas užėmė publiką išve
džiodamas į vietas. Dabar galiu 
netekti darbo. Juk reikia už
sidirbti pragyvenimui ir medžia
gai nusipirkti... Ji kvepėjo ode
kolonu, o aš — terpentinu... Ne
gi aš jai lygus.

Kitą dieną klasėje jį nenorė
jo į mane nė pažvelgti, tiktai 
glaudėsi prie prof. Reinoldo, kai 
tas koregavo nevykusį jos dar
bą. Vieną rytą profesorius atsi
nešė savo Įrankius ir didelę dro
bę. Mes žiūrėjome, kas čia bus, 
kas nors naujo? Atėjo kažkoks 
naujas modelis su cilindru ant 
galvos ir prie atlapo prisegta bal
ta gėle. Mokytojas paprašė vi
sus dėmesio. Jis per vieną va
landą be pertraukos nutapė to 
tipo portretą; Kai molbertą at
suko prie modelio, mes stebėjo
mės, kad gyvasis žmogus ir žmo
gus a nt drobės tai tas pats. O 
mes, vargšai per dvi savaites ne
galime padaryti gero portreto. 
Profesorius taip pat. negalėjo pil
nai užbaigti, bet priėjo labai ar
ti. '

Vakare iš mokyklos važiavau 
tiesiai į darbą. Autobuse radau 
seselę Teresę. Atsisėdau šalia 
jos. Ji- vežėsi ir dėžutę su da
žais.
- — Kodėl vežiesi ? Juk spintoje
galėjai palikti, — paklausiau. Ji 
buvo kažkodėl nepatenkinta, no
rėjo kažką sakyti, bet susilaikė. 
Ji uždėjo savo ranką ant mano 
rankos. Man pasidarė nedrąsu ir 
nežinojau, kaip kalbėti. Pagaliau 
pasakė: z

— Priklauso nuo vyresniosios 
seselės. Darbai ir ten laukia. Mū
sų gyvenimas, kaip kalėjime, — 
nuo pasaulio atskirtos.

— Kodėl ėjote į vienuolyną. 
Juk laisvas žmogus gali laisvai 
gyventi. Man atrodo, kad vie
nuolės gyvenimas, tai tik sau gy
venti, tai nėra didelė dorybė, — 
aš pasakiau.

— Bet reikia Dievui tarnauti,
— ji atsakė.

— Visi garbina savo dievus, 
jeigu ne viešai, tai po paklode 
meldžiasi. Tikėjimo kanonai sa
ko, kad nereikia būti savimyla,

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl., dang paveikslą. 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
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sau naudingu, nes yra nuodėmė, 
— fš prieštaravau. Jeigu mes vi
si būtume vienuoliai ir vienuolės, 
kas.tada būtų?

Į Ji vis laikė savo šiltą ranką ant 
mano rankos, tarytum nenorėda
ma skirtis, bet man reikėjo iš
lipti iš autobuso. Pasakiau su
diev. Pasimatysime klasėje. Bet 

j jos ten daugiau nemačiau.

Buvome paskutiniame semes
tre ir ruošėmės paskutiniams eg
zaminams. Turėjau draugą A. 
V., su kuriuo kartu dirbdavome 
teatre. Be to, jis valydavo skulp
tūras muziejaus skyriuje po pa
mokų. Popietinėje klasėje mo
kytojo nebuvo. Įėjo viena mer
gina ir pasakė, kad studentas A. 
V. nusižudė prie Samotrako 
“Sparnuotosios Pergalės”, pro 
kurią ir aš dažnai praeidavau su 
pagarba graikų klasikai. Aš iš
girdęs kas įvyko, apstulbau. Dar
bas klasėje sustojo, visi nustebo, 
o man buvo gaila savo artimo 
draugo, su kuriuo operos teatre 
dirbome. Vargšelis nespėdavo 
egzaminams pasiruošti, ypatin
gai anatomijos ir meno istori
jos moksle. Per meno istorijos 
egzaminus mudu kartu sėdėjo
me. Atėmė iš mūsų visus popie
rius bei užrašus. Aš maniau, kad 
buvau gerai pasiruošęs antikinio 
meno egzaminams, bet kai ekra
ne parodė Egipto ir Asirijos 
skulptūros paminklus, buvo sun
ku atskirti tų dviejų kultūrų pa
našumus. Šitoj vietoj mano drau
gas tiek susinervino, kad išbėgo 
iš salės, žinoma, buvo tuoj pa
šauktas pas dekaną pasiaiškinti.

T'.-. 11
Po daugiau, kaip 50 metų ap

lankiau savo buvusią mokyklą. 
Atėjau Į dekano Benedict rašti
nę, pasisakiau, kas esu. Jis ma
ne maloniai priėmė ir pasisiūlė 
parodyti klases. Kai jis mane 
lydėjo, viskas atrodė pasikeitę. 
Visi buvusieji mokytojai bei pro
fesoriai buvo išmirę, bet jų var
dus atsiminiau, kurių klasėse 
buvau, jų galėjo būti virš 30, — 
vyrų ir moterų. Meno istorijos 
fakultete buvo trys moterys. Vy
riausioji profesorė buvo Helen 
Gardner, Visuotinės meno istori
jos autorė. Daugelis vizituojan
čių paskaitininkų. Meno istori
jos kursas buvo 4 metai, anato
mijos — trys metai, kurią dėstė 
Dr. Pilbrikas. Dabar sužinojau, 
kad anatomijos kurso nėra. Nė
ra nei chemijos, nei spektrologi- 
jos kursų, nėra architektūros ir 
kitų, kas tada buvo. Adminis
tracija bazuojasi daugiau taiko
mojo. meno praktiškumu.

Ėjome pro keramikos moder
niai įrengtą skyrių, ir krosnis, il
gu koridorių į skulptūros dirbtu
ves, kur tada buvo Polaseko ve
damoji dirbtuvė. Aš nustebau, 
pamatęs kalvę, kur buvo kalama 
ir lydinama “skulptūra”. Deka
nas pastebėjęs mano nuostabą, 
pasakė:

— Manęs tada čia nebuvo.
Nuėjome į tapybos skyrių, į 

tą pačią studiją, kur aš pats dir
bau. Ten radome pustuzinį jau
nų, plaukais apžėlusių, berniokų 
ir mergaičių besišnekančių. Po
zavo žila senelė. Dekanas prista
tė mane klasei ir pasakė:

— čia, Sofija, mūsų kantru
sis modelis}..

— Sofija! Ta pati Sofija?, ku
ri mums prieš 50 metų pozuoda
vo, — šūktelėjau aš nustebęs.

— Galimas daiktas, — jis at
sakė.

Priėjau prie jos pasveikinti 
pertraukos metu. .

—■ Ar atsimeni mane, Sofija? 
—paklausiau. Atsimeni, kai tu 
prof. Reinoldo studijoj pozavai 
šv. Veronikos paveikslui? Tu 
stovėjai šalia gulinčio Kristaus 
prie spinduliuojančios žalios ir 
raudonos šviesos karsto? Ir aš 
ten buvau, daug tavo portretų 
padariau, aktams ir kompozici
joms pozuodavai.

Ji sėdėjo užsimąsčiusi, lūpos 
įdubusios, žandai įkritę. Tada ji 
buvo graži, tiesi, kaip liepa, o 
kūno baltumėlis! Pozuodavo sto
vėdama, dažnai visu kūno svoriu 
ant vienos kojos, nejudėdama. 
Aš pats pozuodavau aktui, ži
nau, kaip yra sunku išstovėti

LAWRENCE, MASS.
Vasario 16-tos minėjimas 

Lietuvos 
paskelbimo 
minėjimą
Lietuvių Tarybos JLawrenciaus • 
skyrius vasario 22 dienų, šv. 
Franciskaus bažnyčios salėje.

Programa pradėjo Alto pirm. 
John A. Stundza 2: popiet.30 
Tautiniais drabužiais pasipuo
šusios moterų grupė (N. Pen- 
kus, A. Stundzaitė, A. Stonie ir 
M. Phillips.) sugriedojo Ame
rikos ir Lietuvos himnus. 
Akomponavo S. Vydūnienė. 
šv. Franciškaus parapijos k n. 
kleb. Alfonsas B. Janušonis 
sukalbėjo invokaciją.

Kalbėjo, buvęs Mass, guber
natoriaus padėjėjas, nuoširdus 
lietuvių užtarėjas Thomas La
ne kuris nėra apleidęs nei vie
no vasario šešioliktos minėji
mo. \

Toliau kalbėjo miesto ma
joras John J. Buckley, užgir-j 
damas lietuvių veiklą Lietuvos 
laisvės klausime.

Solo sugiedojo Frances Barry 
dvi dainas, taip pat solo giedo
jo Jurgis Lisaukas. Jiems akom 
ponavo S. Vydūnienė. Pagrin
dinis kalbėtojas buvo Dr. Al
girdas Budreckis, kuris pasakė 
gerą įspūdingą kalbą apie Lie
tuvą ir jos kovas dėl laisvės.

Trumpai kalbėjo lietuviškai 
Jonas Stundza Jr. apie Altos

nepriklausomybės 
58-sios sukak lies 

surengė Amerikos į

■ Dekanas jau norėjo eiti toliau, 
bet matydamas mano susijaudi
nimą, laukė. Senelė žiūrėdama į 
mus atsiliepė:

— Ątsimenu, kaip neatsimin
si, bet daug ką ir primiršau, vi
sokių žmonių mačiau... O jūs 
kas ? — ji paklausė.

— Aš, aš jūsų mokinys, mo
kiausi iš jūsų, žiūrėdamas i jus, 
— atsakiau.

Ji galėjo turėti 80 metų am
žiaus. Netikėtas susitikimas su 
žmogum, su kuriuo tiek metų 
dirbau, — mane apėmė liūdesys 
ir gailestis, kad toks simpatin
gas jos veidas dabar atrodė nu
siminimo auka. Man jos pagai
lo, nes liko neužmirštamas pri
siminimas. Toji moteriškė visą 
savo gyvenimą pozuodama užsi
dirbo sau duona. O mes, ar visi

i'!< islą brošiūrą 
l'o prakalbų

Lilliihmia.
buvo užkaii- 
nemažai pa- 
pyragaiėių ir

kavos ir arbatos 
neperdaugiau-

aukojo skanių 
.tortų prie 
i Publikos buvo
giausi. Priežastis buvo kad per 
visą dieną lijo.

Minėjime aukų viso surinkta 
$216. Į Altos centrą 
pasiųsta $300.

Aukos: Kum. kleb. 
B. Janušonis $38. šv. 
kaus bažnyčia $37. 
Tautinė katalikų bažnyčia 
$25. Atminčiai kun. Julius (Jas 
pariūnas $10. Lesinskai $10

Po $5: A. Stundzaitė, Graus- 
lys-Naš vi e t is, M rs. V i 1 k i š i e nė 
Grauslys-Našvietis, Mrs. Vil- 
kišienė, F. Vareika, M. Stonie, 
Dauge, P. Saboleski, A. La
pinskienė, Mr, Mrs. Naruševi
čius, J.Stundza Jr., F. Barry, 
J. Stundza, A. Lesinskas, L. 
Pieslakas, A. Baliukonis, B. 

I Volungus ir U. Penkus. Jo Nor- 
»kus $3 •

Po $2: A. Akstin, J. Grigalių 
nas, A. Blaževich, M. Turonis, 
Mrs. Karosas, M. Songaila., A. 
Songala, ir M. Zautrienė.

Po $1: M. Phillips, A. Sto
nie, M. Shimkonis, K. Amšie- 
jus, E. Karlavičienė, J. Mackin 
tosh, A. Straszko, J. Napoli, L. 
Furdack A. Švenčionis, J. Li
sauskas, A. Pinaitė, A. Karso- 
kas, M. Nevarecky, E. Staniu
lis, A. Jurnesky, M. Petrick, G. 
Lisauskas, C. Marcinkevičius, 
S. Vydūnienė, A. Upson ir A. 
Shurne. M. Stanie

Chicagoj

Alfonsas
Fra nei š-

kos kraštų vyriausybes nusieta 
•ėii’Ąs prieš kitataučius.

5). Pietų Amerikos konti
nento krizė.

Į 6). Ryškus socialinis ir eko
nominis skirtumas. •*

Vyskupu suvažiavimas nephs 
kelbė savo nutarimų. Jis priėiiiė 
ir išklausė kritikas ir pareiški
mus katalikų sąjungos ~La 
Avanzada” ir kunigų—“SAL1?: 
1). Pietų Amerikos katalikų 
bažnyčios ierarchija yra infil
truota ČIA agentų. T:

2) . Katalikų bažnyčios aukš
tieji vengia žmonių reikalais 
pasireikšti, bet bendrauja su 
viešpataujančia klase.

3) . Išnaudoja galingesnes eko 
nomines sritis. 7

4) . Uždaryti laikraščiai, lei
džiami sleziečiu ir laicos du- 
nigy.

Kunigai ir katalikai kritikai 
prašė vyskupų suvažiavimo, 
kad jie rimtai ir su jėga susi
rūpintų Pietų Amerikos konti
nento realiomis, žmonių prob
lemomis. . - /

Suvažiavimas paminėjo vys
kupų sąjungos dešimtmetį. Su
važiavimui vadovavo Brazili
jos arkivyskupas Aloisio Lors
cheider de Fortaleza.

I 
t

SUSIRINKO BAŽNYČIŲ 
z ’ VADOVYBĖ

Bogota, Col. — Pietų Ame
rikos katalikų vyskupai, suva
žiavę Kolumbijos sostinėje Bo
gotoje vasario mėn. persvarstė 
1968 m. Medeline suvažiavu
sių vyskupų nutarimus ir nag
rinėjo kaikuriuos kitus klausi
mus:

1) . Didėjantis ginklavimasis 
ir su tuo augęs nacionalizmas 
neleidžia susiartinti ir susijung 
ti tautoms.

2) . žemesniojo luomo žmo
gaus teisių pažeidimas.

3) . Pasaulyje viešpatauja 
iš savo profesijos galėjome pra- f jėga ir smurtas.
gyventi/ Tai : dedu klaustuką?' 4)ė Kaikurių Pietų Ameri-

TAUPYMO BENDROVĖS - 
PRITARIA ĮSTATYMUI

Taupymo-skolinimo bendrovės 
palaiko įstatymo projektą, ku
ris joms suteiks teisę atidaryti 
čekių sąskaitas ir leis mokėti 
tam tikrą nuošimtį už čekių sąs
kaitose įdėtus pinigus.

Amerikos bankų sąjunga ta
čiau tokiam bankų įstatymo pro
jektui labai priešinga.

Ths iron Curtain 
isn't sounnproot

She can’t coma to you for the 
truth, but you can rtach her. 
Radio Free Europa does gat the 
’ruth through.
Vn to Mia Ftm Eurncs
Ml 1SS8. ML Yam LT.

m < wbficMrrisc * 
with T3MA4i>wtiiT»<

Taupykite
pas mus

RSAL

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-

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

Taupykite dabar.

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

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

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

Įsteigta 1923 metais. TEL. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatytu
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šitokiais planais prez. Peronie- 
nė bando sutvarkyti krašte, grei
tai augančią, infliaciją, kuri 1976 
m. gali padidėti apie 600%.

Ekonomijos ministeris Emilio 
Mondelli prašė kongresą greičiau 
priimti vyriausybės pasiūlytus 
įstatymus, kaip mokesčių refor
mos ir kitus, ir taipgi prašė pa
keisti investacijų įstatymą, ku
ris palengvintų užsienio kapita
lui atsirasti Argentinos ūkyje.

Kaltinimai ir grasinimai
Visiems yra aišku, kad Kį- 

singerio-Brežnevo suplanuota 
detente ir detentės dvasioje pa 
sirašytos sutartys yra vienos 
krypties kelias. Visi pripažįs- 
ta* jog- jos naudingos Maskvai 
ir žalingos laisvajam pasauliui. 
Tos pat nuomonės yra- buvęs 
JAV jūrų jėgų admirolas El
mo R.. Zumvalt Jr.,. kandidatas 
į Amerikos senatą ir taipgi bu
vęs gynybos sekret James: R. 
Schlesinger is.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vaL vakaro, šeštadieniais — iki 12 vai.

šiandien gero ir sveiko maisto yra sunku gauti, nes 
visas maistas mažiau ar daugiau yra sužalotas che
minių nuodingųjų konservų. Turgavietėse šiandien 
randama džiovintų vaisių, turinčių net kartais dau
giau nuodingųjų dujų, negu valdžios leista vartoti. 
Visi džiovinti vaisiai turi per didelį sieros dujų kiekį. 
Užtai džiovintų vaisių eksportas į Europos kraštus bu- 
\o sustabdytas, nes tos šalys atsisakė- juos pirkti. Tas 
pat ir su žaliais vaisiais ir daržovėmis. Konservavi
mui ir spalvai palaikyti vartojamos aršeniko ir švino 
dujos. Tas pat daroma ir su baltais miltais, duona, 
pyragaičiais ir mėsa.

Nėra abejonių,, kad maistas yra viena iš svarbiau
sių pirmapradžių pajjrindų žmogaus gyvybei palaiky
ti. Bėda sa maistu tik ta, kad maistą sužaloja chemi
niai prežervatai ir padaro kenksmingu mitybai. Beje, 
žmogus, neturėdamas kitos išeities, turi priprasti prie 
maiste esančių nuodų. Bet užtai jis ankčiau ar vėliau 
užmokai savo sveikata, o- net ir gyvybe. Nebus, nuos
tabu. kad nūdien tik daug žmonių serga ir miršta,

KARIAI LAIMĖJO
VIETNAMO KARĄ

. Ryšiai su kraštu, santykiai su Lietuvos žmonėmis, 
noras pasikalbėti su atsakingais pareigūnais verčia tuos 
“naujų kelių” ieškotojus griauti veikiančius • organizaci
jas ir niekinti iki šio metų atsakingą darbą dirbančius 
veiksnius. Jie šalina iš organizacijų tokiai minčiai nepri
tariančius, imasi klastos priemonių, kad tiktai galėtų di
desni lietuvių skaičių Įtikinti “naujų kelių” ir “naujų me
todų” tikrumu. Kanadoje leidžiami Tėviškės žiburiai, 
laikraštis, daugiau simpatijų rodę “naujų kelių” ieškoto
jams, pradėjo abejoti pačiu svarbiausiu tvortinimu, bū
tent, kad Lietuvon nuvažiavus galima užmegzti kontaktą 
su pavergta lietuvių tauta ir patirti Lietuvoje likusių

šitaip rašo:
“Pastaraisiais metais išeivijai peršamas kaip ma

giškas receptas — ryšiai su Lietuva, kad ir paverg
ta. Sakoma, tuo būdu išeivija liks lietuviška, vaikai 
nuvažiavę Į Lietuvą per trumpą laiką išmoks lietu
viškai, o suaugę skaitys Lietuvoje išleistas knygas ir 
tuo būdu visos problemos išsispręs. Taip, šiame tvir
tinime yra dalis tiesos. Normaliai, palaikymas ryšių 
su gimtuoju tėvų kraštu yra tautinio atsigaivinimo 
šaltinis. Dėlto ir lietuviškoji išeivija netvirtina, kad 
ryšiai su tauta nereikalingi. Jeigu šio klausimu kilo 
ir tebekyla ginčas, tai tik dėlto, kad išeivija beveik 
neprileidžiama prie savo tautos kamieno. Bandan
tieji palaikyti ryšius su savąja tauta atsitrenkia į 
okupantus ir jų talkininkus, kurie tuos ryšius daro 
neįmanomais arba kalėjimiškais. Tie, kurie pasiten
kina ryšiais su okupaciniais pareigūnais ir mano, 
kad santykiauja su tauta, gyvena iliuzijomis. Jie 
skelbia atradę eklius j tautą, nors ištikrųjų jos ne
pasiekia. Jie santykiauja su kalėjimo viršininkais, 
kurie mielai rodo kalėjimo koridorius, bet stropiai 
saugo kalinius, kad neprasižiotų. Tai nėra ryšiai su 
tauta. O tauta. Q jeigu ir pavyksta susitikti su sa
vaisiais, tai tik labai trumpam, kontroliuojamame 
viešbutyje, okupacines tvarkos rėmuose.” (Tėviškės 
Žiburiai, 1976 m. kovo 4 d., 1 psl.)
Rusų pavergtoje ir Lietuvos komunistų valdomoje 

Lietuvoje viskas taip sutvarkyta, kad pavergtas lietuvis 
neprasižiotų. Jis negali prasižioti net ir tuojitveju, jeigu 
ir norėtų. Kiek laisviau jis galėtų kalbėti gimtiniame sa
vo name. Bet tas namas jau išgriautas. Jeigu kuris dar 
tebestovi, tai jis be stogo ir be langų, paskirtas nugrio
vimui. Jaunimas iš to namo seniai išlakstė, o vyresnieji 
išvežti Į gyvenvietes. Gyvenvietėse jau yra'partijos sky
rius, policija elektronines priemonęs paskialbėjimams 
klausyti.

Jeigu kas nuvažiuoja i “socialistinę” Lietuvą iš Ame
rikos ir nori pasimatyti su Lietuvoje likusiu broliu, bro
lio vaikais arba kitais giminaičiais, tai jam neleidžia nu
vykti Į gimtini kaimą, bet visą laiką tame kaime gyve
nusį brolį velka į Vilnių, pasadina jį į kambarį, parodo 
atvažiavusį brolį ir leidžia jiems pasikalbėti. Tie pasikal
bėjimai registruojami elektomagnetinėmis priemonė- 
kad vėliau, jeigu kiltų reikalas, su parvažiavusiu svečiu 
besikalbėjusį tautietį galėtų išvežti į prievartos darbams. 
Lietuvoj likusieji mūsų tautiečiai labai gerai žino jiems 
pastatytus spąstus,- todėl vengia pasakoti apie gyvenimo 
kasdienybę, o apie kokį išlaisvinimą ir kalbėti nebenori.

Kodėl kaltinama
Žinant, kad ginklų apriboji

mo pirmos dalies sutartis, turi 
žymių nuolaidų rusų naudai 
ir prisibijąnt kritikos* kuri ga
li suardyti ginklų apribojimo 
antros dalies derybas, prezi
dentui Nik&onui su patarėjais, 
sekr.. Kisingeriu ir gen. Haig, 
lankantis Maskvoje, kur buvo 
savrstomas sutarčių klausimas, 
1974 m. birželio mėn; 27 d. 
buvo paskambinta telefonu gy 
nybos sekr. James R. Schlesin- 
gerįui ir .priminta karo teis
mas, jei adnj. Zumweltas kal
bėsiąs TV, programoje. Admi
rolas gavo teisę pasirodyti. TV 
programoje tik tuomet, kai'pa
sižadėjo netiesti ginklų apri
bojimo taip vadinamos SALT 
I sutarties.

Aiškų, tiek adm. Zumvval- 
tasį tiek ir gynyb. sekr.. Schle- 
singeris gerai žinojo Kišingerio 
daromas, nuolaidas, ir tų nuolai 
dų žalą Amerikai. Jie joms; bu 
vo> ir tebėra priešingi, čia. gal 
būt ir aiškėja, kodėl adm. Zum 
waltas ir' gyi£ sekr. • Schiesin- 
geris turėjo pasitraukti iš-~^pa- 
reigU- V . \ ..

Atlantoj, Roxy teatre buvo vargonai, turintieji 1,300 įvairiausiu vamzdžiy. Dabar visas reikalas 
pervežtas į Kaliforniją, San Sylmar miestelį, kur yra įrengtas muziejus. Specialistas Gordon Belt 
tikrina medinius, varinius ir raginius milžiniš vargonų vamzdžius ir vamzdelius, kad galėtai 
užgroti nepaprasta muzika.

jimą, prarado Amerikos oru
mą ir garbę. V. P.

miršta civilizuotuose kraštuose, o nuo širdies ligų dar 
daugiau. 1971 metais, vien tik Chicagoje nuo širdies 
ligų mirė 16,198; sklerozė — 2,935; nuo vėžio 6,591. 
Tiek mirė, o kiek jų serga, to niekas nežino, nes nė
ra užrekorduota. - *

Nūdien, kultūringieji žmonės, minta moderniai 
gamintu maistu, kuris yra sužalotas cheminių nuodų 
konservų. Užtat juos ir kankina ne tik vėžio liga, bet 
ir visos kitos, kurioms nebeturi atsparumo kovoti, o 
to viso pasėka, tai ne geras maistas ir netinkamas jo 
vartojimas.

American Cancer Society surinkti statistikų davi
niai rodo, kad ant 7-nių pagyvenusių moterų mirties 
nuotykių — vienas išpuola vėžiui, o iš 12-kos mirusių 
vyrų, vienas yra miręs nuo vėžio. Ir taip yra nežiū
rint visokių moderninės chirurgijos priemonių — anks 
tyvų išpiovimų, rentgeno spindulių, radijaus ir įvai
rių vaistų bandymų.

Vėžio priežasčių tyrinėjimas yra labai geras daik
tas, nėra ko daug tam užmesti. Bet jei gyvenimo apy- 
stevas būtų galima tinkamai sutvarkyti, kad žmonės 
visur ir visuomet galėtų misti daugiau gamtiniais, 
nesužalotais valgiais, tai vėžio nuotykiai imtų mažė
ti ir tirpti kaip pavasario sniegas. Nereikėtų tada tiek 
daug pinigų ir energijos aikvoti įvairiems tyrimams, 
nereikėtų tiek daug didžiulių ligonnių vis daugiau ir 
daugiau statyti, nes ligonių mažiau būtų, žmonių 
gentkarte pradėtų eiti sveikatingumo keliu.

Žmogus turėtų valgyti daugiau gamtinio maisto 
javinio, daržovių, vaisių, pieno produktų, kurie su
darytų pačią apsčią ją mitybos dalį. Negerai perdaug 
cukraus vartoti mityboje, Nub jo rūgimo skrandyje 
prisidaro blogų rūgščių ir dujų, kurios pagamina li
gą gastritis. Jei kam būtinai reikia tirštesnių anglia-

Sen. Church pateiktas ir 
kongreso prilntas priedas, drau 
džiąs prezidentui siųsti karo 
jėgas į pietų-rytų Aziją ir su
teikiąs tuo šiaurės Vietnamui 
laisvas veikimo rankas,

T When you receive a letter, 
note the Zip in the return 
address and add it to your 
address book.

2 Call your local Port Offica 
or aee their National Zip 
Directory.

3 Local Zips can be found 
on the Zip Map in the 
business pages- of your 
phonebook.

Wished as a pctrte serrfet k eaos. 
eratioi with The MrarWac CmM.'

Subscription Rates:
In Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
six <month. $8.50 per 3 months. In 
other USA localities $26.00 per year. 
$14.00 per six months. $7.00 per 
three months. Canada $30.00 per year; 
other countries $31.00 per year.

Admirolas Zumwaltas- atvi
rai kaitina sekr. Kisingerį, jog 
jis grasinęs 1974 m. karo teisi
mu, norėdamas nutildyti admi 
rolo viešą ginklų apribojimo 
sutarties kritiką. Sekretorius 
Kisihgeris, žinoma, tai panei
gia. Bet admirolas vasario 5 d. 
pareiškė Hearsto leidžiamam 
laikraščiui, jog be abejonės tai 
buvo Kisingeris, kuris įsakė 
buvusiam prez. Niksono štabo 
viršininkui Aleksandrui ' M. 
Haig Jr. panašiai elgtis. Atseit 
pagrasinti teismu.

Kitose JAV vietose: 
metams ____

pusei metų ___
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THE LITHUANIAN DAILY NEWS ,

vą ir pradėjome traukdamiesi 
gintis.

Kai vidaus politikams reika
laujant, mes pasirašėme pa
liaubų sutartį Paryžiuje ir lei
dome šiaurės Vietnamo karei
viams pasilikti Pietų Vietna
me — karas jau buvo pralaimė

Argentinos pėzas ir pakeliamos 
kainos alyvai bei gazolinui, elek
trai ir kaikurioms kasdienio var
tojimo prekėms. Darbininkų už
darbis leidžiama pakelti 12.%, 
bet peronistų darbininkų vadai 
priešinasi ir sako, kad, darbinin
kams vistiek, ir uždarbį 12% pa- 

siams užšaldoma prekių kainos ■ didinus, būtų labai sunku, tokia, 
ir uždarbiai, nuvertinama 40% i Peronienės programa pergyventi.

neto jų, štai ką sako: — šių dienų mityba yra labai 
daug cheminių preservų sužalota ir gamina ligas ne 
vien tik tarp augančių' vaikų, bet ir taip naujagimių 
kūdikių, kurie tūkstančiais miršta vienų metų am
žiaus nesukaukę. Tie* kurie per gyvena, daugis iš jų 
turi proto- ir kūno defektas. Tūkstančiai Amerikos kū
dikių miršta kasmet dėl motinų kenksmingų vaistu 
ir netikusios dietos nešfumo dienimis vartojimo. Jos> 
suardo ne tik savo sveikatą* bet ir būsiančių kūdikių.

NESUKRAMTYTAS MAISTAS LIGOS

žmogaus kūnas yra viena iš didžiausių bei tebu- 
liausiu laboratorijų, knr be perstojimo vyksta įvairiu 
cheminių pasikeitumų, medžiagų kaitos veiksniai. Be
ne, daug Dabai painių cheminių apsireiškimų įvyksta^ 
Icol maisto dalys būna suskaldytos, veikiant tulžies 
vidurių syvamsi kur vėliau iš tų ištirpintų maisto gaš 
balelių susiformuoja ląstelių protoplazma.

(Bus daugiau)

daugiausiai vidurių ligomis, ulcerių (vočių) vėžių, 
cukraligė ir kitomis ligomis. Nuo ulcerių ir vėžio kas
met miršta šimtai tūkstančių. Toks skaičius miršta, 
o kiek serga? čia nepriskaitomi įvairūs širdies sutri
kimai, kuriuos didžiumoje pagamina įvairios dantų 
ligos, kaip pas augančius vaikus, taip ir pas užaugu
sius žmones.

Sveikatos Institutas Washington , D. C., štai ką sa
ko: — Amerikos miestuose kasdien. įvairiomis ligomis 
serga virš 7 milijonų žmonių, žinoma,, ne visi serga 
ulceriais, vėžiu arba širdies sutrikimais, bet didžiuma 
jų serga vidurių, ligomis* kylančiomis nua prastos 
bei užnuodytos mitybos.

vandžių,. tai galima vartoti medus, sirupus ir įvairūs 
džiovinti vaisiai- Cukrus yra blogas daiktas, o saldai
niai dar blogesnis, kad ir geros rūšies.

Cukrus, visi pigieji saldainiai, kuriuos vartoja dar
bo žmonių vaikai, suardo ne tik jų vidurių mašineri
ją, bet ir dantų aparatą. Nuo apstaus saldainių ir bir- 
galinių gėrimų vartojimo paeina veik didžiuma vi
daus figų, kaip tarpe augančių vaikų, taip pat ir pas 
(arpe užaugusių žmonių Neveltui nūdien 95-tas pro
centas vaikų turi kiaurus, išpuvusius dantis ir 20 mi
lijonų užaugusių žmonių yra bedančiai. Tai vis nuo
pelnas cukraus, pigiųjų saldainių ir birgalinių gėrimų.

NUODINGAS MAISTAS NESATEIKATA

f r „

Argentina nesugeba 
tvarkj'tis

BUENOS AIRES. — Prez. Isa
bela de Peron paskelbė naują 
programą krašto griūvančiam 
ūkiui tvarkyti: šešiems mene-

r?: afef; ‘S-

Buvęs Vienatie JAV -karo jė
gų vadas gen. Wiliam C. .West
moreland tvirtina, kad kariai 
karą buvo laimėję. Jį. pralaimė 
jo Vašingtono politikai. Jis< ši
tokius savo teigimus įrodinė
ja Amerikos kariuomenės 
laikraštyje “A Soldier Reports”.

Generole) žodžiais t ariant, 
1968 m. taip vadinamas Tet 
komunistų puolimas pasibai
gęs dideliu komunistų pralai
mėjimu. Ir,46.000 žuvusių Viet
name Amerikos karių nežuvo 
veltui. Mūsų ir karių žygis bu
vo idealistinis, kurį išreiškęs 
prez. Kennedy iškilmėse, įve
dant jį į prezidento pareigas, 
kad jokia kaina negali mus su 
laikyti kovojant už laisvę. Ka
riai karo nepralaimėjo, jie vi
sur kovose išėjo laimėtojais.

Generolas sako, fjis turėjęs 
planus užimti Laosą ir nutrauk 
ti Ho Chi Minh kelius, kuriais 
komunistai pristatinėjo gink
lus, užminuoti Haiphongo uos 
tą, išsikelti į šiaurę nuo mili- 
tarinės zonos — niekieno že
mės, išvalyti Kombodijoje ko
munistų bazes ir bombarduo
ti šiaurės Vietnamą. Parodžius 
jėgą po Tet komunistų puoli
mo 1968 m., vietkongas būtų 
paklupdytas ant kelių ir karas 
būtų buvęš^baigtas. Vietoje, to, 
mes sumažinom savo iniciaty-

Vidurių virškinimui būtina ir rūpesnių, šiurkštes
nių valgių daugiau vartoti būtent: juoda arba kvieti
nė čielo grūdo miltų duoną, lapotos daržovės, vaisiai, 
didžiuma jų su žievelėmis valgĄti. nes turi to viso ko 
žmogaus kūnui būtina iš kasdienės mitybos gauti. To
kie vaisiai, kaip slyvos, obuoliai, vynuogės, apelsinai, 
žirniai ir pupos turi daug naudingų viduriams skys
čių ir druskų — yra labai sveikas maistas ir geras 
nuo užkietėjimo vaistas.

Daug žalos daro žmogui įsisenėjęs vidurių sukie
tėjimas. kuris dažnai paeina per ilgai maistui berūgs- 
tant ir bepūnant, jame įvairių bakterijų prisiveisia ir 
tų bakterijų ir puvimo nuodai visą kraują užteršia, 
nuodija, nudėvi be laiko kiekvieną kūno ląstelę. Nuo 
nuolatinio žarnų užsikimšimo ir valgių puvinio, bak
terijos įsigali ir pridaro įvairių ligų; užuomazgų, ku
rios nėra taip lengva ir prašalinti. Ligų reikia vengti, 
nesvarbu kokio pobūdžio ji bebūtų. Pusamžiai žmonės 
daugiau gauna nukęsti nuo įvairių organų gedimo, 
įdegimo.

Manding, kraujo apytakos sistemos ligos užima žy
mią vietą, širdies durelių sugedimas, širdies audi
nių apsilpiinas, artetrosklerožė, inkstų kroniškas įdegi
mas. cukraligė, jaknų gedimas, alkoholiu apsinuodiji
mas ir visą eilė kitų ligų.

šiandien nuo vėžio baisiai daug žmonių serga ir

Gyvena iliuzijomis
Didokas Amerikos lietuvių skaičius gyvena iliuzijo

mis. Iliuzijos kankina ir tuos, kuriems rūpi Lietuvos lais
vės reikalas. Jie mato, kad jau praėjo didokas metų skai
čiaus, kai Lietuva neteko nepriklausomybės ir visa tau
ta pateko okupanto vergijon. Iš Lietuvos bėgusieji tikė
josi atgauti laisvę Lietuvai ir vėl grįžti į tėvų, namus. Bet 
laikas bėga, okupantas nesitraukia, o laisvės kova neduo
da pageidaujamų rezultatų. Vieni, patvaresnieji, tęsia 
kovą ir toliau, o kiti puola į nusiminimą ir eina ieškoti 
naujų priemonių.

Nusiminam puolusieji ieško ryšių su okupantu, su 
pavergta tauta. Jie negali krašto išlaisvinti, tai mano, 
kad galės tai padaryti kartu su pavergta tauta. Jie ieško 
ryšių su pavieniais asmenimis, bando juos įtikinti savo 
metodų tikrumu ir intencijų šventumu. Negalėję gauti 
užsienyje gyvenančių lietuvių ir laisvos Lietuvos draugų 
pakankamos pagalbos, jie yra įsitikinę, kad tai padarys 
su laisvės siekiančių'lietuvių pagalba. Iki šio meto var
toti kovos metodai jiems netinka. Ieškodami ryšių su 
kraštu, jie tikisi tuos ryšius užmegzti ir gauti labai dide
li impulsą lietuvių kovoje už savo krašto laisvę

Iki šio meto jie dar nieko nepadarė. Vieną kitą ryšį 
gal jie ir turi, bet rimtesnių studijų jie dar nedavė ir ap
čiuopiamų rezultatų dar niekam neparodė. Jie patikėjo 
savo metodais, ir pradėjo ardyti visa, kas jiems atrodo 
sena ir naujai kovai visai nebetinka. Jie pasisakė prieš 
laisvinimo darbą dirbančias organizacijas, jie niekais ver
čia ryškesnius asmenis, jie kritikuoja vyresnio amžiaus

SAUGOK SAVA SVEIKATĄ
Maistas yra tavo vaistas, 

o vaistas turi būti maistas

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose:

metams ___    $30.00
pusei metų ______________$16.00
trims mėnesiams________ $8.00
vienam mėnesiui ________ $3.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halsted St., Chicago 
HI. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

trims mėnesiams ___ -___ $7.50
$2.50vienam mėnesiui ________

Kanadoje: 
metams _____________ $30.00

$16.00pusei metų .........................
vienam mėnesiui ................ $3.00

Užsieniuose:
metams _____ r__ _ $31.00

$18.00pusei metu______ _
vienam mėnesiui ............ ./ $4.00

. • ' • i*



TELEF. PR 8-3229

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

Valandos pagal susitariipą.

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MO1EKŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Budding). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8U04

DR. C. K. BOBfcUS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PITTER BitALfS 
PHTSlCs^.M miVJ

2434 /Ur 
Ofisas: rt Em lock 40649 

Rezid.; 3*6-2X33 
OFlbU VALANDOS;

Pirmadieniais ir kecvmad. 1—7 vaL, 
anuao.. peiiKiauiem auo 1—o. tree 

it sesiad. ukui susitarus.

DK. Paul. v. uakQi^ 
GYDYTujaS IR CHIKUKu/aS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1938 S. Manheim Rd., W estchester, I IL 
VALANDOS; 3—3 darOo dienomis ir 

kas antrą sesiaoiem 8—3 vai.
TeL; 562-2/27 arda 562-2728

KEZ.: Gi 8-0873

DR. W. EiSiN ■ E1SINAS 
akušerija ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Keozie. 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 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. K.; A; V. JVC AS 
Tel.: 561-4605 sir 489-4441 

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

Valandos • pagal susitarimą.

Ofiso 1>L: HE 4-1818 >
Rezidencijos: PR 6-98G1

DR. J. MESKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71 st STREET

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

Trečiadieniais uždaryta.

Šaulių išvyka 
į Rotkfordą

Vyt. Did. šaulių Rinktinė, pa
kviesta rokfordiecių dalyvauti 
Vasario 16, Lietuvos Nepriklau
somybės minėjimą®. Apie 85 

šauliai, pasisamdę du autobusų 
vasario 22 d. 8 v. r. išvyko į 
Rockfordą.

Kelionė įdomi, -linksma ir už 
poros valandų jau ir Rockforde. 
Mielieji Rockfordiečiai, jau be
laukiu su paruoštais užkandžiais 
ir karšta kavutė.

Po užkandos: Rockfordo Liet. 
Tarybos vadovybė susitarusi su 
šaulių vyriausybe, pradėjo orga
nizuotis žygiui į šv. Petro ir Po
vilo bažnyčią pamaldom.

šauliai ir šaulės išsirikiavę 
gretomis, vadovaujant VI. Išga- 
naičiui ir sesių skyriui St. Cece- 
vičienei, sudarydami ilgą virtinę, 
su vėliavom priešaky, vietos po
licijos lydimi, apie 11:45 vi. žy
giuojame pasimelsti už žuvusius 
kovojant dėl Lietuvos Nepriklau
somybės.

Kung. A. Tamošaitis, laiky
damas-pamaldas pritaikė ir-reik
šmingą pamokslą; savo prasmin
gais ir jausmingais žodžiais už
kariavo visų susirinkusių maldi
ninku širdis ir nukėlė mintimis 
į gimtąsias tėviškes.

Po pamaldų sugrįžom atgal į 
klubo erdvias patalpas, kur ir 
prasidėjo šventės minėjimas.

Minėjimą 'atidarė Rockfordo 
Liet. Tarybos pirmininkas Petras 
šernas. Pakvietė panelę Giedrę 
Špokaitę, kuri apsukriai ir su
maniai perėmė vadovavimą.

Nors scenoje jau buvo spal
vingų vėliavų, bet ir šauliai at
sivežtos vėliavas, vadovaujant 
valdybos pareigūnui, šauliui P. 
Beinorui -buvo iškilmingai pris
tatomos į sceną.

Po to sugiedota Amerikos ir 
Lietuvos himnai.

Invokacija sukalbėjo žymus 
pamokslininkas • kung. Anicetas 
Tamošaitis.

Nepriklausomybės atstatymo 
Aktą perskaitė savanoris-kurė- 
ja's Vincas Keršys, savo aiškią 
tarseną — retais žodžiais davė 
suprasti Agto reikšmę ir Tary
bos pasiryžimą anais sunkiai
siais laikais.

Salėje buvo apie 300 asmenų, 
kurie su dideliu atsidėjimu sekė 
Akto skaitymą.

Programos vadovė, panelė

142 dol. Ltetavoe laisvinimo rei
kalams ir įteikė Rockfordo Liet. 
Tarybai.

Po viso to: 6 ▼. v. šauliai susė
do į autobusus patenkinti ir link
smi, sveiki sugrįžo į Chicagą.

Juozas Skeivys

SOVIETIŠKOS 
MOKYKLOS KUBOJE
Dienraštis “Ei Heraldo de 

Mexico” rašo, kad Kuboje vei
kia gerai įrengtos karinės mo
kyklos Pinar del Rio, Cuba ir 
KonsomoL kurias veda iš Mas 
kvos atsiųsti mokytojai-instruk 
toriai ir kurios ruošia visai Pie 
tų Amerikai pogrindžio “te 
chnikus” — bandoleros.

Uragvajaus vyriausybė, pa
sak “EI Heraldo de Mexico”, 
yra surinkusi davinius, kad 
Urugvajaus komunistų partija 
jau 1963 m. ėmėsi slaptai po 
grindžio veiklos ir yra pasiun
tusi į Kubos bandolėrų mokyk
las apie 60 asmenų įsigyti po
grindžio “mokslo”. Minėti urag 
vajiečiai, beigę Kuboje, “moks 
lūs”, dar buvo pasiųsti pasito
bulinti į Sovietų Rusiją, į to
kias pat mokyklas.

Iš tokių mokyklų grižę į Uru
gvajų jau “diplomuoti techni
kai”, ėmėsi pogrindžio veik
los, suorganizuodami slaptą 
Tupamarų bandolėrų grupę. 
Tupamarai ypatingai pasireiš
kė 1968 i— 1972 metais, iki 
Uragvajaus kariuomenė neįsi- 
kišo. Kariuomenė kraštą pa
kankamai gerai apvalė. Tuo
met jie susimetė, geriau tariant 
jų likučiai į kitu vardu pa- 
krištytą grupę.

Uragvajaus komunistų par
tija skelbėsi, jog ji su Tupama- 
rais neturinti bendro, kad tai 
yfa tik tautinė uragvajiečių 
grupė, kurie nori Urugvajuje 
įvesti geresnę tvarką. Tačiau 
slaptoji Uragvajaus policijos 
tarnyba -turėjo kitokių žinių. 
JI gerai pagrįstas' žinias patei
kė kongresui, kuris nuodugniai 
apsvarstęs, 1973 m. Uragva
jaus komunistu partiją uždarė, 
kuri iki tol veikė legaliai.

Aišku, Uragvajaus bėdos tuo 
nepasibaigė: komunistai, ne
žiūrint kaip jie vadintųsi — 
Tupamarai ar kaip kitaip, ir 
toliau graužia valstybes pama
tus. Pasireiškusi infliacija ir

ROD^UA.
KARJOMENE& SKAIČIŲ

Salisbury, Rod. — Rodezijos 
gynybos ministeris pranešė va- 
sorio 5 d., kad Rodezija susti
prina kariuomenę, padidinda
ma jos skaičių. Esą, apiel.000 
juodųjų nacionalistų veikia Ro 
dezijos teritorijoje ir kokie 
4-5. kaimyninėse valstybė
se.

Gynybos ministeris Pieter 
van. der Byl tokį pareiškimą 
padarė, kai Mozambiko prezi
dentas uždarė^su Rodezija sie
ną ir kai sustabdė vienintelio 
geležinkelio kelią, kuris iš 
Mozambiko uostų pristatinėjo 
Rodezijai prekes ir gazoliną. 
Gazolino pardavimas Rodezi- 
joje jau yra sumažintas 20%.

z* Rodezijos kariuomenė

Pasak Mozambiko, Rodezijo 
je gyvena 5,9 miL juodųjų, tuo 
tarpu baltųjų — vos keli šim
tai tūkstančių. Todėl Rodezi
jos armija turės susidaryti 
daugumoje iš juodųjų, kurie, 
reikalui ^esant, turės kariauti 
su Mozambike treniruota juo
dųjų nacionalistų armija, su
sidedanti jau dabar iš 13-16 
tūkstančių asmenų.

Rodezijos baltieji į kariuo
menę bus šaukiami tik trum
pam laikiii, trumpai laiko tar
pais pasikeičiant, dėl, palygin
ti, nedidelio baltųjų skaičiaus.

Rusu-Kubos intervene!ja

Rodezijos gynybos ministeris 
yra nuomonės, kad bent grei
tu laiku jis nesitiki rusą-kubie- 
čių kariuomenės įsikišimo j 
Rodezijos kivirčus su juodai
siais. Tačiau ministeris nepa
neigia galimybės, jog ateityje 
Mozambiko prezidentas Freli- 
mo galįs juos pasikviesti padė
ti juodųjų nacionalistams ves
ti partizaninį karą.

JAV senato užsienio reika
lu komitetas yra nuomonės, 
kad Sovietų remiamų jėgų lai
mėjimas Angoloje reiškia galą 
baltųjų dominavimui ir jų val
džios Rodezijo j e ir Pietų Afri
koje (Namibijoje). V. P.

Susinukimy

PRANEŠIMAI
SVARBUS SITSTRTNKTMAS

J. A. V. Reg. Lietuvių Bendruome
nės Marquette Parko Apylinkės me-

kovo mėn. 28 d. tuojau po 11:30 pa
maldų, parapijos salėje 6820 South 
Washtenaw Ave. Bus labai svarbūs 
reikalai aptariami. Prašoma visus 
skaitlingai dalyvauti. Tuomi parody
site, kad Jums rūpi ne tik savi rei
kalai, bet ir kenčiančių lietuvių pa
vergime. — VALD YBA.

— LIETUVIŲ NAŠLIŲ, NAŠLIU- 
KIŲ ir pavienių klubas kovo mėn. 
12 d. 7 vai. vakaro Vyčių salėje, 2455 
W. 47 St. šaukia eilinį narių susirin
kimą. Narių dalyvavimas būtinas ap
tarimui svarbių klubo reikalų. Po 
susirinkimo vaišės. Veiks bufetas ir 
šokiai. J. Joniko orkestrui grojant. 
Mėgstą šokti svečiai maloniai kvie
čiami dalyvauti. V. Cinką, sekr.

/

Švento rašto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
"Testovi mano malda kaip smilkalai prieš tava, mano ranky pakė

limas kaip vakaro vaisomoji auka".
Psalmė 141:2.

Baigiant kiekvieną dieną neužmirškime ateiti pas malonės sostą ir 
suvesti savo sąskaitą Viešpačiui, kiek mes pasinaudojome savo progomis 
arba pralenkėme jas, nugalėjome pikta geru arba buvome pikto nugalėti, 
buvome pasišventusiais pasiaukotojais arba savymyliais. Turime dėkoti 
Dievui už jo pagelbingą malonę ir persiprašyti uz paklydimus ir nupuoli
mus. Vardan mūsų Išganytojo turime prasyti atleidimo už praėjusios die
nos nepasisekimus ir trūkumus, ir maldauti, pasižadėti ir stengtis būti at
sargesniais ir uolesniais ir darbštesniais sekančią dieną.

Kas antrą antradienį Sophia Barčus radiįas skalbia švento Raito tyrinė
toju aiikinimus.

Vhl žino, kad m irti a yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra ml 
rūsiai i? į tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties^, kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, 
CHICAGO, ILLINOIS 6062V.

IV. RAŠTO TYRINĖTOJE

— ZARASIŠKIŲ KLUBO narių su
sirinkimas įvyks kovo 21 d., sekma
dienį, 2:00 vai. po pietų naujoje vie- , 
toje — Chicago Savings and Loan 
finansinės bendrovės Pake! Hall, 
prie 63 ir Western Ave. Visi klubo 
nariai yra kviečiami susirinkime da
lyvauti. Be kitų klubo reikalų teks 
aptarti ir pavasarinio banketo rei
kalą, kuris įvyks balandžio 24 d.

Valdyba

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

bedarbė jiems daug padeda.
V. P.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
aikštė tuTOMOBILIAMS PASTATYTI

2512 W. 47 ST. • FR 6-1998

Sekm. ir tree, uždaryta.

DAIMIDGAIDAS

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

RAOINSKAS

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

GERIAUSIAS 
8 TAKŲ MAGNETOFONAS 

SU SKAITLIUKU

Linksmumo arba liūdesio valandom 
(PUTRAMENTAS) 

gražiausios gėlės. ir . vainikai antka
piu papuošimui ir sezoninės 

kapams gėlės.
ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)

5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 

Tet. WA 5-8063

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairip atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: F Rentier 6-1882

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

Laidotuvių Direktoriai

MR-CONDTHONZD KOPLYČIOS

SEycbfie T-8wn

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS ' 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”.
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS 'SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
> 2656 WEST 63rd STREET 
VaL: anjad- nuo 1—4 po pietų, 

ketvirtad. nvo 5—7 v<i! vak. 
Ofiso t? vx. / '•

Na u j as rsz, feieL: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad^ trečiad. 
ir penkt. 24 ir 6-8 vai. vak. Šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

V. Tumasonis, M. D., S. C 
CHIRURGAS/’ 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2T23
Reird. telef.: Glbson 8-6195

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

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai. Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojom 
(Arch Supports) ir t L

VaL: 9—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd Sfc, Chicago III. 60629 

Telef.: PRetpecf 6-5084

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS-

Giedrė Špokaitė, pagrindiniu 
kalbėtoju pakvietė, visuomenės 
veikėją didį lietuvį patriotą, Dr. 
Vytautą Dargį, kuris savo jaus
mingais žodžiais apsakė Lietuvos 
istoriją, jos kančias — praeity 
ir dabar ir nepriklausomybės žy
dėjimo laikotarpius ir nepalau
žiamą norą atkurti neprikl. Lie
tuvą. ' • *.

Dr. V. Dargis savo kalboje bu
vo bent keletą kartų, dėl jaus
mingų žodžių pareiškimo, per
trauktas gausų rankų plojimu.

Po to, sekė rezoliucijos skaity
mas, kurią Rockfordo Liet. Ta
ryba buvo paruošusi ir ją skaitė 
Dr. Valentinas Plioplys, kuri bu
vo vienbalsiai priimta gausių 
rankų plojimu.

Po 10-15 min. pertraukos: 
Vyt. Didž. šaulių Rinktinės, me
no kuopelės vadovo J. Petrausko 
parašytas “Lietuvos Ąžuolai” 
vieno veiksmo patriotinis vaiz
das suvaidintas labai vykusiai, 
kurį režisavo aktorius Al. Brin
ką ir protarpiais ir pats -dekla
muodamas.

Toliau programoj dalyvavo Tė
viškės parapijos ansamblis, ku
ris labai gražiai sudainavo pa
triotines daineles: “Lieptas”, 
“Ištark mano vardą”, “Vakaro 
daina”. Solistė panelė Aldona 
Buntinaitė ir solistas Leonas 
Gružas: padainavo atskirai po 
keletą solo dainelių ir duetu — 
kartu “Nemunėli”.

Publika atsidėkadama gausiai 
ir ilgai plojo rankomis ir šaukė 
bys — pakartoti.

Pasibaigus programai, šauliai 
buvo pakviesti pietum*. Rock
fordiečiai yra nuoširdūs, geri pa
triotai ir apsukrūs biznieriai, ir 
už tai jie ir tari virš pusės mi
lijono kapitalo. Atsilankę šau
liai į šventės minėjimą suaukavo

AUGUSTINA YONKUTE 
Gyveno 7156 So. Campbell Avenue

Mirė 1976 m. kovo 6 d. vakare, sulaukusi 75 metų amžiaus. Gimė 
Lietuvoje, Šiaulių apskr. Amerikoje išgyveno 27 metus.-

Paliko nuliūdę: sesuo Ona Šimaitienė, švogeris Liudas, dukterė
čia Angelija, sūnėnai — Eugenijus ir Vytautas: Lietuvoje liko brolis 
Juozas su šeima, sesuo Emilija Repšienė su šeima ir sesuo Julija Jan
kutė bei kiti giminės, draugai ir pažįstami Lietuvoje taip pat Ameri
koje.

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 S. Western Ave.
Trečiadienį, kovo 10 d., 9:00 vai. ryto bus lydima iš koplyčios į 

Sv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingu pamaldų 
bus laidojama šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Visi Augustinos Yonkutės giminės, draugai ir pažįstami ma
loniai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
seserys, brolrs, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika-Evans. Tel. RE 7-8600.

VERONIKA AŽUKAS 
Pagal tėvus Kunce

Gyveno 6830 So. Ar+esien Avenue
Mirė 1976 m. kovo 7 dienos ryte, sulaukusi 79 metų amžiaus. Gimė 

Lietuvoje, Panevėžio apskr. Amerikoje išgyveno 48 metus.
Paliko nuliūdę: sūnus John, marti Rita, du anūkai. -— Mary Eli

zabeth ir Michael John, dukterėčios ir sūnėnai su šeimomis bei kiti 
giminės^ draugai ir pažįstami. t i

Priklausė Amerikos Legiono Dariaus-Girėno Posto No. 271 Mo
terų vienetui ir Lietuviu Suvalkiečių Draugijai. v

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje. 6845 S. Western Ave.
Ketvirtadiehį, kovo 11 <L, 9:00 vai. ryto bus lydima iš koplyčios 

į Sv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaMu 
bus laidojama KMŠmiero lietuvių kapinėse.

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

Nuliūdę lieka:
sūnus marti, anūkai, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika-Evans. Tel. RE 7-8600.
... — — ...........—--------------- -— .......................- —™.■  - ■ - ■

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

1446 So. 50th Ave~, Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

P. J. RIDIKAS
3354 Sa. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

5 — NAUJIENOS, CHICAGO «, ILI------ TUESDAY. MARCH 0. 1976

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

* 2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4410 

-■ — ------ ■■

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

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

give.,. . 
so more will live

HEART 
FUND

Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
A asociacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

POMKST JHRES HURT 
OUX *OKXST FRIEND*

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)
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-ALT0S INFORMACIJĄAtstatykimė Bendruomenėje vienybę! j

—; aP'e

V4 *z’; -rŪS1Naujais ištisu &?įt\

prieš rinkimų dieną.
9. ApylHikes; suskaičiusios 

balsus, surašo aktus jr.pąsiun-

Jei pradėtą veikti dvi Bend
ruomenės, būtu didžiausia mū
są nelaimė. Dėl tos bėdos ta
riamasi ir rašoma net perdaug. 
Tačiau reikšmingą žygių kri
zei išspręsti nedaroma. Balan- 

■ džio mėnesyje paskelbti Tary
bos rinkimai klausimo išspręs
ti negali, nors jau berods ją 
pravedimui prisirengta. Ta
čiau, jeigu norima iš bėdos iš
bristi, balandžio rinkimus rei
kia visam pusmečiui atidėti ir 
iš naujo prisiruošti.

1. Sudaryti visas rinkimines 
komisijas iš abiejų* Bendruo
menių po lygiai.

2. Tiksliai nustatyti Apylin
kių ribas, apimant ir vietoves, 
kurios potencialiai kada noys 
galėtą Apylinkei priklausyti.

3. Sudaryti Apylinkių narių, 
pagal raidyną, sąrašą, palie
kant vietos per rinkimus na
riais Įsirašantiems.

4. Apylinkės nariais gali bū
ti tik Apylinkės ribose pasto
viai gyvenantieji.

5. Panaikinti balsavimus paš 
tu ar kitaip netiesioginiai.

6. Balsavimo lapai turi būti 
pasirašyti dviejų rinkiminės 
komisijos narių — po vieną iš 
kiekvienos pusės.

7. Vietovėse, kur nėra apy
linkės, bet yra daug lietuvių, 
komisijos turi nuvykti vienai 
dienai balsus priimti.

8. Į Tarybą kandidatais turi 
būti naujai pastatyta 60 dienų

rišiioineriej, darbštus patrioti- 
niuosc“ darbuose, solidarus sa- 
Vo aplinkoje — niekad neatsi
sakąs savo artimui padėti. Jis 
yrą atvykęs iš Argentinos; ku
rioje. likę draugai palaiko su

10. Bendruomenės Valdybos 
susitaria dėl išrejnkamų Tary- 
bon narių skaičiaus. ,

11. Pirmam Naujos Tarybos 
posėdyje balsavimo teisę turi 
tik Tarybon išrinktieji,

12. Jei dėl rinkimų, laikė 10 
dienų, būtų paduota skundų? 
jiems išspręsti sudaromas tre
čiųjų teismas, kurio; sprendi
mas yra galutinas.

Pastaba 1. Kad taip vydoini 
rinkimai nebeatatinka Bend
ruomenės Įstatams, yrą pašėlta 
neteisėtai išrinktoji' Taryba, 
kuri ir nebeturi teisės-rinki
mus pravesti.

Pastaba 2. Jei kuri iš Bend
ruomenių atsiąakys siūlomąja} 
tvarka rinkimuose dalyvauti ir 
tuo pačiu jos išdavoms paklus
ti, tuo pačiu pasisakys už Ren- pagal gautus ;pageidavimus ar- 
druonienės skaldymą 1 yri X'

Pastaba 3. šis siūlymas siun
čiamas lietuviškai periodinei 
spaudai JAV atspausdinti.

Petras Šilas

— Kazys Černiauskas, Santa 
Monjca, CaL, tapo 7Nauji enų 
skaitytoju.-Jas-jaut užsakė yie- 

:nas asmuo gimtadienio proga.

MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS-ŽUKAUSKAS
2608 West 69th St, Chicago, DL 60629 ’ TeL WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas gėrės rūšies įvairių preltiąH, ; į.
MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ. P

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo

Įrankiai.. Ilgu metu patyrimas. \ -
V Jk J w ‘S *tšf t -į' - ' Z '

AL N-ALT J O K A I T! S Lg® ‘
2022 W. 69 ST„ CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209;

REAL ESTATE COS SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

’ BANANAS 7
Azijoje, Afrikoje ir visoje 

Pietų Amerikoje auga kelios 
bananų rūšys, kuriuos ispaniš
kai kalbą ąmpnės vadina ei ba 
nano, ei bai^anito, ei platano ir 
tt. EI platano savo kėliu skirs
tosi Į kelias rūšis, kurios vadi
nasi rottin, Bombin, maseano, 
morado, dominico, enano ir 
macho.

’ Kiekviena banano rūšis turi 
savo paskirtį maisto atžvilgiu, 
ypač platanas turi svarbią rei
kšmę žmonių mityboje. Ne
klystant galima sakyti, jog pla 
tanas,, kartu su kukurūzu ar
ba maiz, neturtingiesiems pa- 
.vadoja duoną. Jis yra maistin 
gas, nes turi savyje nemažai 
krakmolo geležies ir truputį 
cukraus bei kitų mineralų ne- 
žyinų .kiekį, i. . -

Neturtingieji jį__verda, kepa, 
maįa^Ypač jie plačiai jį_ nau
doja** verdant taip-,, vadinamą 
sanęoęhĮo sriubą, kuri suside
da .ijš ;vandens, riporos gabalų 
platano, poros -kopūsto lapų, 
poros bulvių, iporkos, poros 
lauro lapelių, .truputis papri
kos, druskos, ‘keletos skilčių, 
žalių svogūnų ir poros gabalų 
jautienos.. Išvirta sriuba esti 
tamsios spalvos dėl platane 
esančios. geležies. Sancochio 
sriuba kad ir .tamsi, bet mais
tinga ir skani.

Platano augalas panašus į 
banano, bet tik jo vaisių ke
kės esti daug didesnės ir sun
kesnės. Pats platano vaisius 
beveik du kart didesnis už ba
nano, storesnis ir ryškiai tri
kampiais, Jo “mėsa” žalia val
gyti neskani. Jo spalva • yra 
rausva arba nežymiai ružava.

Kiekvienas Pietų Amerikos 
gyventojas t vidutiniškai plata
no suvalgo apie 24 kilogramus 
per metus. Vien tik Meksikoje 
jo užauginama virš milijono 
tonų, ktirių vertė siekia apie 
657 mil. meksikietiškų pėzų 
arba 55. mil. dol. Jo atvežama 
ir JAV “už 30 mil. dol. sumą: .

Plotoho, kaip ir banano, ke
lių jstiebty medis užauga kėlių 
metrų;, aukščio.; Jo dieinuo. yra 
minkštasTr:sultingas.' Ji noriai 
ėda,tjgyyvflįiai. Vienai kartą iš
davęs.vaisių.-kekę, jis: lieka nę- 
yaisingas^/Todėl jį/.reikia nuo
dąt atsodinti:■ •_ . . „. j...
; Vįe.nas. jąūnas .sumanus ame 
rikiėtis,‘1 'Kolumbijoje, Santa 
Lenos.upės pakraštyje, užšivei- 
;sė dideles platano plantacij as 
iir pasistatęs džiovyklą su ma
lūnėliu, plataną džiovino, ma
lė ir pardavinėjo 50 svarų mai 
šeliuose. Platano miltai yra la 
bai geras pašaras paukščiams 
ir. gyvuliams. !

. Amerikietis gyrėsi, kad pla
tono miltų prekyba labai gerai 
sekąsi ir kad jis juos išvežioja 
po visą pietų Ameriką. V, P.

SKAITYK IRKTTA^ PATARK 
i D LENRAS TI " NAUJIENAS ’ i

Jurgučio seimų
New Jersey kongresmanas 

Edwin B. Forsythe vasario 17 
d. JAV Atsstovų Rūpiuose pa- 

juo ryšius. Naujienų, vado.vy- 8akė kalbą .'minėdamas Vasą- 
bė dėkoja prenumeratos spron ri’o 16. Priminė kąnčią perskjr 
šoriui ir kartu su juo siunčia tos A. Jurgučio šeimos, kai žmo 
nuoširdžius linkėjimus naujam na vis dar negali atvykti iš Lie- 
škaitytojui p.‘ūernauskui gim-j tuvps. Pabrėžė, kad tai rodo, 
tadienio progą. (jog JAV-bė^ privalo paremti

— PoniaK. Naumooas iš Guge Baltijos, valstybes jų atkaklio- 
Parlco apylinkės atsiliepė tei- je kovoje. Pažymėjo, kad jau 
gianiai Į naujų skaitytoji; va- 60 kongresiuanų reikalauja, jog 
jų‘ ir,' palaikydama lietuvišką*būtų sudaryta speciali komisi- 
spaudą, užsisakė ' Naujienas § ja, kuri registruotų nusikalti- 
mėn. Užsakyinui. buvo panau- nius prieš žrnogąus laisvės prin 
dotą vajaus atkarpa. Naujienų cipus, priimtus Helsinkio kon- 
vadovybė dėkoja jai už dėme- ferencijoje, ir tai reiškia, — 
sĮ, taip pat taria dėkui asme- kalbėjo kongresmanas, — kad 

JAV neapleis lietuvių tautos 
jos kovoje.ų'

JAV rems kovoje prieš 
priespaudą i

Senatorius-Birch Bayh (dem,; 
Indiana) vasarių 17 d. primi
nęs senate Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimą, pažymėjo, 
kad JAV rems lietuvius jų nuo 
latinėje kovoje dėl nepriklau
somybės. Priminė, kad Sovie
tų Sąjungą,-’ nežiūrint jos pa
kartotinų tarptautinių pasiža
dėjimų, viss laikosi nuolatinės 
priespaudos? politikos, ir kėlė 
reikalą, ką$;-Spyietųi Sąjunga 
būtų verčiama laikytis savo 
tarptautinių^ Įsipareigojimų.

Iškėlė leidinius ■ ■ 
“The 'Violations. ..” y

New Yorkb senatorius Buc
kley (koserv.) savo kalboje 
Senate vasąrio' 17 d. priminė 
kasmet išleidžiamus “The Vio
lations of Human Hights in 
Soviet Occupied Lithuania”, 
pažymėdamas, kad tuose do
kumentiniuose leidiniuos iške
liama hors dalis sovietinių 
priespaudosveiksmų. Ragino 
priimti rezoliuciją 319, kuri 
išryškins, ‘kad Helsinky JAV 
nepripažiiip Lietuvos, Latvijos 
ir Estijcfe ihkėrpbracijos. Reiš
kė viltį, 'kąt|y'su amerikiečių 
talka vėl laisvės Švyturys iškils 
Lietuvoje. \' V - ■ ‘ ;

; ij;.Apua
! f New ^etsžy '• kongrėšmanas 
;H€nr^..Hėlštp$k-i~-Xdfein-• Kong-: 
^OjlRūfhTtosfeį^įi^'ė -heroiš-:

niui; supažindinusiam’ ją su 
Naujienomis. Vajaus proga Nau 
jienos yra siunčiamos susipa
žinimui. 2 savaites nemokamai

. i:. siuntikialiLietuvą W;
.' Cosmos Pąfęe^Ei^^^"€or^7^x

MARQUETft4GiF^fPARČ^$lBRVjCE -
2501 W. 69th St., Clifcago, III. 60629. — Tel. WA 5<2737 . 1

3333 So. Halsted et^fc«g<lii/$iS6^^it], 2544^0 -
. ’ v. WAX A N Tj-N^s ■ ' “ •

= =====— ■ iMwa^aw^MWww—■——

NAUJIENOMS šiemet suėjo 80 metų. Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuviu dienrašiio 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 į sandėrius su okupantais ar Jų įgalio
tiniais. - -■ y. J r

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes., jų bendras Institu
cijas ir remia visu 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 būtirios. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujiena vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi i. visus lietuvius pasekti lietusdikos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikraiio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino-lie
tuviškų reikalų renesanso. ' ~ .'.'5 - ' ' “
KAINUOJA: Chic*go|e Ir Kanado|» metams — $30.00, pusei metų — $16.00, 

trims mėn. — $830, vienam men. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — 314.00, vienam mėn. — $2-50. Užsieniuo
se — S31JX) metama. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

ba skaitytojų, atsiųstus galimų 
prenuni.ęj-atorių airesus,

— Petras Pagojusį ‘Detroit, 
Mich., kalendorius proga at
siuntė Naujienų paramai pen
kinę. Aug. Pocius iš Rocfordo 
atsiuntė du dol. Dėkui jiems už 
paramą ir už bendradarbiavi
mą Naujienose. Detroito tau
tietis užsisakė Naujienas 3 mėn. 
geresniam susipažinimui, to
dėl pavardės prašė neminėti.

— Kanados Lietuvių Bend
ruomenė pasirinko kovo mėn. 
vykdyti solidarumo Įnašų va-? 
jų. S3 nario mokestį padeda 
surinkti lietuviškos taupymo 
institucijos ir lietuvių parapi
jos.

— Šaulių Sąjungos atstovų 
suvažiavimas biis balandžio 23 
ir 24 d. Toronto Lietuviu na
muose. Sąjunga turi 27 dali
nius, su apie 3,000 narių. Suva
žiavimo metu taip- pat bus 
banketas. Suvažiavimai būna 
kas treji mietai..
.. — 5- Seikus,^t.:Catharihes, 
Ont., Canada, buvęs Pabaltijo 
universiteto lektorius, dalyva
vo Brock universiteto suruoš
tuose seminaruose apie lietu
vių papročius ir tradicij as.
i.K. jMąngiickas (pirm.)\, dv> 
O. Gustainienė;' kūh: dr. P;': Gai 
da, dr.’. S. Čepas; ir iriž?'JJKši- 
vickos sūdaro Kana'dbs višub- 
menės vęĮkėjp. mėtinės premi.kūs' lietuvių pastangas pasiek- 
jos'koinisiją. J£50(tpreirrijos me- Įti . laisvu ir nepriklausomybę, 
cenattfs "yfa'kun. ' J; Į^runš-
kis, Amerikos^Liętuvių ’ Tary- kongrėsrtianė , Mjjličfent Fen- 
Įx)š informacijos vedėjas. Pre- -wick. ; '
mija bus skiriama kiekvienais * ’ J
metais,įteikimąvy^Kina-l D'ar ®r' „

.... tTL.v.-jI I refer to yoųr letter of 22 
December 1975 to the Prime 
Minister on behalf of the Lit-

— Rasa Ratavičiūtė, Delhi, huaniari American Concil Inc.
Ont, atgaivino tautinių šokių concerning the Australian Go- 
grupę “Palanga”. Buvo suor- verment’s decision. to withd- 
ganizuoti jauni šokėjai vietoje raw de jure recognition of the 
išvykusių studijuoti. Grupę gio 
boja E. Atf'gustariavičiėnė ir A. 
RatavTČienė; ' '

■ — P. "Rfhskaitis pakviestas
spaudos-kiosko vedėjuriHamil- 
tpno Lie^uvių parapijis-salėje.

dos -Lietuvių ' katalikųthen d 
rijos centro valdyba.

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ LNFORMACUŲ, KREIPKITĖS Į

’ PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road. Chicago, Ill. Virginia 1-llVi

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 
NOTARIATAS — VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-22'
10 BUTŲ mūras i vakarus nuo Ci

cero Avė. Virš §19,000 pajamų, žemi 
mokesčiai. Puikus investavimas.

GERAI IŠLAIKYTAS 4 puošnių bu
tu niūras. Geros pajamos. Savininkas 
finansuoja.

NAUJASIS MŪRO BUNG. 4 kamb. 
butas Lme aukšte ir 2 kamb. viršuje. 
Mūęo garažas. Į vakarus nuo Kedzie.

SIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St. Tel. 436.7878

IR GYVENKIME ČIA

6 butu iškilaus grožio gelsvas mū
ras. 4 auto mūro garažas. Patiks ir 
jums, Marquette Parke. SS6.000.

2 butų puikus mūras, atskiri šildy
mai, 2 auto garažas. Marquette Par
ke. Arti mūsų. $27,900.

BANGOR, MICH. RETIREMENT 
HOME ’ 120 miles outside Chicago. 
Widow must sell sturdy 5 room hou
se. Insulated. Hardwood floors. Full 
basement and bath. Good drinking 
water. Good furnace. 2% acres of 
good land on blacktop road. Bus 
service to schools which are less 
than 2 miles away. — both elemen
tary and high schools. Fir trees in 
front of house and other shade trees. 
$20,000. Taxes only S126 -yearly. 

Tel.: 616 427-8766.

ARTI 73 — California 20 metų 
miikiis 6 kamb.. 2 aukštų mūras ir 
2 auto mūro Brazas. Labai patrauk
lus gyventi. $23.300.

SAVTSTGVTĄjvf prnfesionalui ar 
Vwkvipnarn žmncnū galima gerai bir- 

9. niuro narna luksus 6
lrarnb hnfaę ir mnderrniq b’znis. Na- 
▼nac 1R rnpfn sfafvfaę L o veik
nrieš Marquette Parką. $38.000.

‘ RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 

1:00 v. popiet. “ " ' _ 1.
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai.

9 kambariu kain nanias ranch. 2 
drfnvėą 2 vn^w npHii kornetai. 
Art; Parko. Galite greit už
imti. .*36.500.

9 "RTTTTT mndomuq mfirn 'narnają jcii 
'TarjiTt-j Afąlriri cildvrrnai. Parrn graži 
‘Tatvė Mąrauete Parke. S36.600.

VnnppNTK 4 RTTTTT rnirr^c fr 2 
”ifn muro Šildvrnai.
^nnt air cond Arti Maria High. — 
*45 500.

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

- šeštadieni ir

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

CHICAGO, ILL. 60629

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

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

Q Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių Įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS ______ _______________________

incorporation»' of the - Baltic 
States into the-Soviet Union.

No formal statement was is
sued setting out the Govern
ment’s decision, however, on 24 

Ji įsteigė..pensimnkų:.^klubas. December 1975 media enqui- 
PrieJ keletą metų, čia veikė J.l"es ye answered to tbe ef- 
Pleinio vadovaujamas spaudos 
kioskas, o Hamiltono lietuviai 
buvo lietuviškų knygų pirkimo 
čempionai.

— š. m. kovo 12 d. 7 v. vak. Soviet Union and that the Go- 
Jaunimo Centro galerijoj (Lit-J vernment had ‘ Instructed the 
huanian Art Gallery) 3620 So. 
Claremont Ave., Chicago, Ill. 
atidaroma Juozo Mieliulio kū
rybos paroda. Parodą tęsis iki 
kovo 21 d. imtinai. Lankymo 
valandos: Savaitgaliais: 1 v. v.
— 9 v. v. Savaitės (dienomis: 7 
vai. v. — 9 vai. vakaro.

Brangenybes^ Laikrodžiai, Dovanos 
. visoms progoms.

3237 WEST 63 rd ST., CHICAGO 
Telef, 434-4660

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

P6“® vienintelj 
f r lietuvį kailininką ^4

Chicagoje -------
■^SkNORMANA 
JMR»juršteiną 
WBįjSS|^TeL 263-5826 

(Įstaigo*) ir 
677-8489 

(buto)

ADRESAS
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ries were answered to the ef
fect that the Australian Govern 

■ ment had implemented its de
cision to withhraw de jure re
cognition of the incorporation 
of the Baltic "States into the

HOMEOWNERS POLICY

Call Frank Zapelis 
f 320814 W.95th St.

GA 4-8654

STATI FARM

MNSUEAMCt

Su:c Farm F ne an4 CnwHy Company

185 North WaB**h Avenue 
•2nd Floor Chicago, El. 60601

— šį šeštadienį, kovo 13 d^ 
8 vai. vakaro Įvyks premjera 
Leharo operetės “Grafas Liuk- 
semburges”. Antras spektaklis 
— kovo 14 d. 3 vai. po pietų, i 
Bilietai parduodami Margi- * 
niuose, 2511 W. 69th St.

Latvia before the prievious Go 
vernment’s decision in July 
1974 to give de jure recogni
tion, has been informed that 
he might resume his functions 
as honorary’ Consul.

Yours sincerely, Dale Budd
Principal Private Secretary 

Dr K. Bobelis, 
National President, 
Lithuanian Americas Council 
Inc.,

, 2606 ,W. 63rd Street,
I Chicago, Ill.,
Nnited States Of America

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 
Pardavimas ir Taisymas 

U44 WEST 69th STREET 
Telefj R E public MM1

— Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama skambinti 

j arba rašyti prašant siųsti susi
pažinimui. Platinimo vajaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus ir galimų skaitytojų 
adresus.

(Pr).

FIGHT FIRES

’NAUJIENOS’ KIEKVIENO
, LIETUVIO 

DRAUGAS IR BIČIULIS

SKAITYTI 
SKAITYK IR 

SKAITYTI

•NAU-TTENAS"
KITAM PABARK

------------------- 1 ■ "I "t
Siuntiniai į Lietuvą 

ir kitus kraštus
P. NEDZINSKAS, 4063 Archer Av»
Chicago, IIL <0631 TaL Y A 74980
---    .... . _ _ .™_.— _/

Pasveikink savo draugus 
per ■Naujienas"

PTTTTS? PEAT- ESTATE
PIRKSIT — PiP-nrroSTT — 

VTTnVnCTT 
TVATRUS DRAUDIMAI

Maloniai jums -natamaus

RALYS BUDRAITIS
♦369 ARCRPR AVF cmCAGO.TR 

Tel. 254J5551
f.FMONrrn apvttvkpte 

135-TA IR ARCHER AVĖ 
Tel 257-5861

M. A. š’MKTJS /
Real Estate. Notary Publie.

INCOME TAX SERVICE 
$259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitoki blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Iren iriu mieste Ir užmiesty- naujos Ir 
Derstatau menus visu rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning. van
dens boilerius ir stogu rinas (gutters) 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So WESTERN AVE.

Chicago. HL 60609. TeL VI 7-3447

DĖMESIO 
62—30 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $70 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams.

Kreiptis: 
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

RANGE

Pasveikink savo draugus 
per "Naujienas"

WILDFIRE

cmCAGO.TR



