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JAV DES I SOMALIJ

jos bylomis
Vienos universiteto medicinos fakultetas iki karo buvo skaitomas pats geriausias 
visame pasėlyje. Vienos universitetą baigusiems daktarams, /vi'/jcmet ’būdavo vietos 
ligoninės ir medicinos mokyklose. Po karo pradėjo garsėti Amerikos medicinos 
mokyklos. Labiausiai visame pasaulyje išgarsėjo May© klinika ir prie jos steigta 

mokykla.
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TURTINGA ALGIRDO J. KASULAIČIO 
PASKAITA APIE HELSINKIO AKTUS

Du šimtai Chicagos vyry ir motery klausėsi 
paskaitos ir paaiškinimy

CHICAGO, UI. — Praeito sekmadienio popietę iš Kleve- 
iando atskridęs Algirdas J. Kasulaitis skaitė įdomią ir turiningą 

. paskaitą apie Helsinkio aktų reikšmę pokarinėje tarptautinėje 
politikoje. Susirinko apie du šimtai vyrų ir moterų, priklausan
čių įvairioms politinėms grupėms, labai atidžiai klausė gerai pa
ruoštos paskaitos ir dar su didesniu įdomumu kreipė dėmesį į 
prelegento ir koreferentų padarytus paaiškinimus.

Pačioje pradžioje prelegentas ======== 
pripažino, kad Helsinkio aktai Tnjcin T-JWArcLw 
sudarė visai kitokią tarptautinę Į IvlollL Jun JL0I110

nepatenkintas Korė-padėtį. 35 Europos valstybių pa 
sirašytas dokumentas, pasira
šiusių tarpe, įskaitant JAV ir 

'Kanadą, pakeitė iki šio meto 
buvusius santykius. Dokumen- 

. tą pasirašė visos Europos vals
tybės, išskyrus mažąją Albani
ją. J Brelegentas pastebėjo, kad 
jo nepasirašė Lietuvaj Latvija 
ir .Estija, ne vien Albanija. Do- 

. kumenta 7 pasirašė Vatikanas. 
f Dokumentas nėra jokia tarptau 

tinę, sutartis, bet tame dokumen 
te išdėstyti principai, kurių, pa- 
sirašrusos valstybės pasižadėjo 
laikytis, kad galėtų siekti Euro
poje saugumo ir bendradarbia
vimo Kai Europa bus saugi, tai 
tada isieks. taikos Europoje.

• Vakaru Europos valstybės, 
skaitant Amerika .ir Kanada, no 
rėjo siekti taikos ir pasirašyti 
Europos taikos sutartį, bet so
vietų valdžia, norėdama pasi
grobti Rytų Europos didelius 
plotus, taikos sutarties vengė, 
Mausimą atiddėjinėjo ir pasiūlė 
pirma rasti reikalingą Sovietų 
Sąjungai saugumą ir Europos 
tautų bendradarbiavimą. Ame
rikiečiai, negalėdami pasiekti 
taikos be naujo karo, sutiko su 
kairiais sovietų pasiūlymais, 
bet prie jų pridėjo kelis savo 
reikalavimus. Jų tarpe buvo pa
grindinės žmogaus teisės, karo 
metu’pasimetusių šeimų sujun
gimas, informacijų pasikeiti
mas ir laisvas judėjimas pasie
nio gyventojų. Sovietų Sąjun
ga sutiko su Amerikos diploma
tų'pagrindinėmis • mintimis ir 
įrašė jas į Helsinkio aktus.

Helsinkyje, nutarta suvažiuoti 
kas du metai ir patikrinti, ko
kia pažanga padaryta saugumo 
ir bendradarbiavimo srityje. 
Praeitais metais susirinkta Bel
grade, o ateinanti konefemcija 
vyks Vakarų Europoj, greičiau
sia Vienoje. Maskviniai norėjo 
ją šaukti Čekoslovakijoje, bet 
vakariečiai nesutiko.

Amerikos Lietuvių Taryba la 
bai gerai padariusi, kad pasi- 

, naudojusi Helsinkio aktais Lie
tuvos laisvės bylai kelti. Vi
siems džiugu, kad tarptautinėje
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WASHINGTON, D.C.—Teisi
ninkas Leonas Jaworskis labai 
nepatenkintas prezidento Car- 
terio ir teisingumo departamen 
to atstovų susitarimu su Korė-j 
jos valdžia dėl sukčiaus Tong- 
sun Park. Jeworski mano, kad 
prezidentui reikėjo sustabdyti 

, visą paramą ir išreikalauti Par
ką be jokių sąlygų. Korėječiai 
gaudavo didėlę paramą iš Ame
rikos, o vėliau gautais doleriais 
papirkinėjo kongreso atstovus 
dar didesnėm paramoms gauti. 
Jaworskis norėjo suktą Parką 
■ilgiems metams padėti į Ameri
kos kalėjmus. Atrodo, kad jis 
galės Parką tiktai apklausinėti, mų. Mokslininkai nori nustaty- 
bet negalės siųsti i kalėjimą, ti biblinio miesto pamatus, o 
nes amerikiečiai pasižadėjo jo,vėliau toįe 
nebausti, jeigu kongreso atsto-Į 
vams jis sakys teisybę.
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SOVIETU LĖKTUVAI APŠAUDO 
SOMALIJOS KAIMUS IR MIESTELIUS

IZRAELIS NORI ATGAIVINTI SENĄ 
ŠILOCHO MIESTĄ

Rusai pakėlė smun- 
i kančią laboratoriją

■JERUZAIA Izraelis. — Izraelitai vakaj^pareiškė, kad jie' N1ASKV.A. Rusija. — Sovietų 
pės kranto, kosmonautai skrieja erdvės la- 

: boratorijoje “Salut 6”, kuri pa
skutinėmis dienomis pradėjo 
smukti žemyn, kaip ir 954 sate
litas. Sovietų mokslininkai susi- 

_ . irūnino. kad neatsitiktų tokia ne
Sun-Time pir- kokia ištiko praeitais me 

madieni pranešė, kad Georgia' tais palefeta ir praeita savaite 
valst. karinės aviacijos bazėje Kanadcn nukritusĮ satelitą.

“Salut 6n erdvėje buvusiems 
! kosmonautams Juri Romanen- 
kai ir Georgi Grečkai buvo įsa
kyta paleisti kelias raketas ir 
pabandyti erdvėlaivį pastatyti

visai nesirengia trauktis iš viso kairiojo Jordano 
kur savo laiku buvo biblinis miestas šilochas.

Dabartiniu metu tuose lau-- 
kuose, kur tebestovi šilocho 
griuvėsiai, dirba 40 moksliniu-’ 
kų ir apsigyveno 10 izraelitų šei

WASHLNGTON, 1). C. 
re. kad sovietų karo lėktuvai 
hus ir net galvijų kaimenes, 
tas Įsakė Viduržemių jūroje 
pasiųsti destrojerį i Somali ją.

Valstybės departamentas pa
tyrė kad jau kelinta savaitė so
vietų transporto lėktuvai ir lai
vai gabena į Etiopiją karo me
džiagą ir Kubos kareivius. Turi
mos žinios sako, kad dabartiniu 
metu Etiopijoje, visai netoli 
Adis Abebos. yra 3.000 sovietų 
patarėjų, karininkų ir apmo
kytų naudoti sovietų * ginklus 
Kubos karių. Dali Kubos karei
vių lėktuvai atgabeno iš pačios 
Kubos, o kiti Kubos kariai per
mesti i Etiopiją iš Angolos.

Tarptautiniai pasižadėjimai daugiau Įvairių 
draudžia siųsti ginklus į Afri- Į tiečiams, jeigu jie priimtų Si- 
kos valstybes, kol kolonijos su-^najaus žemių perdavimo sąly- 
sitvarkys savo admnstraciją ir.g^- Izraelitai labai nori kolo- 
pajėgs savarankiškai tvarkyti nijų Vakariniame Sinajuje, o 
visus vidaus ir užsienio reika- prezidentas Sadatas žydų tame 
,|USi 1 pusiasalyje jyįsaį nenori.

Dabartiniu metu Etiopijoje yra 3,000 sovietų ir 
Kubos karininkų ir kareiviu

Amerikos saugumo organai paty- 
apšaudo Somalijos kaimus, mieste- 
todėl krašto apsaugos departamen- 
esančiam 6-tam Amerikos laivynui 
sako oficialus pranešimas.

Pasiūlė Egiptui 
skaldytą atomą

Kairas. Egiptas. — Izraelio 
karių delegacija, susitikusi su 
Egipto karo atstovais, Įnešė ke
lis naujus elementus i Sinajaus 
teritorijos perleidimą egiptie
čiams. Izraelitai pasiūlė egip
tiečiams pastatyti dirbtuvėlę 
atomui skaldyti. Izaelitai duos 

gėrybių egip-

kėsinosi sprogdinti
ATOMINĮ UŽTAISĄ

CHICAGO.

vietoje pastatyti pvObįns 
naują miestą. Izraelitai jau Įdė
jo daug darbo ir energijos Į šio -nežymių sužalojimų Strategi- 
biblinio miesto kasinėjimus, jie' njų Gnklų Oro Komandos bom- 

_ pi nesirengia is jo trauktis.
Prancūzų frankas -—

gerokai smuko i kaštuoja

sekmadieni nežinomų 
vandalų’* padaryta kai kurių

PARYŽIUS, Prancūzija. — 
Gen. Charles de Gaulle buvo pa 
siryžęs visai sušlugdyti Ameri
kos dolerį. Jis visą laiką reika
lavo mokėti prancūzams auksu. 
Prancūzai gavo iš amerikiečių 
visą auksą, į kurį turėjo teisę. 
Porą metų jų bankai buvo pilni 
aukso, šiandien bankuose nėra 
nei aukso, nei dolerių, o prancū
zų frankas jau antra diena, 
kaip labai greitai smunka. 
Dviem dienom nukrito veik 3%, 
o kritimui galo nesimato, nes 
banko seifuose nėra atsarginių 
dolerių.

bonešui B-52, apginkluotam 
trumpoms distancijoms apšau- 

’ dyti sviediniais ir 
- niais (atominiais) _______

j (warheads). Pranešama, kad)ir turėio pataisyti sa-
] tas bombonešis Robins karinės!vo orbitą. Tuo tarpu dar neži- 
{aviacijos bazėje buvo paruošos j rua. ar eksperimentas navvko, 

CHICAGO.^—Vandalizmas ar-’stovy, kai penkt. tas “vandaliz-' kpt šiomis dienomis šis reika- 
ba sugyvulėjusių paauglių siau->rno aktas’’ pastebėtas. Atlanta) lo< bus nustatvtas ir paskelb- 
tėjimas Chicagai labai daug * Journal-Constitution sekmadie-Į tas. Abu sovietu kosmonautai 
kaštuoja.^ * . į nio pranešimu, Oro Pajėgų tuo Jan praleido erdvėje 6 savai-

Kaip čia senai miesto masi-. tarpu nustatyta, kad bandyta fps.
nes transportacijos įstaiga CTA sugadinti ir nežymių “vandaliz- -
milijonus dolerių išleido nau- mo” rūšies bandymu mėginta . . ■
jiems, autobusams ir ^eitųjų padaryti to lėktuvo ‘ elektrinei IraGllS tikrai 11611011 
bet nespėjo pirkėjai pasidžiaug-

L iio e

branduolį-P ta pačia orb5t^ Praeita sek. 
užtaisais! ma<^eni raketos buvo paleistos

Somaliečiai prieš mėnesį kreiJ 
pėsi į JAV administraciją, pra-j 
šydami ginklų, bet Valstybės 
departamentas, prisilaikydamas ‘ 
tarptautinių susitarimų, patarė 
prezidentui neparduoti ar duoti 
jokių ginklų Somalijai. Anks-jjon dienų suvažiavo Tri- 
čiau Etiopijos vyriausybė £au-Įpolio valstybių vadai susidariu- 
davo iš Amerikos ginklų vidaus i sial padėčiai aptarti, šiandien 
tvarkai palaikyti, bet paskuti-J jiems aišku,kad Egiptas pasira- 
niu metu, kai kraštą valdyti perlgy^ taikos sutartį su Izraeliu, 
ėmusi karių grupė, pradėjo tar-.rp^^ £arpU arabai mažai ką te* 
pusaves žudynes, tai amerikie-Į padaryti. Jie. stengiasi pa-

Tripolio arabams 
nepatinka derybos
ALŽIRAS> Užirija. — Alžiri-

čiai atsisakė parduoti etijopams 
ir anksčiau prižadėtus ginklus.

Etiopijos diktatorius Menig- 
stu važinėjo j Maskvą ir susita- 
rė ne tik dėl ginklų.bet ir dėl vi
sos karo politikos. Po jo kelio-

kenkti ne tik Izraeliui, bet ir 
prezidentui Sadatui. Bet Aiži ri
joje suvažiavusių atstovu yra 
mažiau. Alžiran visai nevažiavo 
Irako atstovas. Jam atrodė, kad 
pasitarimas yra beveidis. Be. to.

nės sovietu transporto lėktuvai Libiios diktatorius turėjo šflti- 
pradėjo gabenti ginklus Į Etio.|ne< negalėjo niekur išvažiuoti, 
pijos uostus ir sostinės aerodro Tripolio ar;)bu grupei, atrodo.

traukinėlių vagonams pirkti, į- hidraulinei sistemai.
. Tame pačiame pranešime ra-l sflminf IoTT179lPQ 

ti, kai “vandalai” pradėjo savoj £oma, kad oficialus praneši- 
darbą: pradėjo daugėt autobu- {mas, jog lėktuvas B-52 buvo pa 
su ir vagonų su sumuštais lan-' 
gaiš, supjaustytomis sėdynė- 

i mis ir atkaltėmis ir markeriais 
Į išpaišytomis sienomis ir t. p.

— Amerikos aviacijos vadovy-! Autobusų varuotojaį turi net 
bės ir administracijos tarpe kyjpo keletą veidrodžių r gali ma
la mintis pastatyti keliasde- tyti, kas sėdynėse ar asloje vyk 
šimt didelių skraidančių tvir-įsta, bet “nematė”, o CTA jau 
toAių B-52. galinčių suduoti!skelbia naujas sąskaitas: už su- 
priešui skaudų smūgi.

ruošos būvyje (on alert), reiš
kia, kad jis buvo apginkluotas 
branduoliniais ginklais ir kad 
tuo būdu nustatyta, jog kaikas 
daryta su vienu užtaisu, kuris 
atrodo buvo kūju daužytas...

Pulk. Leslie Candee,, 1____
komanderis. sekmadienį pareis-{ 
kė, jog absoliučiai nįmanoma, j 
kad kas nors Iš šalies galėtų pri 
eiti prie vietos, kur bombone
šis B-52 pastatytas, dėlto “van- 

idalo” reikia pirmoje eilėje ieš- 
| išmokėjo $521,000 už remontą1 
ir pataisymus. Itet vandalizmo 

konferencijoj pirmą kartą daly-j “rekordas” buvo 1975 metais, 
vavo lietuvių atstovas Dr. Ka_ I kuomet STA už sutaisymus iš- f 
zys Babelis, ALTo pirm. Lietu-j mokėjo $713.000. Street, peršautas Ro-

.... . .. . * ’ Įger Scott. 23, gyvenęs 3800 W,
ŽUDO SUSIGINČIJUS 138111 Street Ginčas jvyk0 4 va’ 

’ landų ryto,

mus. Amerikiečiai atidžiai seka, 
Kubos ir Sovietų Sąjungos in
tervenciją Į Etiopiją.
Nuvertus Abisinijos imperato-j 

rių Haile-Selavsie. kraštas pate-j 
ko į kariškių rankas. I 
jie žadėjo pravesti reformas 
įvesti demokratinę santvarką 
visame krašte, bet vėliau pakei-

vadovauja Sirijos prezidentas 
Asadas.

Nori baigti
orma/ iri angliakasiu streiką

— Gen. Pinochet planuoja at
statyti Čilės krašto ūkį.

raižytas sėdynes, iškultus lan
gus ir kitokius vandalizmo ak
tus traukiniuose ir autobusuo
se praėjusias 1977 metais CTA

WASHINGTON, D. C.—Pre
zidentas Carteris
Egipto prezidentą Sadatą, kadj^jOpįjos “buržuaziją 
izraelitai labai jautrūs dėl Jeru-’ 
žalės. Izraelitai sutinka tartis 
su arabais kitais teritorijų rei- 

bazės'^a^ais* j’e būdu nesi-
i rengia atiduoti Jeruzalės, kur |ską konfiskavo 
yra pačios seniausios Izraelio | kariuomenei 
šventyklos ir “Ašarų siena”. | 1 
♦Prezidentas E ’ ' ”
kad atiduotų 1967 metais iš jos frontų.

WASHINGTON, D.C.—Prezi
dentas Carteris ėmėsi iniciaty
vos jau 60 dienų besitęsiančiam 
Amerikos angliakasiu streikui 
baigti. Angliakasių unijos na
riai “e'kuoja prieš kasyklų 
savininkus, nenorinčius mokėti

informavo | planus ir ėmė kovoti prieš 
ir di

džiuosius žemvaldžius. Prave* 
dus žemės reformą, pritrūko 
maisto ir kitų būtiniausių pra
gyvenimo reikmenų. Kariai vi-|

vvriausybei ir! angliakasių reikalaujamas al
gas. Penktadienį. įvyko susirė- 

Dd šio meto Kubos karo j^'mimas tarp angliakasių kasyk- 
Sadatas reikalaujaj ?os dar nebandė pulti Somali-)h sargų. Vienas angliakasys bu 

Harare fronte jie jvo užmuštas.
arabu atimtas žemes. J tą skai- bandė išmušti
čiu turi įeiti ir Jeruzalė. Prezi-} v*eTW>s ^P1™8

identas Sadatas pareiškė, kad zidjOS’ *** jiemS nep^’5'ko- 80 tai pasižadėjo padėti somalie- 
rold Chicken Stag restorano,!s’tas reikalas privalo būti rim

tai aptartas.

koti pačios bazės viduryje.
iš r------------- -------------------- .

strateginės po- £|aj Egipto jr Sudano preziden-
somaliečius

vos, Latvijos ir Estijos laisvės 
klausimą iškėlė sen. Robert 
Dole, o jį dar stipriau papildė 
ambasadorius Arthur Goldberg.

Prezidentą Anwar Sadatą 
susiginčijus dėl pasiūlė kandidatu šių metų No 

CHICAGO. — Sekmadienį Bil! Scotts merginos įžeidimo. Poli- belio taikos prennjąL Henry 
lings ligoninėje beoperuojant, cįja šoviko ir kelių kitų ginčo Kisdngeris pritaria tokiam pa- 
mirt 8 vRateftdag prie JU. dalyvį < t . •itUwnut f

jmaliečiai sustabdė Kubos ka-i^Įarns
irius ir paėmė kelis kubiečius ne
laisvėn. Tuo tarpu kubiečiai dar į
nepuola kituose Ogadena fron-!timas į Somallją reiškia, kad 
tuose, bet Adis Abebos radijasAmerika yra susidomėjusi So- 
tvirtina, kad Etiopijos karo j^-Įmalijos likimu. Amerika neno- 
gos puola ir rengiasi išlaisvinti rėtų, kad išsilaisvinusi somalie- 
Ogadeuo provinciją, kurią da- čll# tauta taptų Sovietų Sąjįm- 
barttahi metu valdo Somalia-

gintis nuo Kubos ka
rių. -

Amerikos destrojerio pasiun-



pagrindai
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OPERUOTIS ŠIRDĮ AR NE-ŠTAI KLAUSIMAS

Naujų gyslų širdin įstatymas brangus, bet galutinės 
išdavos esti tos pačios, kaip ir neoperuojant

Robert U. Massey, M. D-

Daug > riusiskių rnano, kad į nii stipresni ligoniai, o kurie ne_ 
š rdies p iškrausiu kraujagys-' priimami operacijai dėl ligos 
hų pakeitnv^ venomis paimto-j sunkumo — esti gydomi vais
inis iš to palies žmogaus kojos j tais. Jei būtų imami ligoniai 
yra labai naudinga operacija, j operacijai iš eilės — neatren- 
Tikrumoje taip nėra. Tokios šir- į kant stipresniųjų — tada mir- 
dies operacijos neprailgina žino tingumas butų vienodas tiek ope 
gaus gyvenimo, nes sklerozė et Į ruotojų, tiek vaistais gydytų, 
na toliau visame kūne, jei žmo. j Dar daugiau pablogina tokios 

kraujagyslių sklerozės 
skilvelio 

silpnas stovis. Tokius chirur
gai visai nesiima operuoti, nes 
jų mirtingumas po operacijos 
esti didelis. Čia vėl prieiname 
svarbią gyvenimo tiesą: užbėki
me ligai už akių: nesusilpninki-

gus- nekovoja su skleroze rei- širdies 
kiamai. Čia ir prieiname vietą, eigą kairiojo širdies 
kur yra šuo pakastas: žmogus 
nenori atsisakyti rūkymo, rie
balais kūno perkrovimo, užsidė- 
jimo — tinginystės... todėl su
tinka operuojamas ir tikisi tikro 
išganymo. Taip manyti ir da
ryti yra toiinimasis nuo medicL me širdies raumens ir hepriskre 
niškos ir gyvenimiškos tiesos., tinkime jos arterijų netikusiu 

1977 m. Veteranų administra gyvenimu ir nežmonišku maitt 
cijos atlikti dideli tyrimai sa- nimusi. Reikia mums keisti ge- 
ko, kad širdies kraujagyslių resnėn pusėn tiek maistą, tiek 
operacija (coronary bypass) ne- elgesį gyvenant Kitos išeities 
prailgina gyveni m o t tik ta ope- Qėra mums nuo širdies giltinės, 
racija kuriam laikui padeda ko. Turime keisti savo būdą įtek gy. 
voti su krūtinės dideliais skaus- Į venant, tiek valdant.
mais- angina pectoriš. ■

Dallas mieste įvyko dabar me
tinis mokslinis suvažiavimas pie 
tinėse šio krašto valstybėse gy- 
\enančių gydytojų . draugijos 
(Southern Medi’cal Association). 
Texas universitete dirbąs gyd. 
Kirk Lipscomb pranešė tame su 
važiavime, kad minėtos aperaci. 
jos neprailgina žmogaus gyve
nimo, todėl jos turi būti daro, 
mos tik tais atvejais, kai vais
tais anginos gydymas neduoda 
gerų pasėkų. Nors kai kurie gy
dytojai pataria žmonėms ope
ruotis (coronary- bypass), gyd. 
Lipscomb tvirtina, kad visame 
krašte operuotųjų . per metus 
mirė 4%, o neoperuotųjų (vais
tais gydytų) mirė 7%. Dar ryš
kesnis skirtumas mirtingume 
‘Operuotų ir vaistais gydytų mir. 
tingume buvo pastebėtas pacien
tui turint, visas’-tris širdies rail
mens arterijas ? priskretusias. 
Tais atvejais operuotų mirė 1%, 
o vaistais gydytojų —' 11%. Iš 
paviršiaus žiūrint, atrodo, kad- 
operuotieji turi daugiau -galimy- 
bės išlikti- gyvais. Tikrumoje, 
taip nėra: operacijoms parenka-

Kai kurie gydytojai pataria

nesioperuoti •

į.
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Miškų departamento sekr. T- Bazdžionls — Urėdo 
pareigoms į Ukmergės urėdiją.

jos urėdo pavaduotoju. j
Raudondvario urėdo pavaduotojas A- Grabošas. pas

kirtas vyr. eiguliu. — Rietavo urėdijoje.
Baisiogalas miškų urėdas Sniečkus paskirtas Jūrės 

urėdu. > -
Be to, visa eilė pakeitimų, perkelinių padaryta gi

rininkų, miškų administracijos tarnautojų ir eigulių

Viduriniosios miškų mokyklos direktorium paskir
tas jaun. mokytojas St Banaitis, o buv. direktorius A.

; inspektorius V. Taujenis paskirtas vyr Miškininku. J. 
Budvilaitis paskirtas instriuktoriumi Miškų departa
mente. Vyr. teksatorius P. Bakanas paskirtas departa- 
tamento inspektorium. ;

Iš viso Miškų departamente daroma 121 tarnautojų 
pakeitimas _ " •

IŠRAŠAS IŠ: “Tarybų Lietuva”
1940. lapkričio 13 d.. Nr. 37, psL 10.

Trj's gydytojai gydo skirtingai, 
bet išdavos tos pačios

Trijų gydytojų rankose ta pa. 
širdies čia liga sergantieji žmonės gali 

kraujagyslių operaciją — daryt būti gydomi skirtingai, kainuo- 
ar nedaryt — štai klausimas. Gy j an t ne vienodai, išdavos gau
dytojas Robert U. Massey dirbąs 
Connecticut universitete prane
šė gydytojų American College 
of Physicians) suvažiavime Far
mington maiste sekančius fak
tus širdies, kraujagyslių persta, valescence). Tas jam kainuos 
tymo (coronary bypass) opera- du tūkstančius dolerių.

Antras gydytojas panašia liga 
sergantįjį laikys 19 dienų ligo
ninėje ir jam padarys sudėtin
gus ir daug kaštuojančius tyri
mus (coronary antiography šir
dies kraujagyslių X-Ray per. 
švietimas, (echecardiography) 
dar vienas būdas tirti širdį. Po 
to mėnesį ligonis sveiks namuo
se ar prieglaudoje. Tas jam kai
nuos 5 tūkstančius dolerių.

Trečias gydytojas tokia pat( 
liga taip pat sunkiai sergantįjį:žiną, kai tuo tarpu jie nieko.teL 
laikys mėnesį ligoninėje; pada-hingo nežino. Su tokiais “žino- 
rys skubotai coronary angio. į vais” yra didžiausias vargas vi- 
graphy (minėtas kraujagyslių įsiems, 
širdyje peršvietimas X-Ray spin; 
dūliai); operuos tą žmogų) (co
ronary bypass). Tada toks li
gonis ilsėsis namūose ar prie
glaudoje du mėnesius ir tas vis-1 
kas jam kainuos 20 tūkstančių 
dolerių.

Gi, pasėkos visų tų trijų paci
entų gydymo bus tos pačios. Pa
cientai gyvens, džiaugsis turimu 
darbu ir geru gydymu.

Minėta širdies d{>erfcčija dabar 
daroma sergant žifiogui krūti
nės angina dėl stipraus priskre- 
timet (susiaurėjimo) širdieš rau 
mens vienos, dviejtf rif visų tri
jų arterijų. Atlikti tyrifrial prieš 
20 metų susekė, kad ėti mėtų su
laukusių vyrų net 75% biri tokį 
krauja gyslių širdyje susiatlfėji- 
mą.

Dabar per paskutinius petike- 
ris metus buvo atlikti tyrimai ir 
susekta, kad turintiėjT ahginą 
gydant operacijos pagalba fr gy
dant vaistais — nieko geresnio 
nesulaukė iš operaci j os. TT aip 
tvirtina prof. Massėy. Tolimės- 
ni tyrimai daromi ir jie paaiš
kės tik 1^79 metais.

Išvada. Mes Hėttiviai pra
dėkime užbėgti sklernžei tiž akių 
visu savu elgesiu: kova prieš vL 
satfi kūne besivystančią sklero
zę. Reiškime savė gyvenimą — 
papročius nesveikus kėiskime 
sveikesniais. Gydykimės visas 
turimas negales pas gydytoją, o 
ne pas įvairiopa šeplūna ūe 
gydytoją. Mažinkime svorį, im-

Operacijos išlaidos didelės, 
o nauda ta . pati kaip ir 

nesioperuojanl

Čia tina kalba apie

Neprailginant. gyvenimo 
nė tai operuotiems, dar dėl 
čios operacijos pridedant 
mirtingumą— kai kurie gydy
tojai pataria uesioperuoti. Bet 
operacija turi ir gerą pusę — sti į išlaidos šiame krašte per pasku-

nafos tos pačios. Vienas gydy
tojas tokį patį širdies ligonį gy
dys sekančiai: tuziną dienu lai
kys ligoninėje; mėnesį namuo
se ar prieglaudoje slaugys (con

kais: artimui gero padarymu 
linksmi būkime. Būtinai pra-j 
dėkime vienas kitam talkinti j 
kiekvieno reikaluose: ganą vienį 
tik savimi rūpintis. Bėkime iš į 
tolo nuo vsokių apgavikų, mums - 
“natūralius” dalykus siūlančių? 
Tai smegenų teršimas — dau-

įsakas, del sudarymo vietinių valstybinės valdžios 
organų LTSR apskrityse, miestuose, valsčiuose, rnžes 
toliuose Ir apylinkėse. - X v

■ L Iki vietinių darbo žmonių atstovų Tarybų.
__  _ kimo sudaryti apskrityse, miestuose, valščžuoeej.' 

giau niekas ^tas iengvatiki>m<iriiuose ir apylinkėse Vykdomuosius Komitetus. . 
jpiršimas “natūralus’' maistas,, _ 2. Nustatyti, kad Vykdomieji Komitetai sudaibmi

■ ' " " " h 'P-

pa-
D '/o tymo (coronary bypass) opera

cijų reikalu.
Sveikatos reikalams metinės

maistasj \
vitaminas, vaistas ir dar visa tokioje sudėtyje: 
kita ko pelnagaudys prasimano.
Būkime sau žmonės ir nepasi- &) apskrit

pri širdies angina po operacijos 
palengvėja 60% operuotų paci
entų. Tuo tarpu tokios sunkios 
krutinės anginos gydau t, vaistais 
pagerėja 30% pacientų. Keista, 
kad kuo sunkesnė krūtinės angi
na, tuo geresni daviniai po ope
racijos. Todėl idealus operaci
jai yra tas pacientas, kuris turi 
tris sekančias savybes: 1. labai 
sunkią krtūinės anginą; 2. pa
lyginti gerą kairiojo širdies skil 
velio stovį ir 3. ribotą arterijų 
širdies raumenyje esančių pri
dera timą.

Taigi, reikia išminties tiek 
vaistais gydant; tiek pacientus 
operacijai parenkant. Tokios 
nuomonės yra minėtas gyd. Lip- 
scomp.

•?•*>•- B"-

tinius šešis metus padvigubėjo: 
dabar jau iki 140 bilijonų dole
rių pasiekė. Vien minėtoms šir
dies operacijoms šiais metais bus 
išleista Adenas bilijonas dolerių. 
Kyla rimtas klausimas, kuo ver. 
tos tokios operacijas su tokio
mis išlaidomis, kada ir be jų 
paciento likimas esti toks pats. 
Taip tvirtina gyd. Massey. Jis 
yra dekanas ir profesorius Con
necticut universiteto medicinos 
mokykloje. Nieko geriau paci
entas negauna, pagal jį, ar ope
ruojamas esti, ar gydomas vais
tais. Reikia mažinti išlaidingus 
tyrimus, kurie neatneša skirtu
mo paciento stovyje. Prof. 
Massey pranešė minėtame gydy
tojų suvažiavime sekančia fak
tus.

duokime apgavikams. Nerūky- ko, pirmininko pavaduotojo, sekrėtorlauš, it 2-6 Vykdo- 
kime, nesisvaiginkime, kavos ir mojo Komiteto narių; . ’ ž-
pepsu negerkime. ' f' ' '

£ ,, t b) mieste (Vilniaus, Kauno,. Šiaulių,’ Pinevėįio
vartStoe - apie ir aPskrities centrų miestų) - Iš Vykdomojo Kotek^o
tinai čia buvo prisiminta, žmo-! pirmininko, pirmininko pavaduotojo, sekretoriaus-ir.j26 
gus, kuris rūpinas savo sveikata; Vykdomojo Komiteto narių; - ■ • -•- ■.•z-
— juos vartoja,. Kitam — tu n4j c) vialsčiaus, miestų (nedideliuose mieetoosiė), 
s? ^°iu košė® gaNon nepripiL j miestelių ir apylinkių (buv. seniūnijų) — iš Vykdortojo 
tilkitreikiaKomiteto pirmininko, pirmininko pavaduotojo te'šeire- 
talkinti jų asmenybių sužmegi- , r r . . . į

•nimo. Tai žmonės maną viską \ . // H
3. Pavesti Liaudies Komisarų Tarybai:

Pasiskaityti. Internal Medi
cine News. Vol. R; No. 1 Ja
nuary 1, 1978.

Adelės Duoblienės sveiko 
maisto receptas

Adėlė Duobllani 
DŽIOVINTŲ SLYVŲ 

SKANĖSTAI
Prop. 1 svaras arba 52 slyvos 

(didelės ir saulėje džiovintos), 
% puoduko migdolų (be keva
lų, bet su žievele).

Darbas: Slyvas sudėjus į sie
telį, perpilti karštu vandeniu ir 
rankšluosčiu greit apdžiovinti 
Perplauti slyvų vieną šoną ir iš
imti kaulus. Slyvas padalinti J 
2 lygias dalis. Tas slyvas, kurios 
bus kemšamos, reikia parinkti

kime daugiau pidėti, rp»A pen. Midž’amhs ir gižiausias. Kitą, 
'““'•jį!, dalį smulkiai keturkampiais

Mažinkime savo pakritą kraujo ! Mipiaustyti.
snūdi. Lip sink nip ki-unia j Migdolus išlukAtenus, SU tam- 

neba’n siąia dalim, sumalti ar smulkiau

sininkai jude^ię nep&mirSkfrnc

spūdį. Lie sink mę kraują, ne-j 
vartodami gyvulinių i 
(įskaitant ir sviestą). Nevarto 
khne cholesterolio turinčio mai
sto (trynių. kepenų, įvairių deš- 
rų-dtrelių, raudonos mėsos). 
Nesinervinkime užteks vi
siems visko čia gyvenant Išmo 
kime džiaugtis paprastais daly

st! kapoti ir su supjaustytomis 
slyvomis sumaišyti. Sukimšti į 
slyvas ir apdailinti, kad gerai 
sulipdžius perpjautąją dalį. Bai 
gus kknšimų, sudėti į pagamin
tus iš baltos popieros ar perga
mento, kaip saldainiams bliūde-

zidiumui patvirtinti Vykdomųjų Komitetų'asmens. sąs
tatą apskrityse ir respublikinės priklausomybės miesjtuo- 
se; ’ ' . .

ti) patikrinti sudarymą prie Vykdomųjų Komite
tų skyrių, Lietuvos TSR Konstitucijos numatytųjų, q taip

rių vedėjus. . į > :
4. Pavesti apskričių Vykdomiesiems Komitetams 

parinkti ir patvirtinti valsčių, apskritinės priklausomy
bės miestų, miestelių ir apylinkių Vykdomųjų Komitetų 
asmens sąstatui . '[ \

panaikinti. - y
6. įpareigoti esančius vietinius valstybinės / Vžd-

šaičiuš ir seniūnus toliau eiti savo pareigas iki patvirtini
mo Vykdomųjų Komitetų sudėties ir po to perduot^.'jiems 
bylas Įstatymo nustatyta tvarka. • ■

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Pre^diumo 
pirmininkas . ' . >t:

Lietuvos TSR Aukščiausiosios 
mo sekretorius

Kaunas, 1940 m. lapkričio 12 i
(Bus daugiau)

apie jt? naodojimą stjsipaJHnti?tius, gražiai sudėti į dėžutę ar 
kitokį indą, leisti apie parą su- 
siskonėti ir naudoti kaipo ska
nėstą.

i Pastaba: Slyvas galima pa
ruošti ir su kitais priedais, kaip 
tai: — saulėgrąžomis, kmynais, 
sesame grūdeliais ir kai kuriais

* riešutais. Riešutus reikia at
skirti tokius, kokius mūsų orga
nizmas yra daugiau pajėgus pa
sisavinti ir butų naudingi. Vieni 
riešutai turi daugiau proteinų, 
kiti gi, yra per riebūs; dar kitų 
riebalai yra turintys kietųjų da
lių. Bet bendrai, riešutai yranau ’kurių , dauginusiai. yra geležies 
dingas vaisius, tik reikia daugiau ir vit Q ‘ i

Todėl, jei kas. tain yra 
turi jas naudbti stl tarminiu 
maistu išlfaltensavjmuL fertnl- 
nės reakcijos maistas dangum- 
šiai yra daržer-ės. . u

Mažų slyvų ėioa | svari &>; 
vidutinių B7; didelių-53 z ii* la
bai dideliu 43.; Slyvos yra labai

dingą vidurių nortiiavimui. T ar, 
tingos kai kuriais B vjtamūtąis. 
didesniu .kiekiu net Ali kifu^van
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SEKTINAS CLEVELAND!) PAVYZDYS
Kai Dirva (nr. 3, psl. 11) pa

skelbė, kad Clevelande LB ren
gia antrąjį Vasario. 16-tos šven
tės minėjimą, ko iki šiol ten 
nebuvo, labai sujaudino Cleve
lando lietuvių visuomenę. Dir
vos (nr. 4, psl. 9) rašoma: "Pa
garbą Clevelando skautįjail. G ra 
žiu, trumpu ir principiniai tie
siu pasisakymu Clevelando Skau 
tija nedelsdama reagavo j nei
giamą aspektą lietuvybės darbe. 
Nors vietovė dūzgė lyg pajudin
tas bičių avilys, tik jie vieni iš 
drįso" viešai pasakyti, kur stovi 
ir ko nori. Be pykčių, be užme
timų. Ir yisai. iąį dar labiau iš
ryškino, degantį .vadų norą daliu 
tis dą^ nesurinktomis aukomis, 
be respėkto'reikalui, pareigoms 
ir turimam'pasitikėjimui.

Graudžiai džiugu, kad be pre
tenzijų dirbančių eilėse atsira
do išdrįstą pasakyti — "Karalius 
nuogas T*

Atnaujintas’ tikėjimas ir vėl 
organjzuoto / jaunimo darbu. 
Sėkmės jiems! Jų gražus pavyz
dys tevirsta “epidemija” visoje 
lietuviškoje veikloje, nes sekant 
Edmund Burke, — “kad blogis 
galėtų triumfuoti, užtenka tik 
kad gerieji žmonės nieko neda
rytų”....., . ...

Prįes j o grąža i is . G le velando 
skautijos pavyzdžio, išdrįsusio 
be pykčio pasakyti, LB kepur
ninkams, ištroškusiems Vasario 
16-tos šventės surenkamų au
kų savo reikalams, kad tuo epi
demijos pari’zdžiu užsikrėstų ir 
visos kitos lietuviu ‘ kolonijos, 
turėtų drąsos pasakyti, kad Va
sario 16-tos šventės surenkamos 
aukos‘yra skirtos tik Lietuvos 
laisvinimo reikalams ir perduo
damos Amerikos Lietuvių Tary
bai. Gi, kad kur LB ar kita or
ganizacija stengiasi surengti

antrą šventės minėjimą, ten yra 
aiškus lietuvių solidarumo nie
kinimas ir kenkia lietuvybei bei 
broliškai vienybei. Jau matėme, 
kad LB sudarė specialius rengi
mo dalinius Detroite, aišku, bus 
ir Chicagdje bei Ciceroj bei Mar 
quelte Parke liei kitose vielose. 
Tų rietuvių mielieji skautai pa
imkite pavyzdį iš savo brolių Il
sėsiu Clevehmde ir gražiu, t runa 
pu žodžių pasakykite, kaip jie 
pasakė. •

Clevelando LB apylinkės pir
mininkas Malskis drebančiu bal
sų per radijo valandėlę atšaukė 
antrąjį Vasario 16-tps minėjimą 
ir prisidėjo prie vietos lietuvių 
vienybės solidarumo sucenn li
tavimo, dėka tik garbingųjų 
sk a u Ii jos vadovų ir geros valios 
lietuvių visuomenės. Reikia ne
pamiršti, kad Clevelande ištroš
kusių šventės aukų vadovų yra ‘ 
širšynas. vienas už kata didesnis.

C. Pakalnis

e195t metais į JĄV-bes at
vyko Edvardas Skopus su šei
ma, kurio tėvas Aleksandras 
Skopus liko Lietuvoje.

Pastaraisiais metais sūnus 
pradėjo žygius atsikviest* tė
vą įkiš save. Atlikęs daugybę 
įvairiausiu ’fornlaluiny okilpuo 
toj Idetuvoi, tėvas nuvyko į 
Maskvą su tikslu apsilankyti 
Amerikos ambasadoje. Prie 
ambasados buvo sulaikytas ne
pažįstamų asmenų, kurie a 16* 
mė iš jo pasą. -Likęs- be paso 
Alcksanlras Skopus priverstas
is naujo 'pradėti i 
formalumus.

Nėra abejonės, kad pasą iš 
Aleksandro Skopo atėmė KGB 7' 
agentai., norėdami sukliudyti 
jo išdykimą.

PABLO PICASSOW0RCESTERI0 NAUJIENOS

Pm mix Unpozni Jfeg ptnlgxl it- 
Uek* didelius darbui. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
tr parūpina fondus namams įsigyti.

įvyks 3-čią va
šu kalbomis ir

;ek-
Aušros

Kazimiero baž-

YRA GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę Šerną as

meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašyta Dėdės Šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vąsajos pasiskaitymams nu- 
pfrlrti Antano Rūko parašytą VIENIŠO žmoGAŪS GYVENIMĄ — 
Dėdės šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji at 
simena Ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu 
ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl„ kaina 2 doL

GAUNAMA “NAUJIENŲ* ADMINISTRACIJOJE

CHICAGOS LIETUVIU TARYBOS
1978 m. vasariu 16-sios minėjimo programos

santrauka

vasario 11 d. 12 wžtm!sityų 
pagerbimas.
.Jaunimo Centro Sodelyje

Sekmadieni, vasario 12 d
Moteris (Tapyba)

Lietuvos Nepriklausomybės at
žymėsimas bus vasario 12 dieną

Pamaldos už žuvusius kovo
tojus dėl Lietuvos laisvės

; madienio rytą, Vilniaus
Vartų ir švento 
n vėlose.

A [žymėj imas 
landą po piety 
dainomis. Chorvedis — Zigmas 
Snarskis.

Ivvks Maironio Parko salėje, ’ j 
Shrusbiiry, Mass.

rinkimas įvyks ateinančio Ba
landžio 2 dieną, 1-mą vai. po' 
pietų Lietuvių Piliečių klubo; 
patalpose, 67 Vernon Street. Vi
si nariai kviečiami ateiti į šį 
svarbų susirinkimą. Bus valdy- 

’ bos rinkimai. Žiemos laiku dėl • 
j blogo oro į susirinkimą neatei
davo ir susirinkimai neįvykda
vo.

Kuopa turi 82 narius ir $L-i 
500 kasoje pinigų.

J. Krasinskas

10:30 v. pamaldos s. M. Marijos Gimimo par. bažnyčioj 
šv. Mišias atnašauja ir pamokslą sako vysk. V. Brizgys.
10 v. pamaldos Liet Ev. Liul. Tėviškės par. bažnvčioj. 
Pamaldas laiko kun. A. Trakis.

Akademine dalis 2 v. v. p. p. Marijos Aukšt 
mokyklos salėje:

®197Z metu sausio mėnesio 
Posev rašo, kad Sovietu Sąjun- 

Sausio mėnesį mirė sekau-‘ gos Susisiekimo Ministerija pa 
emigracijos, tieji vietos lietuviai: Aleksand- bvigubino užsienio 1 laiškams 

. j ras Banis, Antanas Stepanaus- kainą nuo 16 iki 32 kapeikų, o 
’•kas, Vincas Dirsė, Jonas Ado- užsienio atvirukams nuo 11 iki 
• maltis, Vincas Trakimavičius, 27 kapeikų. Žinant, kad viduti 
Jurgis Kasperas, Konstancija ’ 

. Knisas it Petronė Kamaitienė.

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO
METUVISKĄ JĮ PAMARĮ- -

336 'puslapiais su žemėlapiu - Jr paveikslais aprašo PamarĮ, senos 
fyvantofus Ir gamtą. 1,200 lletuviŠky vietovardžiu sąrašas. Knyjxx 
kaina $6.00, minkšti v!Ha 11*1.

< Pferjiuniimui paštu reikia pridėti dar 50 tentų.

1759 So. Halsted St, Chicago, fit. 606C8

I®

i

, Gen. Konsulės J. Daužvardienės sveikinimas, 

ALTO’s pirm. dr. K. Bobelio žodis.

SENATORIAUS ROBERT DOLE KALBA 
DR. J. GENIO KALBA.

Meninė dalis

nis kvalifikuoto darbininko už j 
darbis yra 65 kapeikos į va-Į 
landą, tai darosi aišku, kad 
toks drastiškas užsienio kores
pondencijos siuntimo išlaidų 
padidinimas rodo rimtą val
džios susirūpinimą augančiu

Solisčių PRUDENCIJOS BIčKIENLS IR ROMOS 
MASTIEN’ĖS KONCERTAS, 
tautinių. šokių grupė “šVITURYS”, 
vadovės čepaitylė ir Narutytė.

Sausio pradžioje paaukštintas 
į ugniagesių kapitonus Francis 
Ginkus, kapitonas Kazimieras 
Budinavičius-Budd, išėjo Į pėn- susirašinėjimų sir užsieniu, 
siją. Senų laikų Žynius bimisioĮ Tame pačiame Posev nume. 
veikėjo vaidintojo -dainininko j paskeIhta žinia, kad Va- 
Kazio Budmavieians sūnus. kai.Ų Vokietija turi valsh-binį 

fondą politiniams kaliniams 
. i>- Rvtu Vokietijos kalėjimu iš-SLA O/ kuopos svarbus susi-K - i *• r>1 * pirkti. Pastaraisiais metais jis

Lietuviškoji visuomenė kviečiama gausiai dah’vauti.
Organizacijos pamaldose ir minėjime dalyvauja su vėliavomis.

LMų. ę ji
U’-’ -

,Uėjwd Išspaudos ir galima gauti knygų rinkoje

Tau pykite dabar
pas mus

IDi
aSSHG

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki /< > ’

Edvardui Skopui, tėvo atsik tant privačių “sandėrių”. Kiek 
vietimo reikalu^ daug padeda vieno išperkamojo kalinio kai- 
kongresmanas William Pu Got- na yra nuo 40 iki 100 tūkstan- 
ter ir kiti. .1 čiu DM.

(Elta)

Chicago, III. 606081800 So. Hahted St,
!

1TW S. Hslrted St, Chloro, BL «0«08. — Tet HA 1-41W ] į.

’ BU !r kiti teddlnlal yra gmnmi
NAUJIBNO3B, 1739 Sn. HALSTED IT^ CHICAGO. ILL.

Barto* »rto* vtaakaM Ir pridMaaf

palūkanų, priklausomai nuo idėtoi 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės aąskaitot

B — NAUJUMO!, CHICAGO 3 ILL —TVEBDAY, FEHWUARY 7. irfs

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, 

įsteigta 1923 metais.
įstaigos pietuose kiemo automobiliams pastatytą

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvi*, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau iš rarduntomis knygdmit, 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Jootm Ktp*£infk*i, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplef 
džiaut Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juox*i Kap^člnskasr IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
vn natūrali ahkstesniųju atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai £llu- 
■troota. 300 psL Kaina 7 dol.

eiKAGIETtS JSPODŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO^ LIETUVOJ 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose, Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 pst $1.50. Yra taip pat 
Išvargta Į anglų kalbą.

M. Z^2*nko, SATYRINES NOVELES Genialaus rusu rašytojo 
80 satyrinių novelių, 199 pust, kaina $2.

0. Kuraitis, KELIONE 1 ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Au
toriau* pastabumą neapgauna futuristo ir agitpropo propaganda bei 
užmaakarimaL Abi knygos parašytos lengva, gražiu stOinml.

PrM. P. Pakarkite, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 178 psl. dokumentuota istorinė studija apie prūsu likimą 
Kaina 32. -

Vincu tarnaite. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIE! PAEAiTBJB.

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuviu pastan
gas daryti įtakos j krašto politiką.’ 102 psl. Kaina $1.50.

Knygds bus išsiųstos, jei $150 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu: 

NAUJIENOS,
1731 So. Halsted SL, Chicago, HL S0S08

RIAL T A KNYGA — GERIAUSIA DOVANA 
NauIUnor* pallmt pavfl pu Ikiy knygų, kuriat papusi b*t kaklą 

knygų spintą tr lentyną.
AUkiandrąi PakalnlŠklt, MES GRJŽTAME. Įdomūs jaunų dienų 

atsiminimai ir įvykių bei rietu aprašymai. įkaitomi kaip ro
manas. 367 psl. Kaina S5.

A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimų įvykių prifiminl- 
ir laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje tprašymaL suskirs
tyti J 12 dalių. 296 psl.. kaina SS.

Dr. Karyi Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, ū tomaa. Gn- 
Esi* viršeliais. 336 n«L Kaina $6 00. Minkštai* rirl- 1L0B 

l»ror. V*d. SlrtHka, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ tSTO- 
RIJA, I dalis. 208 psL. IrUta — $3,00. mlnkitals rlr- 
iellats — $2.00; n dalis. 223 psL. Irifta — $3,00. minki- 
tais viršeliais_______________________________ 32.83

Henrikas Tomas — Temaleudtas, LIETUVIžKASIS PAMARYS. 
Pakalnės Ir Labguvos. apskrity? su įdomiais s prašymais, fllu- 
strfcrijomis ir dokumentacija. 336 psL, kaina 38.

P. KeslOnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietum* 
psrtizanų buities romanas 292 puslapių. Kains 33.

Jtnln* NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystė* įtrimlnlmaJ 
170 pat-----------------------------------------------------------

M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 233 
puslapiai----------------------------------------------------—— 33.lt

tnygM užsakant reikia pridėti 25 et pašto illaidoma.

NAD JIKNO8,

UNIVE
turinti dideles atsargas

T< 421-3070
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In Chicago $33.00 per year, $13-00 per

pusei metų ------------------
trims mėnesiams-------
vienam menesiui -----------

$16.00 
$ 9.00 
$ 3 00

six months, $10.00 per 3 months. In 
other USA localities $30.00 per year, 
$16-00 per six months. $9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year, 
other countries $34.00 per year.

Kanadoje: 
metams . ___ $S3,0u

$18 JOBpusei metų ___________
vienam mėnesiui _______ $ 3 50

20 cents per copy. Užsieniuose:
$34.00
$18.00Nuo gruodžio pirmos d. pusei metų ...._________ _

Dienraščio kainos: vienam mėnesiui ___ _ t 4 00

Chicagoje ir priemiesčiuose: 
metams-------------------------$33.00
pusei metu _____  $18,00
trims mėnesiams ________ $10.00
vienam mėnesiui _______ $ 3.50

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted SU Chicago, 
UI.. 60608. Telet 421-8100.

Kitose JAV vietose: 
metams______________ $30n0

Pinigus reiki?- siusti pašto
Orderiu kartu su užsakymu.

Money

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

Laikas baigti sovietinę propagandą
Helsinkio aktai sukėlė daug ginčių lietuvių tarpe. 

Jie sukėlė todėl , kad lietuviai nežinojo, kuriais, sumeti
mais Helsinkio konferencija buvo sušaukta ir kuriems 
tikslams 35 valstybių galvos ją pasirašė. Geriau infor
muoti lietuviai nepadarė klaidos, bet kuris tikslių infor
macijų neturėjo ir nesistengė jų patirti, nieko kito neda
rė, o skelbė brežnevinę Helsinkio aktų interpretasija. Taipi 
elgdamiesi jie parodė savo menką tarptautinės politikos 
supratimą, silpnas pastangas žinioms patirti ir labai leng 
vą plunksną nepamatuotiems kaltinimams skelbti

Bet po tos konferencijos,jau praėjo dvieji metai. Jau 
tįuvb. sušaukta' Belgrado: konfęrenlija'Helsinkio 1 aktams 
vertinti Ne tik Helsinkio aktuose problemoms spręsti 
bet patirti, ar daug pabaryta per pastaruosius dviejus 
metus. Belgrade nueita dar daugiau: nutarta už dviejų 
metų dar kartą susirinkti ir dar kartą patikrinti, kas pa 
daryta Helsinkio’nutarimų linkme. Sovietų valdžia įsiti
kina, kad Helsinkio aktus galės naudoti ne ji viena savo 
tikslams siekti, bet ji pamate, kad ir kitos valstybės galės 
reikalauti iš jos vykdyti Helsinkyje pasižadėtus įsiparei
gojimus^’

Praeitą sekmadienį^Algirdo J. Kasulaičio ir Dr. Ka
zio Bobelio liudijimas apie Helsinkio konferencijos svar 
bą Europos politikoje kiekvienam klausytojui parodė, kad 
lietuviai be pagrindo paleido tokį biaurų sriautą brežne
vinės propagandos lietuvių tarpe vien dėl to, kad jie ne
žinojo,kas Helsinkyje buvo daroma. Jiems buvo lengviau
sia pasiklausyti iš anksto komunistų paruoštos propa
gandos apie trijų metų diplomatų pasitarimus ir Helsin
kyje pasirašytus aktus. Helsinkyje pasirašyta ne nauja 
tarptautinė sutartis, bet. ten padarytas kiekvienos pasi
rašiusios valstybės pasižadėjimas vairuoti valstybės vairą 
ta kryptimi,. kad būtų pasikeista informacijomis abiejo
se geležinės uždangos pusės, kad būtų leista karo metu 
pasimetusioms šeimoms susijungti ir tęsti pavyzdingą 
gyvenimą. Amerikiečiai Helsinkyje rusams nurodė, kad 
karo nuotaikų neprivalo kelti ne tik nepatenkinti papras
ti piliečiai, bet ir vyriausybės, kontroliuojančios visas 
informacijos priemones.

Prelegentas Kasulaitis aiškiai nrodė, kad Belgrado, 
konferencijoje pirmą kartą viešai buvo iškeltas Lietuvos 
okupacijos klausimas. Bet dar svarbiau: toje konferen-

Griunvaldo mūšio paminklas, kuris karo metu buvo

cijoje pirmą kaitą oficialiai dalyvavo pavergtos-Lietuvos 
atstovas. Tuo atstovu buvo Dr. Kazys. Bobelis, Amerikos 
Lietuvių-Tarybos pirmininkas. Ten nebtivo Lietuvos. Res
publikos diplomatų, bet buvo Įtakingo ..Amerikos: lietuvių 
'rektoriaus :’rinktas įgaliotinis -pasakyti suvažiavusiems 
Amerikos lietuvių protesto paisą prieš prievartinį Lietu
vos įjungimą į Sovietų Sąjungą, prieš,Lie tu vos-ir, kitų 
Pabaltijo valstybių okupaciją ir prieš nepaprastai didelį 
lietuvių išnaudojimą. Dr. Bobelis buvo'oficialus Belgrado 
konferencijos narys. Jis ten. yyko kaip’.sen, Robert Dole 
patarėjas.- Jis turėjo leidimą įžengti į/Savos rūmus, kur 
vyko tarptautinės organizadjos'posėdžiai, jis padėjo pa
ruosti sen. Dole. Lietuvos klausimu; paskelbtą pareiškimą.

- Ne lietuviai Helsinkio ąktiis diktavo,’ nė lietuviai 
juos pasirašė. Lietuviai turi .suprasti,-kad Helsinkio ak
tai yra svarbus veiksnys, kuris’.ilguš^n^tiis tvarkys Rytų 
ir Vakarų santykius. Brežnevas padarė1 didelę klaidą, 
juos pasirašydamas.- Dar didesnę klaidą padare Pravda 
ii* Izvestijoę tiioš aktus išvertosios rusiškai ir atspaųsdin 
damos. Rusijos pavergtieji ryžosi apsidairyti, kas darosi 
pasaulyje ir ryžosi mestis -kovon už tas pagrindines 
žmogaus teises, kurias Brežnevas- pasižadėjo, respektuo 
ti. Pačioje Rusijoje ir rusų .pavergtuose kraštuose .kilo 
stipri banga reikalaujančių pagrindinių,žmbngaus teisių . 
Ta banga vadinasi disidentų banga. Disidentais jie vadi
nasi todėl, kad jie kitaip galvoja, negu Brežnevo klikos 
dauguma. Jie pareikalavo, kad. jiems būtų duodamos tos 
teisės, kurias Brežnevas, pasirašydamas Helsinkio ak 
tus, ■ pasižadėjo visiems sovietų piliečiams pritaikinti. Atė 
jo laikas tas teises duoti, neužtenka pripažinti

• Tai buvo legalus reikalavimas. Tos.teisės buvo
įrašytoe sovietinėje konstitucijoje, jos pripažintos. Brež-! 
nevo pasirašytame tarptautiniame saugurho ir bendradar 
biavimo akte. Bet sovietų valdžia ir legalaus protesto iš 
sigando. Ji iš anksto paruošė agentus disidentų judėji 
mui kontroliuoti. Ji skyrė šimtus tūkstančių dolerių Kiši-

JULIUS V. SEPUTA

PASAIUNIAI FRONTAI IR MES
iiefrijoa : ouo tlo

vardžiuoti vyriausybės asme
nis, ir draugų ieškoti _#įūloina 
kažkur kitur, Keno tai darbas: 
okupanto agentų ar ^useful 
foolls*'

F. J”u d^ngef’ metų l’epos mė 
nes’o trečioji s vaitė šio krašto 
Preridento yra ske’h:ąma Pa- 
ergt" T’”4ų. aite^jetuviai 

su k tomis t u - nėml~ gru ėmis 
kasmet dalyvauja čkagoeJcen- 
tre vykstančiose depaonstrari- 
iose. Kodėl lietuviai ;gautai 
kaip tik tam Ir’kui išvežėm fto 
vkl uti ir niekuomet demcest- 

racijose nedalyvauja? Nedriy- 
vuja ir mūsų L'tuamst’nės mo- 
okuoanto agentų ar Jų talkinin
kų “usefull fooJs*’?

6. “Draugas0 * reklanLivo jė
zuitų norą atidarytu* Jaunimo 
Centrą bolševikiniams filmams, 
bet nė f už pinigus tas pats 
“Draugas” nedėjo
apie ruošiamą šio krašto * 200 
metų sukakties minėj *mą. Kie
no pastangomis ir užsispyrimu

(Tęsinys)

1. VI IKas ir ALTa, Salia Lie- • nai išsiaiškinti, jei nenori susi- 
tv”os ’r^Trinės ir konsulą- į Tukti storiios pasmerkimo.

'^us daugiau)
3. Paįėti savo naikinamai tau 
’ ir ją gelbėti yra natūrali i 
ekvieno sąmoningo lietuvio 

’Veigx Tuo tarpu mūsuose at-Į
ado asmenų, bandančią pat- 
}t zmą paversti paniekos žo- 

fžio. Lietines nepriklausomy- 
ė’ simbolį ~ Vytį “supuvusiu 
kliu”, o tuc^ kurie dirba Tie- 
i’.,t su panieki apšaukti “va- 

:uotojais”, Kis tie asmenys — 
okupanto agentai ar jo pageL 
iaujami “useful fools”? Ją pa
vardės mums reikia gerai įsidė
mėti!

4. J. A. V. yra demokratiją 
riaus'os. išeivijos dalies įsišak- • tvirtovė ir šiuo metu pagrindi- 
nijusią organizaciją, atrodo, tu.
etą remt’ ir ’oje dalyvauti vi- Į 
;os prtrktinės išeivijos organi- 
acijos. Kas nuo įsijungimo į 
kLTą ir jos veiklą sulaiko pa
grindines naująją ateivių or- 
anizacijas, ar jose įsiveisę oku

^anto agentai ar savieji “useful 'Hio tarpu, vis garsiau mūsą ei- 
fools”? Tą klaus‘mą šią organ!- lėse ima reikštis nuomonė, rei- 
zacijų nariai turėtą pagrindi- kalaujanti atpalaiduoti. VLIKo • tuvių patriotą pinigai hetuviŠ-

dęrg prir 
'e4- f laisvės byla iš.^ 

w>lyie venuGsvi
■■ g ne

jo*- sugriauti; tačiau, ste- 
t’n.% kažkas VLTKą nori 
r ” ^uot’** kas butu to- 

~-BJikmimui, o 
s >ov6 ^Tiuti I. B-nė, 

e * 4. ’ jt no front nin- 
Ki^k :enas sąmonina 

s lietuvis turėtų išaiškinti, 
* tri okupanto arentų, ar tik[ 
ų tsTdninkų “useful fools’* 
'moj’š.?
2. ALTą, gausiausios ’r pajė-

nis Letuvos laisvės gynėjas. Se
natas ir Atstovų Rūmai vienbal 
šiai priėmė nedviprasmišką re
zoliuciją — nepripažinti kaip 
Iki tol Lietuvos be kitų Baltijos tatai buvo daroma: infiltruotų 
valstybių okupacijos ir taip įpa- okupantų ar jų talkininkų “use- 
reigojo šio krašto Prezidentą, uft fools”? — . “ ■ ■*■-*.«-»* - —■- - • v

7. lietuvių Fonde sudėti liė-

skelbimų

dentų judėjimui kontroliuoti ne tik pačioje Rusijoje, bet 
h* užsienyje. Įtakingas žvalgybininkas bandė papirkti di
sidentą suomį visam judėjimui kontroliuoti, bet suomis 
' uvo-padorus žmogus ir sovietų policijos agentų planus iš 
kėlė viešumon. Suomijoj rusams nepasisekė, bet nėra pag
rindo manyti, kad pačioje Rusijoje disidentų organizaci
joje jie neturėtų savo agentų, kurie informuotų apie pro
testuoti pasiryžusius komunistinės sistemos vergus.

Iš prelegento Kasulaičio, Dr. Bobelio ir Dr. Šidlausko 
pareiškimų matyti, kad lietuviams Helsinkio aktus rėkia 
naudoti Lietuvos laisvinimo kovai. Dr. Bobelis pajėgęs įti
kinti sen .Dole ir ambasadorių Goldbergą padaryti tokius 
svarbius pareikimus Belgrado konferencijoje, praskėlė 
lidelį plyšį kiton geležinės uždangos pusėn. Amerikos atš 
torai parodė, kad jie pavergtos Lietuvos neužmirš ir kad 
i’ė Helsinkio aktus panaudoja rusams ir visiems’ konfe
rencijos dalyviams priminti, kad sovietų karo jėgų primes 
■ų prievartos veiksmų Lietuvai, Latvijai ir Estijai nepri
pažino ir nepripažįsta. Goldbergaš aiškiai pasakė, kad Vo- 
roncovas bereikalingai turi vilties, kad už kelių metų JAV 
įjungimą pripažins. Šiuos faktus turime turėti dėmesyje 
r padaryti reikalingas išvadas. ■' z‘-

Kiekvienam aišku, kad tuščiaviduriui pasipūtėliui, tin 
p.jusiam pasidarbuoti ir f aktus nustatyti, labai sunku pri
sipažinti prie padarytos klaidos. KeE jų dar iF šiandien 
skelbia brežnevinę propagandą. Jie nori būti teisūs. Bet 
gyvenimo tikrovė iF į paviršių lendantieji faktai rodo, kad 
"e ne tik p-itys klydo, bet daugelį lietuvių netiksliai infor
mavo. Jie žino, kad klydo. Bet jie neturėtų klaidoje ir to
lau pasilikti Popiežiaus atstovą jie išvadino išdaviku, Va 
t’kano užsienio politikos vadovą paskelbė Judu, Lietuvos

Aalu' ginantį Šio krašto prezidentą išvadino Judo gra-
2 skaičiuotoju. Ir tai jie padarė ne Naujienose, nė dili- 

.iiūbse šlamštuose, bet marijonų leidžiamame dienrašty
je. Jie turėtų džiaugtis, kad niekas už ausų jų nepaėmė ir 
neišmetė, nes nei vienas bedievis, dirbantis katalikų spau 
d oje, neturi teisės šmeižti popiežiaus.

kai veiklai palaikyti. Kokiu bū
du to fondo skiriami pinigai nu
eina lietuvio paniekai ir.oku-

kę su “Smūgių eile” Vasario 
IS-sios proga, su “Striptyzo” 
premija ir su mokykloms vado
vėliu /.“Nameliai mano* bran
gūs ? Kur šių įvykių grandinėje 
įsijungė okupanta; v,agentai ar 
jiems patarnavę “useful .fools”?

8; . Ne paslaptis, kad okupan-

šaį stengiasi sugriauti-krikščio
niškąją kultūrą, suniekinti’ ir 
demoralizuoti tikinčiuosius'. Tų

mūsų išeivijos gyvenime^ Ir ko
kia ironija! Tie, kurie 3q šiol

tblMštuje”, kartu su mūsą 
vienuolynais išleido, premijavo 
ir platina neva meno vardtr pri
dengtą Kristaus ir Marijos iš
niekinimą, pornografiją, ir oku 
panto agentą išgarbinimą. Kur 
šiame reikale buvo Stalino T me
todu išrinktasis vadas ? Ar ne
tenka patikėti bolševiku p’aaigi- 
rimais, kad jie visur turi agen
tą? O gal ir čia tebuvo vargšai 
“useful fools0, išėję su --velniu 
obuoliauti, į

• M ' '

Visa tai redd, kaip išeivija tu
ri būti budri,, kad jos nuošir
džios pastangos, nenueitų oku
panto ir. tautos priešą naudai. 
Sakoma “blogiui tarpti nerėkia 
trąšą, — užtenka, kad su juo 
niekas nekovotą 1” Tuo tarpu, 
atrodo, okupantas sugebėjo pa
sinaudoti ir šeivijos pastango
mis,

(Pabaiga)

TLk per tinkamą auklėjimą — namų auklėjimą — 
vaikas gali išmokti gerbti ne vien save. Namai gali 
jatn įkvėpti supratimą, kad ir jis kitus turi gerbti.

šeimos vienetų pakrikimas

, . Senovės romėnai, tėvai nors ir nebuvo jau taip
Savo knygoje Roma: Jos iškilimas ir Nupuoli- , pavyzdingi savo pareigose^ betgi, nežiūrint to, jie 

mas" autorius, Phillip van Ness Myers rašo: ~PirmaJ suprato saw prievoles kaip tėvai ir dėjo visas pastan- 
apačioje formavosi Romos visuomenės paprastas šei-’ gas visos tautos reikaluose savo pareigas išpildyti Jie 
mos vienetas — šeimos grupėj kurių svarbiausia bū- nepalikdavo svetimiems ir vaikų auklėjimą. nyssius iš Halicarnasso, senovės Romoje
tybė — elementas buvo tėvo autoritetas*’. j 7*

Nebūtų įmanoma ir perdėti kokią šeimos grupės ’ tovumas ilgai negalėjo išsilaikyti. Greit bendram vi- retenybė ir tik aukštuomenėje, 
įtaką turėjo į Romos istoriją ir bendrą jos likimą. Tai ( suomėnės gyvenimo stoviui pasikeitus, pradėjo keis- 
buvo tas visų tų savybių lopšys, kurių pagalba Romos tis ir gyvenimo sąlygos ir papročiai. 7“ 
imperija — jos galybė ir garbė — 
dyti. .

Ta pati šeimos tvarka su tokia pat stiprybe tėvo 
autoriteto galia if vadovybė boro pamati,
nis akmuo, kunuo romi si ir Bntonijos imperijos bei kfiju< paiikdami rajkus ir žmonas namuose vienus, kų avantiūros buvo užrašomos, — rašė Jerome Cerco- 
/AV. lškį1,,no^a.^'n.<;Ie- T asakyta būro del- VtTai B išvykę, pradėjo praktikuoti “nauja mo pmo. ’Jie-skyrėsi tam, kad vėl susituoktų. Jie susituo-
to, kad šiandien kaip Britanijos tarp ir JAV santvar-.^ ?aSikd|ė ir moralybės ^Vokos sup-z kė tam, kad vėl išsiskirti”, tęsė savo pastabas auto- 

ratimas. Pasikeitė ir santuokos ryšių Vertibimas. Pra- rite*’
, -^ Romėnų santuokos* raAė Martial, pasidarė kaip

JONAS KAIRYS

Mūsą gadynės romėnai
Vakarų civilizacijos žlugimas 

(Tęsinys)

u

tyrki, išvykę pareigų reikalais, pradėjo “žaisti** kų liko nelaimingais. Statistika parodo, kad JAV-se 
su kaimynų žmonomis raštinėse ir vergų institucija kiekvieną minutę išsiskiria dvi poros.
pasidarė jiems akstinu pasinaudoti laisva ir lengva; Tačiau, nors skyrybų skaičius ir taip jau baisus 
morale. Nuo tada ir sąžiningumas tarnybos pareigose. vienok, jis yra dar fik ta menkoji dalelė ‘to didžiojo
buvo skaitoma namu ir nebūtinu reikalu prisilaiky-’ kalno viršūnės iškyšulio, kokį sudaro porų skaičius.
tL į kurios nors dar ir gyvena kartu, bet gyvena tik dėl tam

Romos stiliaiis skyrybos į tikros priežasties, dėl tam tikrų išskaičiavimų verčia*
• mi pavyzdžiui dėl vaikų, pareigų verčiami. Tokios po 

Pasak Romos autoritetų Gellius. Valerius ir Dio- ros tik ir laukia progos išsiskirti
Nežiūrint to, senovės-romėnu šeimos vienetų pas- skyrybos būro kaio ir nežinomos. Jei ir būro kur Santuokų skyrybos yra tragedija, nežiūrint kai
___ :i__. z-—*. , v K nuro Kaip ir nežinomos, jei ir Duro kur — kurių visuomenes veikėjų priešingos nuomonės. Bet

: t * kodėl poros skiriasi? Atsakymas gali būti toks, kad į
.. pradedant pirmuoju amžiumi Pr. Kr.( apie poras sueina skirtingų charakterių asmenys. Kita, yra

.7.- ,. X.—. t,- .x, 5. .Cicero valdymo laikus gyvenimo papročiai ėmė žymiai. įkras išskaičiavimas, reikalui pasikeitus — vėl
galėjo pasaulį s al-< kraštų duoklėms pradėjus plaukti, iškilo kamercija, pasikeisti ir skyrybos įėjo į paprotį ir jau buvo pri-' skiriasi, 

o ankštoji klasė Įauginu rūpinosi kaip įsigyti daugiau skaityti “normaliu” reiškiniu. |
lobio ir mažiau kreipė dėmesį į šeimos gyvenimu. .

Vyrait daugiau sugebą kitoms pareigoms* pradi- Nuo tada mes pasidarėme santuokų epidemijos 
l_x .... ... ... - r LhTdinink&is. ypač aristokratijos tarpe, kurių santud-

Pasak Dr. Clifford Rose Adams šiandien JAV yįra 
tik 25 nuošimčiai laimingai sugyvenančių ponį. Visi 
kiti 75 nuošimčiai, reikia skaityti, visišku bankrotu. 
Atseit, kaip Amerikos taip ir Vakafų Civili racijos- šei
mos gyvenimas skubiais žingsniais žengia į klaikynes. 
Visiškas pakrikimas yra galimas. Prie tos apgailėtin&s 
padėties pilniausiai prisideda klaidingas daugumos 
nusistatymas prieš vedybų ryšį, neprotingas feminis
čių judėjimas, jaunuomenės neganėtinis išsilavinimas 
ir menkas demokratinių priniepų supratimas.

(Bus daugiau)

kos pamatinis akmua skubiai baigia trupėti.
šeimos atmosferoje Romoje, kaip ir Vakarų ei-f dėjo didėti skyry bų skaičius, moterų palaidumas, Jais- 

vilizacijoje, užaugęs jaunuolis, išugdė savyje paklus-į va trioralė, o su tuo ir šeimos vienetų struktūros griuvi ^S^^ota sanguhavhno forma. 
Tumo ir pagarbos autoritetui savybes. Kada jis užau-.mas. . -. .. . T S J C * -
gęs ir piliečiu, jo paklusnurfaas ir pagarba įs-1 Vyrai, ktrfieiūs^buvo skirta respublikos istorijos;b&tų galiipa tą patį žodis į žodį pasakyti ir apie JA\ | 
latMilarns buvo kaip ir instinktas, ar 4 religija. Tėvų sukūrimo garbėj nebeteko moralės supratimo. Aukį-vc^ybų;karuselę. Poros skiriasi^ nelaimingų šeimų, 
ąutorileląs mokė ir pratino įsakymus duoti ir juos p ii- tosios klasės eilėse išaugo pasipūtimo manija ir savęs skaičius pasiekė aukščiausio laipsnio. 1974 metais] u 7 A 11 ITRf Am*
dyti. Mokė ir kaip autoritetą panaudoti su protu, su išsižadėjimo tradicij'a larniiti valstybei, - nebeteko jo- 'buvo jau arti vienas milijonas skyrybų, bei santuokų ą TTY K ri11 B IR PLATTNKITF
teisybės prisilaikymu. kios reikšmės, nusilpnėjo. 1 ■ ’ panaikinta teismų keliu. Daugiau kaip milijonas vai-

■ p - ' Š: 1 — CUeafo & nt — TUESDAY, FEBRUARY tTwS

-Istorija kartojosi. Praktiškai kalbant, šiandien.
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WaaNkaalar CammOStty klinikoj 
tf'rraktoriwt

MI K Ranh^m RA, Westchester, IL. 
3—9 darbo dienomis ir į 
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Vai&odas pe^al sasi tarimu. Jei neat- 
UliepU, skambinti Ml 3-OOCl.
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M A. B. GLEVECKAS 
t; GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

\W>tClAL.YM AKIŲ UGOS 
/. W 103rd Str^f 

r.. Vtiaadoe- pagal susitarimą.

(Dabar šioj vietoj O’Hara Aeroportas)M. ŠILEIKIS Karvės sode

misijos prie JT nario namų m^. 
sta padegamoji bomba, kuri 
nieko nesužeidė ir nuostolio ne- 
padark Vienas ; Mmuo^ kuris 
pasisakė esąs uSurirūpinuslų 
Žydų Komiteto’* narys, pasigy
rė Associated Press, kad jis tą 
bombą padirbęs ir prisiimąs at
sakomybę. Bomba tik namo pri- 
šakines duris truputį apgadinu-

Vėl mūšiai Libane
BEIRUTAS. — Karšta tan

kų, artilerijos tr kulkosvaidžių 
dvikova sekmadienįo rytą atsi
naujino tarp Libano dešiniųjų 
ir Palestinos kairiųjų pajėgų 

1 prie Hasbayajšilgai Libano piet 
ryčių pasienio su Izraeliu.

Beirute, apie 55 mylios nuo 
dabartinio mūšio vietos per pen 
kias praėjusias savaites susprog 
drnta apie 100 bombų, bet apie 
jokius nukentėjusius nieko ne
pranešama.

Švento raito pamokymai ir paabkinimaj
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

dUalh skaičius, kuria

Ap. Darb. 1141.
jo galybę ir vadovystę. Dėlto 
yra tarsi Viešpaties pirštas.

nfltipititi ranka buvo «u jais Ir
Srržėti Į VkšpatT-

Viešpaties ranka šitoje vietoje reiškia 
kiekvienas Dievui pasišventęs krikščionis
Jei norime būti pasiruošę tarnauti Dievui ir būtį jo atstovais, tai turime 
klausyti jo, priimti jo patarimus ir pasielgti kaip jis reikalauja. Reikia 
taip pat žiūrėti, kad mūsų darbai būtų vaisingi ir kad būtumėm tikrais tr 
tinkamais Aukščiausiojo Dievo pasiuntiniais. Todėl reikia prašyti iš aukš
tybių pareinančios dangiškos išminties, priimti Dievo siųstąsias pamokas 
ir pasinaudoti visoms prieinamomis tarnavimo progomis.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir palietu kfekvfoiH. Bet kur yri mi
rusieji? J tą klausimi atsako knygutė "Viltis po mirtie/’, kurią gausite ne- 
mokamaL Rašykite: ' ,■

F. ZAVIST, 3715 West 6ėth STREET, CHICAGO. ILL. 60629.
. “/ tV. RAŠTO TYRINĖTOJAI.

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriąi

Detroito naujienos
Detroito visuomenės žiniai

iyvauti šventės paminėjime, yra 
prašomi savo auką pasiųsti če
kiu, rašant jį American Lithua
nian Council Aparti u ir pasiun 
čiant ponios Elzbietos Patirazie- 

Detroito Lietuvių Organiza- ganizacijos prašomos dalyvauti.nės adresu: 17403 Quincy, De
ci jų Centras praneša visuomenės pamaldose su savo vėliavomis, 

4) Bendras ir iškilmingas vL

- OtfrOMSTRlSTAS 
KAtBA'UETUVISKAl

•. 2Ut w. h ŠKTtL 737-5149 .. . ... - . , - - _ . . _ T . .
likruM -akis Pritaiko akinius ir į žinia! aukų rinkimo tvarkos ref 4) Bendras ir iškilmingas vi_ 

įkalu. Organizacijų Centras Alto sų Detroito ir Apylinkių lietu-
V^L .agaI susitarimą. Uždaryta treč skyrius jau per 36 metus ren-

‘-ka aukas Lietuvai laisvinti dar-
DR.LEONAS SEIBUTIS, kims finansuoti Vasario 16-sios

VtfiKSTV, Pūstis IR
PROSTATOS CHIRURGĖJ A 
2454, Wt$? Ord STREET

-- - Vai.- aatrsd,' i—4 popiet 
kettirid. 5—7 vaL vak. 
-'Oflse ^UL m-lSM L

< jteridenclįea Meta 442-5545

iškilmingo minėjimo metu ir 
vasario mėnesį. Lietuvių Bend- 

jruomehės Apylinkės Valdyba 
pagal susitarimą Organizacijų 
Centru — Altos skyr., jau du me 
Lai renka aukas Tautos šventės 
minėjimo metu ir visą, rugsėjo 
mėnesį. Taip pat per ištisus mcL 

i tus renka - solidarumo mokestį.
asa-

^^^^TAŪRAS !
IR I štai partizaniniu badu V

■•ooru prsIcThtA, sptę, MOTERŲ Hs&s. I ♦ 4 /» . • • ?
WEST Šwh STREET no 1(>8,os Pro8a vls? vasaG

vai vai. Seštadie-j 5r apylinkių petuyiuš j Sj rėl- 
dlais -24 vaLjpppiet ir kita Tait-n ’ kala atkreipti dėmes}, kada ir 

kieli. kartų per metus viena ir ta 
pati ‘ organizacija renka aukas. 
Toks LB elgesys ardo visuome
nės vienybę ir veda prie susis- 
kaldyino.

‘ -pa^al jttntitarimą ’

į. , x OBTHOPED ASPKOTEZISTAS 
Aparatai -Protezai. Meet ban- 

BV dažai. Specral? pakalbę Ljjoms. 
®VCAn±. Supports; ir L t
?ik M ir 6—8. šeštadieniais »-l
Žttt W43rd 5tw Chfctf^ 1H. 6062$ 

' 4 Wu PRiwt S-5084

' “ Gėlės visoms progoms
MILLS GĖL1NYČJA 

2448 WEST Wrd STREET 
T^onik PR B-0333 ir PR S-0334 
Naujoji BarWrot ir Genė Drishiy 

krautuvė. ■
THE DAISY STORE 

Wil Southwest Hwy Oak Lawn 
T<4m31B

" rtRKMAUSTYMAf 1

> MOVING 
Leidimai — Pilna aporauda 

» 2EMA KAINA
> R.' iERSNAS ,

tat *A 5-4053

\ /MOVING
•* v Aędr»vstis peHtrtustymus

* V* Ii jv>iriy
Jyf TAMTAMAS VILIMAS 
į T^Wmifh37659?6

[ SOPHIE BARČUS
RADUO iELMOS VALANDOS
VHat H WOPA,

l^C kiL AM.
LUriMv ktlbsr kasdien nno pir

madienio iki penktadienio 3:00 
—3^0 vaL popiet Šeštadieniais 
K šekiži>diemaiš nun 8J0 iki 9:30 
nu. rito.

♦ X Vedėft Aldona Dtukut 

TtMa HEmteck 444U
.n$4:'S* MAPLBW00D AVi.

< -CHICAGO, ILU M39

i
.hmiškirėiu labdarybės ir Kultūros 

klubo Ristriėkifmn įvyks antradieni, 
vasario 7d. Aaulhi naftproae 2417 W. 
43 St. Pradžia 1 Valx po piRw. Nariai 
kviečiami atMWnkyt. nės yra daug 
svarbiu rėikalu aptarti.

Po susirinkimo vaišės. A. Kaiys

vių Vasario 16-tos dienos ir 60- 
tųjų Lietuvos Nepriklausomybės 
Paskelbimo Metinių Šventės pa
ulinėj imas vyks vasario 12-tą 
dieną, sekmadieni, 12 vai. 30 
fnin. Kultūros Centre. Visos čir-} 
ganizacijos prašomos dalyvauti į 
tninėjime su savo vėliavomis. J

5) Vasario 16-tos dienos Šven-r 
tė yra nepaprastai brangi ir šven] 
ta kiekvienam laisvam lietuviui, I 
todėl visi yra kviečiami, šioje <

rinks aukas. Organizacijų Cent
ro Valdyba informuoją Detroito

DLOC Valdyba

DĖL VASARIO 16
Detroito ir apylinkių lietuviams 
DLOC ALT skyr. pranešimas

| Artinantis 60-tajatn Lietuvos 
Nepriklausomybės šventės — 

Į Vasario 16-tos dienos nepapras- 
■ tam paminėjimui, Detroito Lie- 
; tuvių Organizacijų Centras ia. 
. formuoja Detroito if Xpyliitkiu 
! fetuvišką visuortienę <iuo pra
tupimu:

troit, MI 48221. Visos kitos or
ganizacijos yra prašomos, vie
nybės ir solidarumo vardu, t:] 
dieną jokių aukų Berinkti. Ačiū.

Raymond as Sakis.
Detroito Lietuvių Ofg. 
Centro ALT Sk. Pirm.

Mažinami chemikalai 
geriamame vandenyje

WASHINGTON. Atkreip. 
dama dėmesį į rimtą grėsmę vi
suomenės sveikatai. Aplinkos 
Apsaugos Įstaiga EPĄ paskelbė 
pirmąsias taisykles, kurių tiks
las sumažinti galinčių vėžį su
kelti chemikalų buvimą žmo
nių geriamame vandenyje. Ta 
programa pradžioje kaštuos 
$450 milijonų. Jos yra dvi da-

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737- 8600
Tel. 737-8601

EUDEIKIS

Bomba Egipto 
e ' •' • • e misijoje

NEW YORK.— Praėjusį
šventėje gausiai dalyvauti ir pa- Nev,' Yorko priemiesty-
būti arti vienas kito, kaip bro- Pelham sprogo vieno Egipto 
iiai ir seserys šeimoje, atnauji- 
nant savo šir!ySeJ ištikimybės L *
priesaiką Savo Protėvių Žemei- 
Lietuvai ir sustiprinant ryžtą—i 
aukoti visas jėgas jos išlaisvinu į 
raui. »

6) Detroito Lietuvių Organi
zacijų Centras, kaip Amerikos! 
Lietuvių Tarybos skyrius De- j 
troite, Vasario 16-tos dienos mi-{ 
Dėjimo metu rinks aukas Lietu- > 
vos laisvinimo reikalams, todėl* 
visi yra nuoširdžiai kviečiami tą ’ 
dieną atiduoti tinkamą duoklę 
savo Tėvynei. Negalintieji dau

s Nustatyti standartus, koks 
kiekis chloroformo ir jam arti- • 
mų chemikalų gali būti leistas ; 
per kraną gaunamame (tap) 
vandenyje kaip rezultatas var
tojimo chlorino vandens tieki
mui dezinfekuoti.

g Reikalauti, kad geriamojo 
vandens filtravimo įmonėse bū
tų įtaisyti anglis (carbon) filtrai' 
(koštuvai), kur tokiose įmonėse > 
vandens tiekimas yra užterštas | 
organiniais chemikalais, »

gaidas
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA IAJDQJIMO IŠTAIGA-;

DAIMID

W&07 So- HERMITAGE AVENUE
Tei.: YAris 7-1741-1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Tampos Lietuvių Klubo kūrėjai ir 
ilgametei iždininkei

A. t A.
UMMAI ŠEŠTOKAS

■ ■ mirus,
vyrui Frank šeštokui ir .dukrai Emily Parmalis 
nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

• Tampos Lietuvių Klubo valdyba 
-T - ir nariai

TiVAS R SONUS

2533 W. 71st Street
Telef.: GRovehil] S-2345-f

1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef.: TOwnkiU 3-2108-1

FRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
A TEST® TUTOMOBILLLMS PASTATYTI

1) Iškilmingas Vasario 16-tos
dienos paminėjimas Detroite 
šiais melais bus rengiamas vasa
rio mėties o t2-tą dieną, tai yra 
antrąjį vasario mėnesio sekma- 
d:enį. • *

2) Vasario mėnesio 16-tos die-« 
nos rvią bus iškelta Lietuvei tau j 
tinė vėliava Detroito miesto cen
tre prie City — County pastatą

3) Minėjimas pradedamas 10 
vai. visose trijose lietuviškose 
šventovės^ su šventų Mišių at
našavimu už Lietuvos laisvę žu
vusių kovotojų sielas ir atrtin-

I kainų pamokslų mintimis. Or-

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

NaŠliu, naŠliukią Dubas 1978 m. 
vakario mėftesi 10 dienę, 1 vai po pie
tų šaukia nariu susirinkimą, kuris 
jvyks šaulių namuose, 2417 W. 43 
gatvė. Bus aptariami svaiMs klubo 
reikalai. Po susiriskimo — vaišės

V. C.

CHICAGOS LIET. TARYBOS PRAŠYMAS
šiais metais Vasario 16-losios šventė yra jubiliejinė.' Reikia minėti 

6U metų nepriklausomybės" sukaktį. Jubiliejiniams metams turi būti 
sąmoningai apsvarstytas visų lietuvių, kurie stato laisvei pagrindus, kurie 
kelia laisvės idealus ir perduoda pavergtos tautos troškimus, čia viskas 
turi būti sutelkta darbuose, kad tauta pajustų naujų vilčių laisvei atgauti.

Taika ir laisvės yra tokios vertybės, kurios yra brangesnės net už 
žmogaus savanoriškai aukojamą gyvybę, nes tik didvyris tokią auką už 
laisvę gali atiduoti, šiuo atveju mes galime pasisemti jėgų iš nno meto 
savanorių ir karių. Jų aukos dydis sudėtas ant tėvynės laisvės aukuro 
mus skatina ir įpareigoja — kovoti iki galutinio laimėjimo, kad atkurta 
Lietuva būtų tikrai nepriklausoma, laisva, demokratiška, žmogiškai kū
rybinga ir dvasiškai stipri. " J

šitokio idealo siekiant reikia ne tik vienkartinio gražiais pareiš
kimais, bet nuolatiiiio ryžto per visus metus, kad laisvės idealas būtų 
gyvas mūsų širdyse ir darbuose ir lydėtų mus per visą ateities gyvenimą. 
Todėl jubiliėjinĮ 60 metų nepriklausomybės šventėje paremkime Ame. 
rikos Lietuvių Tarybos laisvės siekimus lietuvių tautai savo pinigine auka 
it vieningais ir Ryžtingais darbais-

Taigi š. m. vasario mėn. 12 d. 2 vaj. p. p. Marijos aukšt mokyklos 
salėje Chicagos Lietuvių Taryba rengia Vasario 16 dienos iškilmingą 
minėjimą. Į šf minėjimą maloniai kviečia visos geros valios lietuvius 
tialyVMti ir savo aukomis paremti Lfttuvos laisvinimo pastangas.

Aukos btfs galima įteikti minėjimo metu, arba pasiųsti Chicagos 
ALT - -iždininkei Irenai Sankui šiuo adresu: 2520 W. 68th SI., Chicago, 
11L 60629.: > ‘ ’

;, . Chicagos Lietuvių Taryba

NARIAI:
Ghieagot
Uetuvią
Laidotuvių
Direirtorii
Associacijos

AMBULANCI 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTL

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

5307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArdi 7-844)1

BUTKUS - VASAITIS
1445 So. 50th Ave^ Cicero, flh Phone OLympie 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayrtU 3-3571

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel: YArtU 7-1138-1131

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

i .

2424 WEST 69th STREET RRwblk 7-1211
2314 WEST 23rd PLACE Vilonia 7-4671
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Paloe HUH, PL 974-441*

Į P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArdi 7-19U

(I — MAWIfMOS CHICAGO », ILL. —TVESDAyTtTBRUARY 7,"1973



b. t |>;i\ji «tAs prašė neminė 
Dėkui. Platinimo vajaus pro- 
Naujienos siunčiamos susi

mu h u 2 savaites nemoka-

Antanas J. Alekna, dabar 
gyvenantis North Miami Beach, 
Fla., kiekviena proga paremia 
Naujienų leidimą. Dėkui už auk 
stvbą prenumeratos pratęsima, 
gerus liiikėįnmis ir už x5 au
ka. D* k ui Floridos tautiečiai.
užsisuk.us int .Naujienas 
raqib m tams, bet pavard 
s.ilsiam neskelbi;.

Dėkui Augustui Rama
nauskui New Haven. Conn., už 
penkinę, atsiustą pratęsiant pre
numerata.

— Ponia M. L. Borman iš 
Bellevue, Nebraska, savo gerus 
linkėjimus atlydėjo $10 auka. 
Dėkui už ją ir už ankstybą pre
numeratos pratęsimą, tuo su
taupant administracijai laiko ir 
mažinant susirašinėjimo išlai
das.

1 — Skautų Aido sausio nunie- 
’ r s pasiekė skaitytojus prieš po
rą savaičių. Viršelyje spalvotas 
M. Dobužinsko piešinys — kai
mo bažnyčia Lietuvoje. Pįrmuo 
j u straipsniu yra gen. Stasio 
Raštikio išsamus rašinys apie 
Petro Jute los knygą “Lietuviš
koj** Sk.Mitiįa”. Naujienų skar- 

tojams gerai pažįstamas sktn. 
Balys \ osylius tęsia pašnekesį 
apie Skautų įstatus ir aptaria 
dešimtąjį, sesė Janina M. rašo 
skautavimo aktualiomis temo
mis, jūrų v. s. B. Stundžia įdo
miai pasakoja apie tolimuosius 
plaukiojimus, yra M. ManomaF 
čio, k u n. A. Saulaičio, Petro Jur- 
gėlos, V. L. Dundzilos, V. Kiz- 
laičio straipsniai. Numeris yra 
gausiai iliustruotas nuotrauko
mis ir iliustracijomis, gražiai iš
dėstyta poezija ir informacija 
bei kronika. Prenumerata me
tams S3. Adresas: Skautų Ai
das, 6812 So. Campbell Avenue, 
Chicago, IL 60629. ■'

PANEVĖŽYS, LIETUVOJE

Namai, Žarna — Pardavimui Namai, Žamė — Pardavl
REAL ESTATE FOR SALE | REAL ESTATE FOR S4

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMŲ
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAlS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

MUTUAL FEDERAL SAVIN(
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezdentas

2212 W. Cermak Road Chicago, IU. Virginia

— Petras Pagojus iš Detroito, 
,gavęs kalendorių, ta proga at
siuntė $5 auką. Dėkui už auką 
ir už nuolatinę paramą. Dėkui 
tos apylinkės tautiečiui, užsisa
kiusiam Naujienas 3 mėn. tin- 
kamesniam susipažinimui, todėl 
pavardės prašė neminėti.

— Vincas Kuliečius, statybos
ir namų remonto bei pagerini- Vincentas Samaška kviečia da
mų kontraktorius iš Marquette lyvauti visus narius ir jų sve- *1 *1 -■ 1

— Dr. Leonas Kriaučeliūnas 
kalbės Lietuvos laisvės temomis 
Lietuviu Prekvbos Rūmu susi
rinkime šį trečiadienį, vasario 8 
d, Dariaus-Girėno salėje. Pra
džioje 7:30 vai. vak. LPR pirm.

mų kontraktorius iš Marquette I
Parko, kalendoriaus proga ai- eitis,, taip pat kandidatus į šią 
siuntė $10 auką Naujienų para
mai. Tos apylinkės tautietis*5jŽ>
sisakė Naujienas vieneriems me Į va ujamas jaunimo choras “Au
tams ir atsiuntė $2 už kalendo-’dra'\

organizaciją. Programoj daly
vaus muz. Fausto Strolios vado-

SKELBIA
nuo vasario 1,1978 m. NAUJĄ SPECIALŲ VAJŲ 
F nariams Įrašyti.
į Duodama didelė 50% nuolaida nuo pirmųjų metų mokesčių 
visiems apdraudos skyriams:

Viso Amžiaus apdraudai. * -
20 Metų Mokamai Viso Amžiaus, 
20 Metų Taupomajai apdraudai ir 
10 Metų Taupomajai apdraudai.

Aplikantai iki 
lami sveikatos.

Susivienijimas 
loti šia nepaprasta

70 metu amžiaus gali apsidrausti netikrin-

kviečia visus geros valios lietuvius pasinau- 
proga.

Smulkesnių informacijų galima gauti Susivienijimo Centre: 

Jthuanian Alliance of America, 307 W. £Oth St., New York, N. Y., 
0001. Tel. (212) 563-2210.

— A. Namejūnas su žmona, vai Latvių namuose, 400 Hurley į liūnienė, Gabija Juozapaviiūtė 
ilgamečiai ir žinomi Kenoshos'Ave., Rockville, MD.
apylinkės gyventojai, dėl pato-j _ Bagdonas iš^
gumu ir teikiamų patarnavnnųJrinktas Kražiškių klubo 0^;.--------
apsigyveno Shady Uwn Slaugy-{ffoje pirmininku? Vanda GiaioJ Kasparas (PLB Jaunimo Reika. 
mc1 namuose, Kenosha, Wjs., A. lienė ir Jonas Valantiejus _ vii x T””' b —
Bobelytė IS Indian Shores apsi-.cepirm.f <5^ Bražionienė -

sekr., Jonas Žadeikis — ižd., Jo- 
zefina Žebrauskienė — valdybos 
narė. Numatyta išleisti Kražiš
kių monografiją.

♦ 1978 m. kelionių Lietuvon I statys dvi bazes 
. v , 1 tvarkaraštis jau paruoštas. Dėl1
Į jų neatneša. Butų įdomu, kad ,inf(>rmacij krei Marijlf
-parašytumėte lengva žmonių j KieJa. Tel. 737.1717. (Pr* 
kalba moksliškų straipsnių, kaip į v _ j-" i
kad per TV rodė apie būsimą RESPUBLIKONAI PAGERBS 
platformą erdvėje, kurioje net 
gėlės žydės ir daržovės augs. Ži
noma, daug jie aiškino, bet man 
kilo dar daugiau klausimų. Tie 
klausimai labai paprasti, bet jie Pasižymėjusiu Lietuviu, šį at- 
yra esminiai augalams ir žmo- žymėjimą įteiks Illinois Lietuvių 
nėms bei jų gyvybei. Nors esu!Respublikonų Lyga Atžymėjimų- 
moteris, bet mane ateities daly- banketo metu kovo 4 dieną Lie-J 
kai labai domina. Kai pagalvo- tuvių .Tautiniuose Namuose, 
ji apie dabartį ir praeitį, tai at- 6422 So Kedzię Ave. Chicago, 11.1 
simeni, kad daug dalykų buvo;Banketo pirmininkės, p. Irena: 
mums kaip sapnas ir tie sapnai iRegienė ir p. Regina Andrijaus- 
tapo realybe. Toks sapnas bu- kienė rūpinasi, jog banketas bu
vo radijo ir TV, per kurią ma- tų įspūdingas ir svečiai gražiai: 
tėme astronautus Mėnulyje, oxpriimti. A. M.
dabar matome apie būsimą gy-j ------------
venimą erdvėje, tarsi danguje”.,1 E. KRIAUčELIŪNO 

T\+ _ jo? PREMIJOS KOMISIJA.— Lietuvos atstovas dr. Sta< j y -:
sys Bačkis ir kongreso atstovas) Eugenijaus Kriaučeliūno pre- 
Newlon L Steers kalbės Wash-imijai gauti sudaryta Jury 
ingtono lietuviams Lietuvos lais‘komisija/ kurią sudaro: kun. 
vės minėjime vasario 19 d. 2:30 Pranas Garšva, Irena Kriauče-

(Pasaulio Lietuvių Sąjunga), 
Birutė Zdanytė (JAV Lietuvių 
Jaunimo Sąjunga) ir Romas

veno St. Petersburg, Fla.
— M. Vasiliauskienė iš Mon- 

trealio tarp kita taip rašo; ‘‘Ma
no vyras labai mėgo Naujienas, 
o ir aš jas pamėgau. Negeros! 
yra tos dienos, kai paštininkas

lų Vadovas). Jury komisijos 
posėdis įvyks š. m. vasario mėn.
4 d. . X "

Rusai Angoloje

DR. VALIŪNĄ - :
- ■ *1

Vliko pirmininkas Dr. Kęstu
tis J. Valiūnas išrinktas 1977 m.

NAIROBI, Kenija. — Ango
los partizanų sąjūdžio vadovy
bė praneša, kad' Sovietų Są
junga jau statosi Angoloje sa
vo karo laivynui dvi bazes ir 
skubiai siunčia nepaprastai 
daug ginklų, jokiu būdu tiek ne 
reikalingi! Kubos kareivių pas
tangomis Angolijai primestos 
marksistų valdžios apsiginkla
vimui.

Partizanų organizacijos UNI
TA, kovojančios už Angolos iš
laisvinimą nuo sovietų komu
nistų ir Kubos makrsistų prane 
Šimais kovai su UNITOS parti
zanais į Angolą gabenami dide-i 
Ii transportai Kubos karei-! 
via. . ’ . - _ ...'

6 KAMB. MŪRAS, 3 mieg.. 65-ta ir 
Talman, S27,500.

GRAŽUS BUNGALOW, 6 kamb., 2 
židiniai 83-čia ir Kedzie. S64.200.

15 M. SENUMO 5^ kamb., 3 mieg., 
daug rūbinių, 2% masinu garažas, 
63-čia ir Narraganset. $54,000.

2 AUKŠTŲ 2 po 6 mūrinis. 65-ta 
ir Talman. $32.500.

50 AKRŲ žemės Lemonte. $10,000 
už akra.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Publie

Insurance, Income Tax 
2951 W. 63rd SL TeL 436-7878

M. L. S.
Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda — INSURANCE

ŠUTŲ NUOMAVIMAS — parenkam 
nuomininkus

4243 W. 63rd St., Chlczgt
TeL 767-0600.

BALTAS SNIEGO PARJL

4 VIENETŲ mūras ir garaža 
jas gazu Šildymas. Našlė atidų 
$38,800. -

PALIKIMAS — 5 kambariu 
tu mūras ir garažas. Įrengta 
mantas, centrinis oro šildymas 
dymas ber kiti priedai. Tuoj 
užimti, gražioje gatvėje^ Mar 
Parke. $29,900. . >. : .

LIUKSUS RANCH beveik 
romėnų mūras. 3 miegami. R 
dvi šildymo kontrolės. Daug i 

12 auto mūro garažas. Tik pama 
pirksit už $40,000.

GRAŽUS 5 kamb. apie 20 m. i 
Pušų medžio beismantas. 2 aut 
ražas. Marquette Parke. Tuoj 
užimti, $27,900. ‘

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas 
quette Parke,

TVIRTAS 2 aukštu mūras 2 
ir maloni biznio patalpa 2 aut 
ražas. Savininkas nusileido iki $3:

V A L D I S
REAL ESTATE

2625 West 71st Street
TeL 737-7200 arba 737-S534

BUILDERS And CONTRACTO:
Namv Statyba Ir Ramertfaš

“LIETUVOS AIDAI”
KAZĖ BRAZDZIONYTt,

PROGRAMOS VEDĖJA . '
W0PA 1490 AM Fri. ai 9:30—10 p. m.
WLNR 106.3 EM Sat at 8:00—10:00 p. m.

2646 W. 71st Street, Chicago, Illinois 60629
Telef. - 778-5374

CHICAGO. — Trims automo
biliams įvažiavime iš U. S. 45 
plento į Eisenhoverio greitkelį, 
trims automobiliams susitren
kus,. nušautas Barry McDon- 
nel, 27, gyvenęs Berwyn, HL, 
kurio automobilis išvaduoda
mas užgavo du ivažiuatančius i 
autompbilius.

Vienas užgautųjų iš savo gel
tono Volkswageno atsinešė re
volveri ir viena šūvį paleido Me- 
Donneliui į krūtinę. Jis mirė 
Lojolos universiteto Medical 
Center; po operacijos; žudikas 
spėjo pabėgti ir policijos tebe
ieškomas.

HELP WANTED — MALb 
Da rtkin inky Reikia

'MAINTENANCE
MECHANICS
For plant in heavy 

metals industry.
Applicants must have well 

rounded mechanical background of 
conveyor systems, overhead cranes^ 

hydraulic systems and other 
plant machinery.

Welding experience also required.

R. LAVIN & SONS, INC.
3426 S. KEDZIE AVE. 

An equal opportunity employer

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicago* miesto laldln 
Dirbu Ir užmiesčiuose ęralt, $ 
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS * -.
4358 So« Washtenaw Ava.

TeL 927-3559

D t M 1 $ I O
62-40 AL AMŽIAUS VAIRUOTO, 

Tiktai $98 pusmečiui aufomobi 
Liability apdraudimas pensininką

- Kreiptis
A., LAURAITIS 

Se. ASHLAND AVL 
5204775

WATCHMAN

AUJTENOMS šiemet suėjo 63 metai. Minint tą sukakti. gerbiant pirmojo 
/jnerikoa netariu dienraščio ctsigėjus bei lietuviškos įprodor ptmfi- 
zus ir atliekant būtini? pareiga? srsSnux lieturybėt išlikimui ikel- 
bUmsf Ma&jfeuį pUttaino rajus.

frirtai rt/M kerrrie vf ir Ustsrrig Rtere
iridjtmo® Ir 1 esnčirius fekup»ntil> ir Ji tgilfo

MJJTETOS ptbtfkt? rito lietuviu desr^kretirer Trupes. Tr bendrai Isftttr 
rijai !r remia riių lietuviu bendru oriai darbai bei tikrins.

MARDA N0REEKIEN1
Wert St, Chie*«o, HL W62> • TtL WA 5-2787

Old*1l* yam riAat {vilrly pr*U*.
MAISTAI Ii KUMPOS SAMDtLlŲ.

f

nkns ir Dnlifvnin fHvrmu laiVnię Jac vra viciprnc idnininc r»ondrn^n« 
4_ —rif «Z-A ^T<- —.T*—J cre>^r^^

XT „^44

__  « CA -i- ** AC VI*—» JAV

— $26.00, ihjkI įrištu — SI4.06, vtonam min. — S230. Viriniu*:,
— S31.00 matam*. SinJoHInirnu! «Iun2luna wrv®H« xwMakavof 

rašoma n&cdoti žemlan erančU atkarpą.

AUJIENOS, 
39 South Halsted St. 
Chicago, III. 80608

j Sltmčirt Arf. NakJ1«h Tubllkjlnio
Tajaua >roga paremiamai lietuvišką (pandą.

j Vajaus proga prašai/aiųsti N»’ijienaa dvi aavaftea iusipafi- 
nimni nemokamai ir be jokių Jai pereigoj imą.

IVARDU IR VARDAS -----------------------------------------------

JBESAS______________________________________________

ąjn-j-.— ■■ 1 m tt i eT ■■ 1 am ivjwa n i i«i< ■ ■■ "M j '

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUtTTl GIFT FAtCtU WYICI

1M1 W. St, Cklc»»», I IL *842*. — TK WA M7X?

Y. V A L A N T I N A f

Juozo šmotelio

Atsiminimų Skirsneliai
atspausdinti

Graži, lengvai skaitoma ir 
įdomi 250 puslapių knyga su
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkių lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti ir* knygą pasiimti. Kitur 

’ gyvenantieji prašomi užsisakyti 
paštu.

1 Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

Jri4 S. Campbell Avė.
Chicago, m. 60629

willing to work any shift. 
6 day week.

Overtime after 40 hours. 
Insurance and other benefits. 

Steady work. Previous work record 
will be checked. Must read and write 

English.
R. LAVIN & SONS, INC.

3426 So. Kedzie Ave.
An equal opportunity employer.

PORTER — DAYS
Full time person to do ware
house porter work. Should be 
able to speak English. Excell
ent pay and best benefits.

Apply 2nd floor 
Personnel

KROCH’S & BRENTANCTS
29 So. Wabash

An equal opportunity 
em ployer.

A. TVER ASf 
LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBtl 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Talafu RBpublk 74941 ——I' |

Mgrr'-ir-ri-I-i

I M. ŠIMKUS 
Watery PvWlc

INCOM1 TAX SIKYKK 
4259 5. AMpIiwod. TaL 254-7451 
Taip pat daromi varflmal, aitnlnlt 
Skviatimai, pildomi pUtetybės pra- 
tymai ir kitoki blankai

AR JAU PASIDARĖTE 
SAVO TESTAMENTĄ?

I

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

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4OS5 Arehar Avi 
CMČagofin. 60532. Tai. YA 7-59S

Didžiausios kailiųx 
pasirinkimas 

pa.» viBrinteU
UetsvĮ laUI Trinką 

Chicago jo

Jau kuris Ulku atspausdintą Ir šilima puti knyo rtnkoju

CHICAGOS LLErrUVTŲ ISTORIJĄ
Alekso Abrose xnyga apntaiti paskutlBtq ao (1809-1908) me<R 

Chicago* lietuviq gyveninų Ir }ų atliktui darbus 084 ptL Kalsi 
110. Išleido Amerikos Lietuviu irtorljoa Draugija..

Knygoje aprašyta pirmu Chieagon atvafiaręa He-tarta. ptnaca 
lietuvių kolonijos, jų fuorganizuotos talpos draugijai, rtatytoa bal* 
nyčdos, Įsteigti laikraičiai, kuriu viso buvo 121, 41 teatro mraxtfUa. 48 
pisaulletiAki chorai. 9 btfaytLmal ir 314 reiklesniu faoonlt} Mografi- 
jo*. Duoti dokumentai katabkiikų. aocailistiarų, lahrvamaniiko Ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įatelgtoa mokyklon, akaitytloa, ban
kai ir kt.

NortaUell knyga iMgytL praioml partiytl čeki arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pailųatl:

173f Se. Hjdriarf 3L, CWcara, HL tMM
■HMM— -------- -— ---------—”—-—-— ------

• Jei norite susipažinti su 
Naujienomis, prašome atsiųsti 
administracijai savo adresą ir 
Naujienos bus* siunčiamos dvi 
savaites nemokamai. Skaityto
jai prašomi atsiųsti adresus tų 
asmenų, kurie norėtų susipažin
ti su Naujienomis ir galėtų tapti 
prenumeratoriais. Naujieji skai
tytojai ne tik turės progos pa
tirti žinias be propagandos, bet 
ir galės laimėti vertingas dova
nas: 3 dienų atostogas 2 asme- 
Grand Shores motelyje bei re
zidenciniame viešbutyje, 17350 
Gulf BJvdn SL Pet ersburg. Fla^

mūsų badmdarbės M. 
Mlšktuytfcs $50 premiją.

KAIP SUDAROMI 1 
TESa-AMENTAl I

Su legališkomis formomis
Knyga *u formomis gauna

ma Naujienų’ administracijoj 
Knygos kaina $3.. Su legaliiko 
mis formomis — ^3^0.

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

K IM<

Į 
f
i

2634SM 
(įataifoa) fc 
677-S4S9

(hste)

185 North Wabash
OL 6^01

—TVMBAi, r®WAW 7, 19TS




