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JRU PREMJERAS MORALES BERMUDEZ
NUVERTĖ PREZIDENTĄ VELASCO

Prezidento nesušaudė, bet leido jam su 
Šeima išvažiuoti Į savo ūkį

LIMA, Peru. — Peru premjeras Francisco Morales Bermudez 
rertė krašto prezidentą Juan Velasco Alvarado ir pats pasiskel- 
krašto prezidentu.

VYRIAUSYBĘ SUDARYS ADMIROLAS 
JOSE PINHEIRO DE ACEVEDO

Pasižadėjo sudaryti koalicinę Portugalijos vyriausyb
LISABONAS, Portugalija. — Prezidentas Costa Gomes, p; 

sitaręs su Portugalijos karo vadais praeito šeštadienio rytą atle 
do komunistuojantį premjerą gen. Vasco Goncalves. Nauju pren 
jeru jis pasirinko admirolą Jose Pinheiro de Acevedo, kurį įp 
reigojo sudaryti koalicinę vyriausybę ir baigti tarpusavius ginču

’rem j eras Morales jau seniai 
ro nepatenkintas dabartiniu 
zidentu, nes jis nekreipė pa- 
ikamai dėmesio j žemės refor- 
s ir krašto ekonominius rei- 
us.
Caip gen. Morales Bermudez, 
a ir gen. Velasco Alvarado 
18 metais nuvertė tuometinę 
•u vyriausybę ir prižadėjo pa- 
inti gyvenimo sąlygas. Trem
as Morales nepastebėjęs pri- 
lėtų pagerinimą, Prezidentą 
lasco išsiuntė iš prezidentūros 
pats pasiskelbė prezidentu.
do prezidentui išvažiuoti į ūkį 

’erversmo metu nuversti pre- 
entai sušaudomi arba Įkišami 
tems metams Į kalėjimą, bet 
i. Morales gen. Velasco nesu- 
idė. Jis leido jam pasiimti 
oną ir sūnų, sėsti Į automobilį 
išvažiuoti i krašto ūki.
Pavarytas prezidentas per ra- 
ą dar pasakė atsisveikinimo 
Ibą, patardamas visiems savo 
lugams paremti naują prezi- 
ata.
nki Peru ekonominė padėtis
Gen. Velasco, nuvertęs prezi- 
ntą Fernando Beraunde Ter- 
, konfiskavo Amerikos žibalo 
ndroves, paskelbė 200 mylių 
krašti, suiminėjo ir baudė 
nerikos žvejybos laivus, bet 
kalų ne pagerino.
Gen. Morales yra daug nuo- 
ikesnis. Jis nesirengia dary- 
didelių reformų, bet jis nori 
ažiai sugyventi su kaimynais 
atgaivinti Peru prekybą. Da- 
r ji visai sustojusi.

Vikingas skrenda
PASADENA, Calif. — Erdvė- 
ivio Viking kontrolieriai NASA 
boratori jose pasiuntė per ra
ją “Įsakymą” trputi pakeisti 
:ridimą, kad per 11 mėnesių 
įsiekęs Marso' planetos atmos- 
rą 1976 metų birželio 19 dieną 
.Teitų i orbitą aplinkui Marsą 
>2 mylių aukštyje, iš kur po 
dejų savaičių nuleistų ant Mar- 
i robotą, kad patirtų ar yra 
arse gyvybė ir maždaug kokia.

CHICAGO. — šį savaitgalį, 
jo penktadienio iki pirmadienio 
ilton viešbutyje, Skokie, vyks- 
i JAV-bių ir Kinijos Draugys- 
:s konvencija. Daugiau kaip 
00 delegatų ir stebėtojų da- 
vauja norėdami išgirsti apie 
yvenimą šiandieninėje Kinijoje, 
agrindinis kalbėtojas yra John 
ervice, buvęs JAV-bių diplo- 
latas Kinijoje Antrojo Pasauli- 
io Karo metu, ėjęs savo parei- 
as čiangkaišeko ir vėliau ko- 
junistų režimo metu. Kadangi 
ervice buvo nuomonės, kad ko- 
junistai Kinijoje laimės, dėlto 
enatoriaus Joseph McCarthy 
paudimu jis turėjo iš Valsty
bės departamento pasitraukti.

IŠ VISO PASAULIO

WORTH, III. — Chicagos prie
miesčio Worth apygardos teisė
jas Samuel Epstein patvirtino 
potvarki, kad Worth miestelyje 
negalima laikyti bičių, kur pilie
čiai Mr. ir Mrs. Bryerton laikė 
du bičių avilius. Negelbėjo nei 
tas faktas, kad Bjyertonai sa
vo bitėms teisme ginti advoka
tą nusisamdę bičių augintoją. 
Bryertonus teismui apskundė 
vienas kaimynas, kuriam Bryer- 
tonų bitė “Įspyrė”. Teisėjas Ep
stein, 84 metų amžiaus, pasakė: 
‘Negaliu sakyti, kad aš pats no
rėčiau būti bitės Įgeltas”.

LOS ANGELES. Policijos va
das Edward M. Davis pareiškė 
miesto tarybai, kad Mafia'ke
liasi Į Los Angeles ir labai ga
li būti, kad mėgins, “nusipirkti” 
vietų miesto taryboje, praneša 
Los Angeles Times. Pasak 
Times, Davis privačiu memoran
dumu perspėjo miesto tarybos 
narius apie Mafijos pradė
tą nelabą veiklą. Šis miestas 
teikiąs Mafijos gengsteriams 
vilti, kad bus galima Los An
geles paversti vienu1 labiausiai 
sugedusių miestų pasaulyje.

WASHINGTONAS. — Agri
kultūros departamentas tvirti
na, kad tarpininkai už maisto 
produktus liepos mėnesį prisiplė
šė iš maisto daugiau dolerių ne
gu per birželio mėnesi, bet kad 
farmeriai gavo dar geriau. Tar
pininkai iš kiekvieno už maisto 
produktus sumokėta dolerio pa
silaikė sau 56.9 centus, farme- 
riams duodami 43.1 centus, tai 
yra po 4.1 nuošimčius kainų pa
kėlimo. Valdžios praeitos savai
tės apskaičiavimai rodo, kad far- 
mų produktai — neįskaitant žu
vies, kavos arba maisto resto
ranuose — per liepos mėnesį pa
kilo 3.4 nuošimčiais.

SPRINGFIELD, Mass. — Pa
auglių gaujos daugiausiai por- 
torikieių apgyventoje miesto 
dalyje nuo ketvirtadienio vaka
ro iki penktadienio ankstybo 
ryto “molotovo kokteiliais” pa
degė apie 25 gaisrus, svaidyda
mi akmenis ir bonkas į atskubė
jusius gelbėti ugniagesius ir po
liciją. Sužeisti 5 policininkai ir 
3 gaisrininkai ir suimta ma
žiausiai 17 “vandalų”. Tvirtina
ma, kad riaušes pradėjo dėlto, 
kad policininkas pašovė vieną 
jauną plėšiką. Portorikiečiai sa
kosi nebeturį pasitikėjimo polici
ja.

WASHINGTONAS — Val
džios pravestos studijos kol kas 
rodo, kad daugumas dalykų, var
tojamų miego tabletėms ir seda- 
tyvams gaminti, nėra nei saugūs 
nei efektingi. Negana to, studi
ja parodė, kad miegą sukelian
čioms tabletėms vartojami daly
kai — bromidai ir skopolaminai 
yra net pavojingi.

Japonai nuo 18 šimtmečio pradžios turi vaiku švente, kurioje dalyvauja tėvai ir vaikai. Šventė ruo
šiama 7, 5 ir 3 metu berniukams ir mergaitėms. Lapkričio 15 dieną tėvai aprengia japoniukus 
ir japoniukes, sulaukusias 7, 5 ir 3 metu amžiaus, pačiais puošniausiais drabužiais ir vedžioja po 
šventnamius. Vaikai turi progos kitiems pasirodyti, o tėvai šia proga gali ne tik saviesiems, bet 
ir artimųjų vaikams duoti dovanu. Ta japonu vaiky šventė vadinasi Šičigo san s'venre Kalbos ne
žinant, šis vardas gali atrodyti kokio didelio^ ja pony dievo ar dudvyrio, bet tikrovėje visas rei
kalas yra labai paprastas, šiči go san japoniškai reiškia Septyni penki trys. Tai reiškia, kad ar

tėja Septynių, penkiy ir trijų metu berniuku ir mergaičiy šventė.

VĖLIAUSIOS ŽINIOSATNAUJINAMA -KENT STATE BYLA
Nukentėjusieji arba jy gimines apeliuoja 14 savaičiy 

trukusį, kaltinamuosius išteisinusį sprendimą
CLEVELANDAS. — Filmas, padarytas Kent State universi

teto riaušių metu, kur 4 studentai buvo nušauti ir 29 sužeisti, 
žymia dalimi prisidėjo prie 29 kaltinamųjų išteisinimo.

Richard Williams iš Clevelan- 
do, vienas iš jury, pasikalbėjime 
su NBC News Cleveland pasakė, 
kad jury nariai (prisiekusieji tei
sėjai) nė nemanė, kad guberna
torius James Rhodes — vienas 
iš kaltinamųjų — būtų atsakin
gas už Ohio Nacionalinės Gvar
dijos šaudymus. Williams pa
reiškė, kad filmas, padarytas 
šaudymo metu, Įtikino jį, kad 
kaltinamieji nebuvo kalti.

“Mes (jury) turėjome trumpą 
filmą ir dvi (garsines) filmo juo
steles”, pasakė toje byloje buvęs 
jury Williams. Juostelėje kele
tą sekundžių prieš šaudymą, pa
sigirdo “charge” ir kelis kartus 
“Padėkit savo šautuvus. Jūs 
esate apsupti. Eikit namo!”

“Filme buvo labai neaiškus, ta
čiau galėjai matyti bėgančius i 
kalvą prieš gvardiečius”, pridū
rė Williams. “Aš supratau, kad 
Gvardiją apėmė panika, kas pa
gal Įstatymus reiškia, kad jie 
jausdami pavojų savo gyvybei, 
galėjo šauti”.

šešių vyrų ir šešių moterų ju
ry 9 balsai prieš 3 nusprendė iš
teisinti Rhodes, buvusį Kent 
State universiteto prezidentą 
Robert White ir 27 tebesančius 
ir buvusius Gvardijos narius.

Paklausta, ar ji tiki, kad Rho
de viską padarė, ką įstatymai 
reikalavo, kad padarytų, Wil
liams atsakė: “Taip, Kento ma
joras (LeRoy) Šatrom paprašė, 
kad jie (Gvardija) atvyktų, pro- 
sekutorius prašė, kad jie atvyk
tų ir policijos viršininkas prašė, 
kad jie atvyktų”.

Pagal Williams, kurs balsavo 
su dauguma, emocijos jury kam
baryje buvo tiek pakilusios, kad 
kiekvienas jury narys mažiau
siai vieną kartą apsiverkė, žino
damas, kad toks ar kitoks nuo
sprendis daug kuo atsilieps į 

daugelio žmonių gyvenimą.
Kaip atrodo ši nebaigiamoji 

byla juda tolyn. Įteikiama ape
liacija, prašant naujo teismo su 
S46 milijonų kompensacija už ci
vilinius nuostolius, pagrindu 
iman tai, kad U. S. Distrikto tei
sėjas Don Young keturiolika sa
vaičių trukusioje byloje padaręs 
klaidų.

“Mes dabar studijuojame le
galius aspektus ir turime bylą 
pradėti dešimties dienų bėgyje 
verdiktą paskelbus”, pasakė Da
ria Engdahl, vienas iš skundėjų 
advokatų.

Vakarų Vokietijos vyriausy
bė, pastebėjusį gamybos sulė
tėjimą, paruošė keturių metų 
planą savitvardai — bereikalin
gai neleisti santaupų ir nenai
kinti turto.

Abisinijos imperatorius Haile Selassie, 
sulaukęs 93 rnety, mirė bemiegoda
mas. Jis valde Abisiniją 57 metus, 
bet pries pora metu sostas buvo atim
tas, bet jis buvo paliktas imperato
riaus rūmuose. Apie mirtį įmonės 
patyrė, kai ryte tarnas, įžengęs j jo 
kambarį, pasveikino, o imperatorius 

jam neatsakė.

o Artimieji Rytai netaps Ant
ruoju Vietnamu, — pareiškė 
prezidentas Fordas laikraštinin
kams. — Jeigu nepavyks su ru
sais susitarti dėl atomo ginklų 
kontrolės, tai turėsiu kongresą 
prašyti skirti dar du bilijonus 
dolerių krašto apsaugai, pareiš
kė prezidentas.

«■ Sekretorius Kissingeris tvir
tina, kad Izraeliui ir Egiptui ne
reikės laukti kongreso nutarimo 
pasiųsti į Sinajaus kalnus sava
norių elektronikai valdyti. Kol 
susitarimas įsigalios, tai kon
gresas padarys reikalingus nu
tarimus.

Krašto apsaugos sekreto
riaus kelionė į Japoniją sustip
rins Amerikos ir Japonijos ben
drą darbą apsaugos srityje. 
Schlesingeris pareiškė, kad 
Amerikos ir Japonijos kariai tu
rėtų aptarti įvairius apsaugos 
planus.

-*• Australija imsis priemonių 
karo veiksmams sustabdyti Ti
mor saloje. Komunistai buvo su
mušti, bet jie nepadeda ginklų.

♦ Peru kariuomenės vadas ir 
naujas prezidentas džiaugiasi, 
kad perversmo metu nebuvo nu- 

] žudytas nei vienas žmogus.
-* Meksikos įlanką pasiekęs 

! uraganas Caroline bet kuriuo me- 
j tu gali mestis į vidų ir dauge- 
I liui sugadinti savaitgalį.

Agrikultūros Departamen- 
j tas pranešė, kad rusams šiais 
metais nereikės pirkti daugiau 

: javų Amerikoje. Jie turės pra- 
: mokti, kaip geriau laukus nuva-

Čou turi vėžį
HONG KONG. — Laikraščių 

pranešimu, Kinijos premjeras 
čou En-lai gydomas nuo vėžinio 
auglio jo prostatos liaukoje. Apie 
tai iš savo kolegų Kinijoje žinių 
gavęs Hong Konge apsigyvenęs 
vienas iŠ Kinijos pasitraukęs ki
nų gydytojas.

Prezidentas Gomes, iš anksto 
su partijų vadais susitaręs, davė 
labai aiškias instrukcijas nau
jam premjerui. Pirmon eilėn Į 
koalicinę vyriausybę turės Įeiti 
trys Portugalijos socialistų de
mokratų ministerial, kurie pir
mieji pasipriešino komunistinei 
sauvalei. Portugalijos demokra
tai liaudininkai turės du minis
trus naujame kabinete, o komu
nistai, praeitų rinkimų metu ga
vusieji mažiausiai balsų, gaus 
tiktai viena ministrą.

Paskutinių susirėmimų metu 
Portugalijoje pradėjo stiprėti 
dar viena partija, po perversmo 
visuomeniniame gyvenime* nesi
rodžiusi, — tai buvę diktato
riaus Salazaro politikos šalinin
kai. Komunistai juos vadino fa
šistais,, bet tokios politinės plat
formos jie nepriima. Jie save 
skaito konservatoriais, kurie yra 
pasiryžę dalyvauti demokratinės 
Portugalijos statyboje. Bet nau
jai besiorganizuojančioji partija 
vietos naujame kabineto negaus.

Adm. Acevedo tuojau pradėjo 
pasitarimus su demokratinių 
grupių atstovais. Pirmon eilėn 
jis tarsis su Mario Soares vado- 
jaujama Portugalijos socialis
tų partijos centro komitetu, ši 
partija gavo daugiausia balsų ir 
turi tris ministrus naujame ka
binete. Su premjeru Goncalves 
socialistai negalėjo susikalbėti, 
nes Portugalijos socialistus jis 
skaitė didžiausiai komunistų 
priešais. Goncalvės atėmė iš so
cialistų dienraštį Respublica ir 
atidavė jį komunistams. Tada 
socialistai pradėjo reikalauti, 
kad Goncalvės būtų atleistas iš 
premjero pareigų. Du mėnesiu 
ėjo atkakli politinė kova, bet tik
tai praeitą šeštadienį gen. Gon
calves buvo pavarytas.

Adm. Acevedo glaudžiai ben
dradarbiavo su premjeru Goncal
ves, bet tikrų žinių nėra, ar jis 
priklauso komunistų partijai. 
Jeigu naujas premjeras ir būtų 
komunistas, kaip kai kurie tvir
tina, tai jo pažiūros į koalicinę 
vyriausybę yra kitokios. Jis su
tinka tartis su socialistais ir de
mokratais, tuo tarpu Goncalves 
apie koalicinę vyriausybę kalbė
ti nenorėjo. Jam atrodė, kad ge
riausia sudaryti technikų ir sa
vo srities specialistų, bet ne po
litinių grupių vyriausybę.

Gen. Goncalves atleistas iš 
premjero pareigų, bet jis paskir
tas Portugalijos karo jėgų šta
bo viršininku. Iki šio meto Por
tugalijos karo jėgų vadu ir štabo 
viršininku buvo gen. Costa Go- 
mes, bet dabar jis štabo virši
ninko pareigas perleido atleis
tam premjerui.

Prezidentas Gomes pareiškė 
įsitikinimą, kad naujam premje
rui pavyks apraminti krašto gy
ventojų nuotaikas ir pašalinti pi
lietinio karo pavojų. Preziden

tas darė viską, kad Portugal!j< 
karo jėgos nepradėtų tarpusavi 
kovos.

Ne epidemija
CHICAGO. — Medicinos ir A 

linkos ekspertai atskirai prie 
išvados, kad pasireiškę keli 
keliolika Į miego ligą panašių a 
sirgimų jokiu būdu rereišl 
kad tai jau yra epidemija. Pi 
ketvirto milijono mieste šešis i 
našius Į encephalitis ir 13 Įti 
tinų negalima vadinti “epi< 
mija”, ramina Dr. Joyce Lash' 
Illinoj aus viešosios sveikatos 
rektorė. Iš minėtų 6 ir 13 ' 
dviem ar trimis atvejais labo: 
tori jose nustatyta, kad apsir 
mai atitinka miego ligos simp
•mus. . ... . ..

Mississippi iki praeito savi 
galio registruoti 165 panašūs 
55 patvirtinti encephalitis api 
girnai; o 31 pacientai mirė.

Chicagos sveikatos glol 
Įstaigos, miesto parkų distrik 
ir užmiesčių miškų saugonių 
ministracija griebėsi visų p: 
monių tą “kuisių ligą” su jos 
nešiotojais išnaikinti.

Chicagos ‘evakuacr
CHICAGO. — Praeitą pe 

tadieni prasidėjus trijų di 
darbo Savaitgaliui, apie puss 
ro milijono čikagiečių prac 
vieną didžiųjų “exodu” Chica 
istorijoje. Cicago Motor C 
apskaičiavimais apie 425,000 
tomabilių pasipylė 350 m; 
radiusu aplinkui Chicagos. T 
čiausias trafikas išvažiuojan 
miesto buvo penktadieni po i 
ir pirmadienį tarp 4-9 vai. va 
ro grįžtant į miestą.

Baskai irgi nori 
nepriklausomybė 
BRIUSELIS. — Didžiaus 

pasaulyje ne komunistų da 
unija paprašė generalissimo 
Franco dovanoti gyvybes dvi 
baskų nacionalistams, kurie B 
gos mieste buvo nuteisti mirl 
bausme už vieno civilinės gx 
dijos korncralo užmušimą. Ta 
tautinė Laisvų Verslo Ui 
Konfederacija. 90 kraštuose 
jungianti daugiau kaip 50 n 

J jonų narių, pasmerkė Jose Ai 
nio Garmendia Artola ir Ar 
Oteagui Echeverria nusme 

mą, kurį vadina “nežmoni 
įžulumu”.

ĮAiltas, lietingas.
Saulė teka 6:16, leidžiasi 7:!
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KRUTINK ANGINOS GYDYMAS

Mediciniškas reikalavimas'
Susipažinkime su šiandieniniais širdies kraujagyslių | 

gydymo pagrindais.

Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai 

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 

JQNA3 ADOMAVIČIUS, M. D.

Angina pectoris — krūtinės 
angina yra skausmai krūtinės 
srityje dėl širdies kraujagyslių 
priskretimo. Tada dalis širdies 
raumenų netenka deguonio. To
dėl atsiranda toje vietoje skaus
mai. Jie gali įvairiose vietose 
reikštis — net dešinėje pusėje 
gautis. Skausmų stiprumas ne
nurodo ligos dydžio. Pas senes
nius gali gautis širdies krauja
gyslių priskretimas (ir. širdies 
raumens apmirimas) visai ne
turint skausmų krūtinėje. Kodėl 
skausmai krūtinėje atsiranda — 
nėra dar nustatyta mediciniš
kais tyrimais. Yra bendrai pri
imta tuos skausmus skaityti at
sirandant dėl minėtos krauja
gyslių širdies raumenyje susiau
rėjimo. Sveikaje širdyje nesi
gauna krūtinės anginos pobūdžio 
skaugmų. Naujausi tyrimai ne
davė nieko naujo supratimui kaip 
išsivysto anginosiniai skausmai 
krūtinėje.

Kai širdies kraujagyslės pra
deda priskresti dėl sklerozės, 
skausmą^ krūtįnėje gali ątsiras- 
ti dėl menkiausio paskatinimo — 
dėl daugelio priežasčių — svar
biausia dėl nervinio — emocinio 
susijaudinimo. Todėl tinkamos 
gydymui tų skausmų programos 
tiesiog negalima nustatyti. Taip 
pat negauta objektyvių davinių 
dėl sėkmingumo visokių prieš

krūtinės anginą vartojamų vais
tų. Buvo tirtas širdies raumens 
kraujagyslėse kraujo tekėjimas, 
buvo darytos paskirų širdies 
raumens kraujagyslių angiogra- 
mos ir kiti tyrimai — visvien 
nieko tikrai naujo dėl anginos 
krūtinėj gydymo nesusekta. Vie
na tik visi gydytojai žino, kad 
nitritai (nitroglycerinas ir jo da
riniai) atpalaiduoja žmogų nuo 
krūtinės anginos skausmų, ne
žiūrint kad elektrokardiograma 
palieka nepagerėjusi.

Tikslas gydant krūtinės angi
nos. skausmus yra dvejopas: 1. 
suretinti skausmų priepuolius ir 
2. sumažinti skausmų krūtinėje 
stiprumą. Svarbiausias momen
tas nitritais tų skausmų gydy
me yra teigiamas gydytojo su 
pacientų bendradarbiavimas. 
Gydytoj as palengvindamas ni
tritais anginosinius pacientui 
skausmus, prisistato, pacientui 
kaip talkininkas, užtikrintoj as ir 
gerų vilčių teikėjas.

Nę vien vaistais širdies 
liga gydytina

■ Ne vien gydytojo gero reikia 
norint reikiamai talkinti kiek- 

.vienoje ligoje ligoniui. Reikia 
dar ir atsakančio paciento — pa
jėgiančio sava asmenybe pildy
ti gydytojo nurodymus, gyventi 
pagal sveikatos dėsnius. Juk, ne-

nių riebalų nevartoti. Ypač sun
kesniais atvejais reikia taip sa
ve imti nagan. Niekada daug 
ant karto neprisivalgykime ir 
einant gulti niekada neužkan
džiaukime. Visus virškinamojo 
kanalo funkcinius negerumus 
reikia atsakančiai tvarkyti: ta
da nebus progos taip dažnai krū
tinė anginai atsirasti. Arbata ir 
kava tik šio krašto gyventojams 
neatimama visiškai. Jie, mat, 
be kavos, arbatos gyventi ne
gali. Mes lietuviai visai jos ne
vartokime. Alvudo pavyzdžiu 
vartokime skaniausią vaisių at
skiestą sunką. Ją gaminkimės Į 
vandenį viritą dėdami braškių, 
vyšnių, slyvų uogienių ir citri-

susi
kuri 
išge-

ilgametės patirties pastebėjau, 
kad tamsta daktare, išskirtinai 
esi atsidėjęs žmonės pagelbėti. 
Todėl ir kreipiuosi savo nega
lėms gauti teisingą patarimą. 
Ačiū. Jus gerbiąs.

Atsakymas. Tamstos liga — 
urologo sritis ir reikalas. Tik jo 
vieno ir klausyk. Nesiduok nė 
vienam išvedamas iš urologo ro
domo tamstai sveikatos kelio. 
Jokie vaistai nepadės: kai šlapi
mo taip daug užsilaiko po nusi- 
šlapinimo — palieka bakteri
joms maistas. Būtinai reikia 
klausyti urologo. Tik neišma
nėlis gali tvirtinti, kad pakanka 
per kateteri nudrenuoti šalpimą. 
Tai ir yra tiesa, kai kuriems pa
cientams kad nesidrentuoja pil
nai šlapimas per kateterį. To
kiems laikinai reikia operacijos 
keliu per pilvo sienelę įvesti sto
rą triūbą. Kai nusidrenuos, už-

degimas praeis, tąją urologas 
toliau tvarkys tamsios negero
ves. Kaip su prostata — ar ji 
jau išimta? Jei ne: bus išimta 
atsakančiai, kaip urologas pata
rė, parengus tamstos kūną. Kai 
šlapimo nutekėjimas bus atsa
kantis, tamsta reikės gausiai 
gerti skysčių. Gerai darai, kad 
vaisių sunką geri. Jos priseis 
dar daugiau gerti. Vaisių sun
ka yra geriausias šlapimo va
rytojas lauk iš kūno. Tada ma
žiau reikės vartoti vaistų van
deniui iš kūno varyti, Senes- 
niam žmogui reikia gausiau ger
ti, kad per ilgesnį laiką inkstai 
pajėgtų visas atmatas į šlapi
mą paleisti. Tamstos klaida, kad 
lygini nelygaus pajėgumo daly
kus. Urologo nuomonę reikia ly
ginti su kito urologo, o ne “kito 
gydytojo” nuomone. Čia buvo 
tamstos klaida. Daugiau to ne
daryk — ir būsi visai patenkin
tas. Sėkmės. Vėl parašykit.
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Visi lietuviai maloniai kviečiami j “N.” pikniką

pakanka vien kelio ženklų — 
reikia dar asmenybe pajėgaus 
važiuotojo, kuris botų kelio ženk
lų: tik tada bus geresnė gali
mybė išvengti nelaimės. Šita 
tiesa tinką, žinoma, ir širdęs 
kraujagyslių priskretimą gydant 
bei stengiantis jo išvengti.
Bendras užsilaikymas sergant 

krūtinės angina
Septyniariopai reikia susitvar

kyti, jei nori susilaukti geresnių 
pasėkų nitritais gydantis krūti
nės skausmus. 1. Lovoj poilsis. 
Pacientas turi suprasti, kad jis' 
turi vengti .tokios veiklos, kurį 
sukelia jam krūtinėj skausmus. 
Gultis lovon tokiam tądą reikią,
kai visos kitos priemonės nepą- nų. Kava, arbata vengtinos, nes 
jėgia suretinti krūtinės skaus
mų atakų. Dar ir tada jis. turį, 
lovon gultis, kai pobūdis krūti
nės skausmų keičiasi ir kai tie 
skausmai stiprėja bei kai elktro- 
kardiografiški duomenys parodo, 
atsiradusį širdies raumenyje de
guonio sumažėjimą ar to rau
mens sužalojimą. Tokiais atve
jais priseina lovon gultis Vienai- 
dviem savaitėm, po to dar ke
lias savaites priseina. sumažint 
normalią veiklą savame gyveni
me.

Turį krūtinės skausmus turi 
prisilaikyti tam tikrų poilsio lai
kotarpių. Ypač svarbu tokiems 
30-60 minučių pailsėti pavalgius. 
Pacientai, turi įprasti geriau sė
dėti kėdėje negu’gulėti lovoje 
tuojau pavalgius.’t/Pats valgy
mas, žinoma turi būti. mityba, 
o ne persivalgymas. Bet tu paĮ 
sakyk menkos, asmenybės žmoT 
gui “riepersiryk” —'jis. nebos' 
tokio patarimo tol, kol savo jaus
mais taps žmogum, liausis būtį 
vien tik žmogaus iškamša.

Antras širdies stiprinimo 
būdas yra darbavimasis ir tvar
kingas ore užsilaikymas. Leng
vas darbas, kuris nesukelia krū
tinės srityje skausmų, yra visų 
gydytojų patariamas. Ypač vi
siems patartinas yra du kartus 
dienoje pasivaikščiojimas 15-20 
minučių lygiu keiįu (nę į kalną). 
Mat, pakilimas 15% dvigubai 
apsunkina šridies darbą, palygi
nus su tiek pat keliavimo lygu
moje. Nepersišaldytina nei ru- 
deniais, nei žiemomis, nei pava
sariais. Sumažinti reikią akty
vumas laike-didelių Šalčių ir la
bai drėgname ore. Tada skaus
mai krūtinėje, paprastai, esti 
stipriausi. ■

Trečias kelias širdies sveika- 
ton yrą darbas. Labai gerai žmo
gų nuteikia psichologiškai jo pa
stangos tęsti savo kasdienini už
siėmimą. Kaip galimi greičiau 
žmogus tūri pradėti normaliai 
savo srityje darbuotis. Jei ran
kų darbas dažnina širdies an
ginos atakas, gali tokiais atve
jais. priseiti pereiti prie sėdimo 
darbo. Už tai visi kiti negeru
mai — kaip perdidelis svoris, pa
keltas kraujospūdis, padidintas 
jautrumas... turi būti pirmiau
sia tvarkomi. - •. •

Ketvirtas kelias širdies svei- 
katon — tai reikiamas maistas 
— tam tikra dieta. Visiems sto
ruliams reikia sumažinti mais
to kiekis ir Ynažiau valgyti rie
balų. Nutukėlis kiekviena tu
ri sunormuoti savo svorį ir jį to
kį visam gyvenimui palaikyti. 
Dietoje turi būti riebalų dieno
je nedaugiau kaip 50-60 gramų. 
Gyvulinių riebalų tame kiekyje 
tik vienas trečdalis ar tik pusė 
tegul būna. Lietuviams galima 
pasistengimas visiškai gyvuli-

jos sužadina krūtinės anginos 
skausmus, trukdo miegą ir su
kelia širdies plakimo neregulia
rumus. Apie kraujo riebumo su-, 
mažinimą, rūkymo numetimą ir 
savo jautrumo sumažinimą gelb
stint širdžiai — kitą, kartą.

Iš v a d a. 'Neieškokime būti
nai gero gydytojo mūsų širdžiai 
tvarkyti. Nedarykime tokios 
klaidos ateityje. Jūsų gydyto
jas yra pajėgus, kaip ir kiekvie
nas kitas, tvarkyti širdį. Visi 
gydytojai patars gerai. Visi gy
dytojai paskirs tinkamą režimą 
bei vaistus, čia mes pamiršta
me svarbiausia dalyką: paciento 
pajėgumą išpildyti gydytojo nu
rodymus. Nuo to jo pajėgumo 
ir pareina didžia dalimi sėkmė 
ar nesėkmė tvarkant širdies 
kraujagyslių priskretimą. Čjia 
kunigai turėtų geriau talkinti 
gydytojams. Jie. neprivalėtų to
liau žmonėms patarinėti kaip 
elgtis, visai nesirūpinai žmonių 
pajėgumo geriems darbams pa- 
dinimu. Tai sunkus darbas. Už 
tai retai kas apie tai kalba ir 
dar rečiau kas už žmogaus žmo
ginimo veiklos griebiasi. Be žmo
gaus tapimo žmogumi — nėra 
jokios religijos, o taip pat ir me
dicinos. Veltui mes kalbėsime 
gėlėms, vabalams bei paukščiams 
_ jie toliau keliaus savais keliais 
kaip iki šiol keliavo. Tas pats 
nutiks ir su menkos asmenybės 
žmogumi: jis nebos net geriau
sių kunigo — gydytojo patarimų 
tol, kol netaps žmogumi: kas sa
va asmenybe, savais jausmais 
bent pakenčiamu asmeniu ne
taps. štai prieš tris dienas Cook 
apskrities ligoninėje gydėm nuo 
kraujavimo iš skrandžio mėlyna
kį blondiną. Jis 54 metų atrodė 
kaip 74 m. Prisipažino, kad jis 
per valandą išgerdavo po tris 
butelius alaus, gerdavo 7 valan
das kasdieną. Taigi, 21 butelį 
alaus kiekvieną dieną, kol ėmė 
vemti krauju! Pamėgink tu to
kiam pamokslauti apie susilai
kymą bet kokį. Bus tik žirnių 
sienon bėrimas. Tas pats ir šir
dininkams, kurie rūko, kurie 
persivalgo, kurie užsisėdi... Tai
gi, visi sukruskime savas asme
nybes bent per plauką žmoginti. 
Tada galėsime laukti iš. dabarti
nės medicinos savo širdžiai ge
riausios paslaugos.

Pasiskaityti, Manual of Medi
cal Therapeutics. Washington 
University School of Medicine

apie 500 cc Šlapimo ir gal todėl gurne, mčsinėjimui bei kitiems1 
gaunasi dažnas pūslės užde|gi- jam naudingiems tyrimams. Iš 
mas. Pakaitomis naudojas vais
tus: Tamlanol, Mandelamine ir 
Gentrisin, be to — vitaminą C, 
500 mg. keturis kartus paroje 
(tamstos patarimas), kurie per 
ilgesnį vartojimą pasidarė ne
veiksmingi.

Urologas patarė: kateterį įdė
jus nebus gerai, reikia operaciją 
daryti: tarp bambos ir lyties org. 
vesti tūbą nuolatiniam šlapimo 
nudrenavimui. Tą tūbą reikia 
keisti kiekvieną mėnesį ligoninė
je.

Kitas gydytojas sakyto uro
logo patvarkymą paneigė saky
damas: — “Kam daryti atskirą 
žaizdą, jeigu per šlapinimosį ka
nalą įdėtas kateteris atliks tą 
patį”.

Be to, mano organizme 
daro perteklius vandens, 
šalinu vaistais. Per parą
riu, apart, valgio, vieną kvortą 
ir daugiau vaisių sunkos. O ma
no gydytojas draudžia tai dary
ti ir pataria vartoti kuo mažiau 
skysčių.

Dabar man visai neaišku, ku
rio gydytojo patarimais naudin
giau pasinaudoti. Dažnai yra pa
tariamą, kad ligos atveju reikia 
kreiptis pas gerą ir teisingą spe
cialistą. Kas pacientui ir nėra 
imanoma sužinoti. Nes kol svei
kas ir nežinodamas, kokios rū
šies liga susirgs, mažai tesirū 
pina nuodugniau gydytojų kla
sifikacija. O susirgus, dažniau
siai tenka pasinaudoti pašalinių 
ąestacijomis, kurios taip pat 
nėra patikimos. Nes dauguma pa
cientų kreipiasi su menkais ne
galavimais, kurie ir be jokios 
pašalinės pagalbos pasveiktų. O 
gavę cukraus piliulę, būna pa
tenkinti ir dėsto, kad tas ar anas 
gydytojas yra labai geras ir kad 
jam greit padėjo. Susirgus rim
čiau, taip ir tenka klaidžioti kaip 
užrištomis akimis, paaukoti sa
ve nesužinotam gydytojo pa j ė-
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Imanuelis Kantas, didysis 
moderniųjų amžių filosofas, 
kurį mes laikome pagal savo 
kilme lietuviu, viename savo 
veikale — tai Metaphysische 
Anfangsgrunde der Tugend- 
lehre, — kėlė tą mintį, kurią 
vėliau plėtojo ir Rudolf von 
Jhering savo nedidelėje, bet 
per trumpą laiką išgarsarsė- 
jusioje ir kone į visų kultūrin
gų tautų kalbas išverstoje kny
gelėje Der Kampf um’s Recht, 
būtent, tą, kad kiekvienas žmo
gus turįs ginti savo teises ir 
nepamesti jų kitiems po kojo
mis mindžioti, nes toks pasi
elgimas. su savo teisėmis nesi
derina su žmogaus pareiga pa
čiam sau. Kas leidžiąs kitiems 
mindžioti savo teises, leidžiąs 
mindžioti patį save, pasidaręs 
slieku, kirmėle (Wurm). “Kas 
gi pasidaro kirmėle (wer sich 
zum Wurm macht), negali po 
to skųstis (kann nachher nicht 
klagen), kai jis bus kojomis 
mindžiojamas (wenn er mit 
Fuessen getreten wird)”.

Dabar pažiūrėkime, kaip 
mes, lietuviai kovojome ir ko
vojame dėl savo teisių.

L — Kaip gynė savo teises 
mūsų valstiečiai Lietuvoj?

Mūsų kaimo žmonės buvo 
tokie pat, kaip ir kitų kraštų 
valstiečiai — žemdirbiai, ku
rie visi, kaip sako Jheringas 
turi stiprų nuosavybės jausmą 
ir laikosi įsikibę to, ką turi.

Stiprus valstiečio nuosavy
bės jausmas padaro jį opesnį 
tai neteisei, kuria yra pažei
džiama jo nuosavybės teisė, 
tiek Į žemę, nekilnojamą tur
tą, tiek Į kilnojamąjį, Į jo tu
rimus žemdirbystės Įrankius 
ir pan. Mes, teisininkai iš savo 
teisminės praktikos žinome, 

'kad Lietuvos valstiečiai - ūki
ninkai dažnai bylinėdavosi dėl 
menkos vertės nuosavybės, pvz., 
dėl siauro ruoželio ežios nuari- 
mo ar sklypelio prastos, nei ne
dirbamos žemės užvaldymo ir 
pan. Jie turėjo sveiką teisės 
jausmą, ir dažnai jiems rūpėjo 
byloje ne tik atgauti tą menką 
teisės ir ginčo objektą, bet ir 
“nubausti” savo teisės pažeidė
ją, atimant iš jo tai, kas jam 
nepriklauso. Tuo pasitvirtina 
Jheringo teorija, dėl ko principo 
žmonės bylinėjasi, kartais au
kodami tam tiek laiko, turto ir 
gėrybių, kas toli praneša ginčo 
objekto vertę. Tokie tat buvo ir 
mūsų (kaimo žmonės, valstie
čiai ūkininkai - žemdirbiai.

Kaimynai, aiškindamiesi teis
me, jiems nevisai aiškią teisę, 
nesipykdavo ir laukdavo teismo 
sprendimo, kurį abi šalys pri
imdavo, dažniausia, prielankiai. 
Su piktu, blogos valios nuosa
vybės teisių laužytoju, kuris, 
laužydamas teisę, žino ką beda
rąs, valstietis kovodavo su ne
apykanta, kaip su blogu žmo
gum.

Mūsų ūkininkai ypač nekęs
davo vagilių, kurie, pasigrobda
mi jo daiktą, pvz., lauke palik
tą arklą, akėčias arba išsives- 
dami iš tvarto jo gyvulį ir pan., 
ne tik pažeidžia jo nuosavybės 
teisę, bet tiesiog neigia ją. To
kiems vagiliams, sugavę juos 
benusikalstant, mūsų ūkinin
kai kartais net surengdavo linčo 
teismą, pvz., įkišdavo tokį į mai
šą, užrišdavo jame ir, pakabinę 
kur kluone po balkiu, mušdavo 
jį spragilais ar lazdomis kokia 
keliasdešimt jų, vykdydami sa
vo “teisingumą”, nors po to jie 
patys už tą linčo teismą būdavo 
valstybės teismo baudžiami.

Tokių linČininkų bylos būdavo 
sprendžiamos Apygardos Teis
mų, nes tuo vagilio “kūlimu” 
būdavo jis sunkiai sužalojamas, 
net sulaužant [kaulus. Man 
pačiam neteko tokių bylų spręs
ti. bet aš vieną jų gerai prisime
nu iš Vyr. Tribunolo, kurioje aš 
sekretoriavau. Tai buvo Žemai
tijos valstiečių - linčininkų by
la, labai sunkiai sprendžiama, 
nes vagilis buvo mušamas už
rištas maiše, o liudytojų, kurie 
tą egzekuciją matė, nebuvo — 
visi, kurie tą matė, dalyvavo jo
je, tame linčo teisme.

Taigi" mūsų valstiečiai gin
davo, dažniausia, tik savo nuo
savybės teisę, kitomis savo tei
sėmis, kaip pvz., savo teise į 
asmens garbę, perdaug nesirū
pindami.

II. — Miestiečių bylinėjimasis 
teisme

Mūsų miestiečiai bylinėda- 
vosi teisme ir dėl jų asmens 
garbės palietimo, ypač gi pre
kybininkai, kuriems geras jų 
vardas buvo svarbus turėti 
žmonių pasitikėjimui.

Kai viena karta, būdamas 
dar jaunas teisininkas Apylin
kės Teismo teisėjo pareigose, 
nubaudžiau Ariogalos turga
vietės prekiautoją už ūkinin
ko gūnios vagystę, tegul ir ma
žiausia bausme lygtinai, tikė
damas, kad nuteistoji tuo ma
no sprendimu bus labai paten
kinta, dargi man padėkos, tai 
ji apsiliejo ašaromis ir man la
bai rimtu, mane tiesiog perve- 
renčiu balsu pareiškė: “O vis 
dėlto aš nekalta... Ar jūs ži
note, ką reiškia prekybininkei 
būti nuteistai už vagystę, ypač 
nekaltai?”... Aš, didžiai su
sijaudinęs, aiškinausi jai, lyg 
ir jos atsiprašydamas, kad pa
dariau klaidą, kurios jau ne
begaliu atitaisyti, patariau jai 
skųstis Apygardos Teismui, o 
ji stovėjo prieš mane apstul
busi iš skausmo ir jos ašaros, 
kaip žirniai 
skruostus.. .-

Tai buvo 
kaip teisėją, 
Ir nuo tada
reiškia teisės aforizmas, 
“geriau dešimts kaltų išteisin
ti, negu vieną nekaltą nuteis
ti”. Nors ta mano nuteistoji 
apeliacijos ir nepadavė, bet 
man jos byla kaštavo ne vieną 
nemigo naktį... Ir nuo tada aš 
supratau, ką reiškia žmonėms 
jų geras vardas, jų garbė, te
gul ir nevisiems.

III. — Intelektualų ir vad 
“baltarankių” bylinėjimasis 

teisme

riedėjo jai per

giliausiai mane,
paveikusi byla.

aš supratau, ką
kad

Mūsų mokytieji intelektua
lai ar šiaip “baltarankiai”, 
Amerikoje vadinami “balta- 
kalnieriais” Lietuvoje galima 
sakyt, nesibylinėdavo teismuo
se, gal dėl to, kad į tą bylinė
jimąsi mūsų žmonės žiūrėda
vo nepalankiai, lyg Į kažką 
negarbingo.

IV. — Karininkų reagavimas 
į jų garbės pažeidimus

Savo asmens ir kartu profe
sijos garbę labai gindavo mūsų 
karininkai, kartais net ir gink
lu, nuo jos pažeidėjų, čia pri
simena man 1928 m. plačiai per 
visą Lietuvą nuskambėjusi ir 
daug ginčų tarp civilių ir kari
ninkų sukėlusi kap. Okulic 
— Kazarino byla dėl adv. Liu
do Noreikos, ginant karinin
ko garbę nušovimo, viename 
Kauno restorane, prie kortų 
stalelio, adv. Noreikai pava-

dinus tą kapitoną jo asmenį lėliams bylas ar civilinius ieš- 
įžeidžianėiu negražiu žodžiu, kinius, kaip matėme, pagal 
Jį kariuomenės teisme gynė teisingą Jheringo ir Kanto pa
augsiu rango karininkai (pulk, žiūrą, yra garbė, o ne jos pa- 
Sl. Zaskevičius ir pulk. K. žu-[ žeidimas. Tai pareiga žino- 
kas. buvęs Krašto Apsaugos'gaus pačiam sau, taipgi ir pi- 
Ministeris), reikalaudami teis-! lietinė pareiga, nes toks rea- 
mą aną karininko garbės gy-| gavimas prieš neteisę gi saugo- 
nėją išteisinti. Tas rodo, ko-i ja ir valstybės teisinę tvarką, 
kios būta pažiūros į karininko už ką valstybės valdžia tokių 
asmens ir profesinę garbę. Kai-I bylų kėlėjams 
tinamasis buvo nubaustas, bet už savo teises, 
švelnia bausme.

Šiaip karininkai dėl jų gar
bės pažeidimo teisme nesiby- tuvišku viešuoju interesu, 
linėdavo. Jie, “esant reikalui” 
su “nusikaltėliu” 
davo patys....

V. — Mūsų teisių gynimas, 
gyvenant svetur, išeivijoje

Mūsų lietuviai, gyvendami 
svetur, išeivijoje, vienas kito 
teises, ypač Į asmens garbę 
dažnai pažeidžia, daugiausia 
mūsų spaudoje, bet dėl to vie
ni kitiems bylų teisme neke
lia, gal irgi dėl to, kad toks 
bylinėjimasis teisme daugio 
mūsų laikomas negarbingu.

Mūsuose vis Įsigali pažiūra, 
kad lietuviams bylinėtis ne
tinka ypač gi Amerikos teis
muose, nes tas, esą, gali pakenk
ti lietuvių geram vardui ame
rikiečiu akvse. Todėl mes ne
keliame valdžios teismuose sa
vo “broliams lietuviams” jokių 
bylų, netgi nei civilinių, taip
gi ir mūsų viešojo intereso, 
pvz., dėl visokių teisės laužy- 
mų Bendruomenėje. Ar tas iš 
tikrųjų gerai?

Mano nuomone, geram lie
tuviu vardui kenkia mūsų ne
teisės darbai, visokie nusižen
gimai — nusikaltimai, bet ne 
nukentėjusiųjų skundai ir by
lu kėlimas tiems savo “bro
liams’’ teisės laužytojams Ame 
rikos teismuose.

Gi savo teisių gynimas, ke
liant valdžios teisme nusikal-

ir kovotojams 
su ne teise, ga 

Ii būti tik dėkinga.
Tas derinasi ir su mūsų lie-

Iš
tikrųjų jei mes labiau saugo- 

susitvarky- tume savo asmens garbę ir ne
leistame pvz., mus Įžeidinėti 
nedoroje spaudoje, tai ir ta 
mūsų spauda būtų doresnė, 
laikytųsi teisės ir savo etikos 
reikalavimų.

Toliau, jei mes griežčiau 
kovotume su Įvairiais nusižen
gimais teisei mūsų Bendruo
menės gyvenime, tai neturė
tume tokių, va, suklastotų rin
kimų, kokius turėjome 1973 
m. gegužės mėn. Chicagos 
Marquette Parko ir Cicero apy
linkėse, dėl ko gi ir prasidėjo 
JAV LB gili krizė, privedusi 
šią LB prie netvarkos ir chao
so, prie skilimo ir aižėjimo, 
kuriam galo bent tuom tarpu 
nematyt
IV. — Baigiamosios pastabos

1) Ginkime savo teisę, kaip 
savo akį, nuo neteisės, nuo 
pakenkimo jai.

2) Visokius pasikėsinimus 
teisei (spaudoje ir kitur), sten
kimės užkardyti, keldami juos 
aikštėn ir kovodami su jais.

3) Jei nesiseka neteisės veiks 
mų užkardyti ar savo teisę ap
ginti savybėje, tai drąsiai kel
kime teisės laužytojams bylas 
net ir valstybės teisme.

4) Laikykimės teisingos Ru
dolf von Jhering ir Kanto pa
žiūros Į kovą dėl savo teisės.

Čia duodamos kaikurios pa-Į paryškinimas pirmosios teisinės 
,1,*^. k.-..i;a. majisjmos niinties.

3. Jus respicit aequitatem. 
Teisė žiūri teisingumo (morali
ne šio žodžio prasme). Tą rei
kia turėti mintyje, jypač gi teisę 
aiškinant, ją taikant gyvenime. 
Aiškindamas teisę, turi derinti 
ją su teisingumu, su morale. 
Jei gauni teisės normą, neside
rinančią su teisingumu, su mora
le, tai yra pagrindo prileisti, 
kad tavo teisės interpretacija 
klaidinga. Tikrink ją ir jieškok 
savo interpretacijoje klaidos. 
Jei Įstatymas, pagal jo žodinę 
prasmę, aiškiai prieštarauja 
teisingumui, tai teisėjas, pagal 
kitą teisės maksimą, turi žiūrė
ti teisingumo: judex aequitatem 
semper spectare debet (teisėjas 
visuomet turi žiūrėti teisingu
mo). Tik, žinoma, jeigu jau 
visiškai aišku, kad, pvz., Įstaty-

rinktos būdingesnės lotyniškos 
teisinės maksimos, t. y., trum
pos formulės, išreiškiančios tei
sės, kartais dargi ir moralės 
vadovaujamuosius principus ar
ba aksiomas.

Jos gali būti įdomios visiems, 
net ir neteisininkams.

A. TEISĖ, ĮSTATYMAS IR 
TEISINGUMAS

1. Jus ėst norma recti, 
yra teisingumo norma.

Vadinas, tik teisinga teisė yra 
tikra teisė. Dėl to kita maksi
ma sako: quic-quid ėst contra 
normam recti ėst injuria, t. y., 
— kas yra prieš teisingumo nor
mą, tas žalinga, tas klaida.

2. Fraus et jus nunquam co
habitant Suktybė, klasta, žo
džiu sakant, neteisė niekuomet 
kartu su teise negyvena. Tai

Teisė

mus sveikina ir su mumis džiau
giasi tuo pat ir kiti Amerikos 
kongresmanai bei senatoriai, ką 
liudija daug ALTo gautų ir jo 
būstinėje turimų jų pareiš
kimų. '

5) Baigdamas savo nuomonės 
pasisakymą ir paaiškinimus, 
Dr. K. Bobelis griežtai pasisako 
prieš klaidingą ir mums nepri
imtiną, perdėm žalingą Helsin
kio konferencijos akto interpre
taciją, kurią duoda “Draugas” 
savo vedamuosiuose, ir pastebi, 
kad tai yra “tik okupanto pas
tangos^ pateisinti savo smurto 
veiksmus, juos legalizuoti”. 
Esą, “Drauge”, net jo vedamuo
siuose, • skelbimas, “kad Ameri- 
kad ir jos prezidentas pardavė 
Lietuvą, yra priėmimas ir rėmi
mas sovietinių okupantų inter
pretacijos, žalingai .veikiąs Lie
tuvos-žmonių dvasią ir jokiu 
būdu nėra palaiky tinas, j uo la-

biau, kad pats prezidentas For
das oficialiai paskelbė, jog 
Amerika Lietuvos inkorporaci
jos nepripažįsta ir Helsinkio 
konferencija tam nusistatymui 
netūrė jokios Įtakos”. Tvirtini
mas, kad Helsinkio konferenci
joje JAV prezidentas pripažinęs 
Lietuvos inkorporaciją Į Sovie
tų Sąjungą, kada jis to tikrai 
nepadarė, ir nesiskaitymas su 
prezidento pareiškimu, — tai 
jo, to mūsų stipriausio gynėjo, 
Įžeidimas, dėl ko jis, lygiai 
kaip ir jo Valstybės Departa
mentas gali pakeisti savo nuo
monę ir apie mus ir padaryti iš to 
išvadas.1 Tuo gali būti pakenk
ta Lietuvos laisvinimo darbui, 
kuriam šiandien atsiveria netgi 
naujos ir labai svarbios sritys ir 
kurį turime dirbti visi vieningai, 
sutelktomis jėgomis, negriau
dami vieni to, ką kiti statome, 
nekenkdami vieni kitiems.

mas yra toks, koks jis iš jo žo
džių atrodo ( nors teisėjui jis 
atrodytų ir neteisingas), tai tei
sėjas turi bylą spręsti pagal j Į, 
nes “judex ėst lex loquens”, t. 
y. — “teisėjas yra kalbantis Įs
tatymas”, “judicis ėst jus dice- 
re, non dare”, t. y., “teisėjas tu
ri teisę (įstatymą) vykdyti, o ne 
jį (savo) duoti”, vadinas, koki 
savo išleisti, sukurti ir pagal jį 
spręsti. Tokiu atveju, teisėjas, 
taikydamas kietą Įstatymą, va
dovaujasi kita teisine maksima, 
kuri sako: “dura lex, sėd lex”, 
t y. — kietas Įstatymas, bet Įs
tatymas, kurį, vadinas, reikia 
vykdyti.

4. Lex ėst dietamen rationis. 
Įstatymas yra proto diktatas, 
išminties įsakymas, kurio, aiš
ku, reikia klausyti. Turima vi
sa eilė kitų teisės maksimų, ku
rios praplečia šios maksimos 
mintį, pvz., sakoma, kad “lex 
ėst ratio summa”, quae jubet 
quae sunt utilia et necessaria, 
et prohibet contraria”, t. y., Įs
tatymas yra aukščiausioji išmin
tis, kuri įsako tai, kas naudinga 
ir reikalinga, ir draudžia, kas 
tam [priešinga. Dar .daugiau: 
“lex ėst sanetio saneta (įstaty
mas yra šventa sankcija), ju- 
bens konesta (garbingas liepi
mas) : kad “lex neminem cogit 
ad vana. sen inutilia peragen- 
da” (įstatymas nereikalauja 
nieko, kas tuščia, nenaudinga, 
beprasminška), lygiai kaip “lex 
non cogit ad impossibilia” (Įs
tatymas neverčia daryti to, ko 
atlikti neįmanoma, negalima, ir 
čia turima minty tiek fizinis 
negalimumas, tiek ir teisinis ar 
dorinis). Tiktai, ko jau Įstaty
mas tikai reikalauja, tai teisėjas 
neturi galios tą reikalavimą 
pakeisti, sušvelninti, nes “lex 
non novit patrem, nec matrem, 
solam veritatem”, t. y. — Įstaty-

(Nukelta į 5 psl.)

Kaip vertinti Helsinkio Konferenciją
ALTo pirm. Dr. K. Bobelio nuomonė ir paaiškinimai

“Draugui” savo vedamuosiuo
se keliant paniką, kad Helsinkio 
konferencijoje 34-rios valsty
bės, jų galvoms ar kitiems ats
tovams pasirašius susitarimą 
su Sovietais, “už Judo sidabri
nius” buvo jiems parduota Lie
tuva su kitomis Pabaltijo val
stybėmis, tuo klausimu pirma 
pasisakė mūsų žymus teisinin
kas prof. dr. Br. Kasias, Ameri
kos spaudoje, “Wyoming Valley 
Today” laikraštyje, nuraminda
mas tenai ir mūsų “Draugo” 
panikierius.. Jis ten pareiškė, 
kad Helsinkio aktu Lietuva, 
lygiai kaip ir kitos Sovietų oku
puotos Pabaltijo valstybės, ne
buvo ir negalėjo būti kam (So
vietams) išduotos ar “parduo
tos”. Tas prof. dr. Br. Kaslo 
pasisakymas paskelbtas ir 1975. 
VIII. 29 d. “Naujienose”.

Dabar ALTo pirmininkas Dr. 
K. Bobelis šiam mūsų teisininkų 
puslapiui atsiuntė savo nuomo
nę ir paaiškinimus tuo pačiu 
Helsinkio konferencijos ir joje 
pasirašyto valstybių galvų do
kumento klausiniu. Ten jis pil
nai paremia prof. dr. Br. Kasią, 
pridėdamas dar ir savo motyvus 
tiems “Draugo” karštaputriams 
panikieriams (jų , nerimtai 
Lietuvai žalingai Helsinkio 
sitarimo interpretacijai) 
remti.

Čia skelbiamos Dr. K. Bobelio 
atsiųstos nuomonės ir paaiški
nimų mintys.

1) Helsinkio (konferencijos 
pasirašytas dokumentas, kaip 
aiškina ir Valstybės Departa
mentas savo oficialiame infor-

ir 
su- 
at

mariniame leidinyje, nesąs jokia 
sutartis ar teisiškai rišąs susi
tarimas, o tik politinis intenci
jų pareiškimas (“political Sta
tement of intent”), kuris nepa
keitė ir negalėjo pakeisti Lietu
vos valstybės teisinės padėties.

. 2) Tame dokumente esą gra
žių, mums ir visam Vakarų pa
sauliui priimtinų principų, ku
riais remdamiesi, mes galime 
toliau vesti kovų su imperialis
tine Sovietų Sąjunga dėl Lietu
vos išlaisvinimo, taipgi kovą 
su okupantu, gindami pagrindi
nes Lietuvos žmonių teises nuo 
dabartinio jų mindžiojimo. Tą 
mes ir turime visi sujungtomis 
pėgomis daryti.

3) Atkreipdamas visų dėmesį 
j JAV prezidento Fordo labai 
aiškius, dargi oficialiu raštu 
Pabaltiečių atstovams prieš pat 
Helsinkio konferenciją pareikš
tus jų užtikrinimo žodžius, kad 
JAV Pabaltijo valstybių Sovie
tams neišdavė ir neišduos, ALTo 
pirm. Dr. K. Bobelis pilnai pri
taria mūsų teisininko ir tarptau
tinės teisės eksperto prof. dr. 
Br. Kaslo Amerikos spaudoje 
pareikštai nuomonei, “kad pre
zidentas Fordas turi būti pa
sveikintas už tokj drąsų ir aiškų 
JAV pozicijos apibrėžimą Balti
jos valstybių klausimu”.

4) Toliau, Dr. K. Bobelis ra
šo, kad ir didelis mūsų draugas 
kongresmanas Ed. Derwinski 
“džiaugiasi dideliu mūsų laimė
jimu, išgaunant oficialų Ame
rikos politikos pareiškimą Bal
tijos valstybių klausimu net iš 
paties prezidento”, lygiai kaip

c

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

^■'4.

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos. - i iiMHI

palūkanų, priklausomai nuo Įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

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

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

ptelfta 1923 metais. TeL 421-3079
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(Tęsinys)
2. Separation of Lithuania Mi

nor (within the frontiers extend
ing from the Aismares (Frisches 
Haff), near Braunsberg, passing 
through Schippenbeil and end
ing with Sventainiai (near Su
valkai) , from the rest of Germa
ny, in order that it may be reu
nited with^a Lithuanian deli
vered from foreign occupation.

We protest against all the de

signs of Soviet Russia on Lithua
nia territories, to which she 
cannot establish any right what
ever.

We are firmly convinced that 
the Governments of the demo
cratic countries, as well as pu
blic opinion of the Western 
world, will wish to support our 
just cause, and thus redress the 
wrongs which, in the course of 
history, have been done to the

■ — -  —-  - ___________ _________ _____________ ______________ _________-  ....

gumą, vystyti kritiką ir savikritiką, stiprinti jų įta
ką, sprendžiant ir įgyvendinant didingus komunisti
nės statybos uždavinius”. (Tiesa, 1975 m. rugpiūčio 
26 d., IpsL).

Komunistine ideologija lietuviams nelimpa
Ales čia Amerikoje Judos grašius daliname tiems, 

kurie už mus daugiau turi legaliai, savo darbu ir protu 
uždirbtų pinigų, o Lietuvoje darbininkai kiekvienų die
ną veda sunkią, pavojingą ir atkaklią kovą su okupan 
tu ir jo primesta Lietuvos komunistų partija.

Okupantas 'duoda komunistams lengvatas, juos 
siunčia Į specialias partines mokyklas, moka jiems ge
resnes algas ir teikia materialinę paramą, kad. tktai jie 
padėtų okupantui palaužti Lietuvos darbininko ir kol
chozo vergo valią, padaryti jį tikru, negalvojančiu, nie
kad nepavargstančiu ir jokių teisių neturinčiu vergu.

Okupantas pavergė nedidelę inteligentų dalį, bet jam 
nepavyko pavergti Lietuvos darbininkų. Okupantui nu
ėjo tarnauti keli rašytojai ir šokėjai, poetai ir vaidinto
jai, bet žemės netekęs Lietuvos ūkininkas, net ir supro
letarintas, komunistinės ideologijos nepriima.

Okupantas viską bandė, bet kolchozan atvaryto ver
go ir prie sunknausių darbų pristatyto lietuvio jis nepa
jėgė apvaldyti. Jis išgalvojo spartuolių sistemą, labai 
daug rašė ir kalbėjo apie lenktyniavimo svarbą, bet ne
galėjo lietuvio priversti nei sparčiau dirbti, nei su greta 
esančiais darbo vergais lenktyniauti. Lietuviai yra geri 
darbininkai, kai jie mato, kad galės naudotis to darbo

Rusai ištisus tris dešimtmečius bandė primesti lie
tuviams savo ideologiją, bet nepajėgė to padaryti. Pra
džioje rusai net ir Lietuvoje kalbėjo apie proletarus, nors 
gimtiniame mūsų krašte proletarų niekad nebuvo. Vė
liau jie kalbėjo apie darbininkus, Lietuvos kapitalistų 
išnaudojamus, bet netrukus įsitikino, kad Lietuvoje nie
kad nebuvo jau tokių didelių kapitalistų, kurie būtų “gė
rę proletarų kraują”. Lietuvoje kiekvienas turėjo dirbti 
visais laikais, o bežemiui ir mažažemiui ūkininkui tek
davo dirbti žymiai sunkiau, kad galėtų pats pramisti ir 
savo šeimą išmaitinti.

vaisiais. Bet kai jie įsitikino, kad jų darbo vaisiais nau
dojasi tiktai okupantas, tai darbo tempą jie sulėtino.

Okupantas Įsitikino, kad lietuvis - nei lenktyniaus, 
nei taps spartuoliu, kol jis neįsitikins, kad reikia spar
čiau dirbti. Jeigu jis įsitikintų, kad dirba sau; jeigu ma
tytų, kad dirba savo šeimai; jeigu galvotų, kad dirba sa
vo tautai arba savo valstybei, tai jis prie darbo galėtų 
pasitempti ir net palenktyniauti. Bet kai jis mato, kad 
visus jo darbo ir prakaito vaisius išsiveža komunistinės 
gurguolės, tai jis netiki okupanto agentų pasakojimais.

Okupantas priėjo išvados, kad būtinai reikia pakei-

Litb’Ionian people by their Sla
vonic and Germanic neigh
bours”.

Šią deklaraciją pasirašė Erd- 
monas Simonaitis, Dr. Valteris 
Didžys, Vilius Mačiulaitis, Al
bertas Puskepalaitis ir Jonas 
Grigolaitis.

Memorandumo ir deklaracijos 
balsas jau nuaidėjo. Išgirstas 
prieš 25 metus, jų efektingumas 
yra laiko bėgyje gerokai apdi
lęs. Kuklaus leidinio egzemplo- 
rių skaičius guli kur nors tų vals
tybių archyvuose, kurioms jie 
buvo įteikti. Nors jų tekstas tuo
met ir buvo labai naudingas, 
jis vis ir vėl turi būti pakarto
tas įvairiose naujose formose.

2. Keturius metus vėliau, 1954 
m., Erdmonas Simonaitis atvyko 
iš Vakarų Vokietijos į Kanadą 
ir JAV. Iš New Yorko jis, kartu 
su Lietuvos generaliniu konsu
lu J. Budriu ir Lietuvos Lais
vės Komiteto nariu M. Braku, 
nuvyko į Wahingtona, kur ge
gužės 25 d. Lietuve atstovas, mi- 
nisteris Žadeikis pristatė Simo
naitį ir palydovus State Depart- 
mentui. Pagal 1954 m. VI. 10 
d. Eltos Informacijas,

“Juos pasitiko Pabaltijo sky
riaus reikalų vedėjas R. John
son ir palydėjo juos pas H. C. 
Vedelėrį, Rytų Europos reikalų 
skyriaus vedėją, kuriam MLT 
pirmininkas išdėstė Maž. Lietu
vos problemas ir jas įteikė raš
tu. Paskui Vedeleris nuvedė 
svečius pas Rytų Europos rei
kalų direktorių Walworth Bar
bour, kuris gyvai domėjosi įteik
tu memorandumu ir mažlietuvių 
problemomis”.

Įteiktasis 4 psl. memorandu
mas, suskirstytas į sekančius 
penkis skyrius;

1) International Character of

to department© kokiame nors 
skyriaus archyve.

8) Dar kartą taptautinės dis
kusijos 1956 m. iškėlė Mažosios 
Lietuvos problemą. Tuomet Ryt
prūsių vokiečių samūris “Lan- 
desmannschaft Ostpreussen” at
siuntė savo delegatą Dr. Richard 
Sallet į Washingtoną su ypatin
ga misija. Dr. Sallet yra įdo
mus asmuo. Gimęs Rytprūsiuo
se, jis pats sakosi esąs kilęs iš 
senųjų prūsų. Prieš Antrąjį pa
saulinį karą gyveno čia JAV-ėse 
ir Minnesotoje 5 metus leido sa
vaitinį laikraštį farmeriams. 
Antrojo "pasaulinio karo metu 
jis buvo Vokietijoje ir dirbo na
cių Užsienio Reikalų ministeri
joje. 1956 m. Rytprūsių vokiš
kieji politikai jam pavedė ypa
tingą misiją Amerikoje.

Jis privalė, pasinaudodamas 
savo senomis pažintimis su JAV 
politikais, ištirti nuotaikas, ar 
jau laikas pradėti akciją, kad 
Rytprūsiai būtų grąžinti Vokie
tijai. Salletas pasitaikino Atsto
vų Rūmų narį Carroll Reece iš 
Tenneessee, kurie 1956 m. va
sario 8 d. Atstovų Rūmuose pa
sakytoje kalboje apie Rytprū
sius ir nevykusias Jaltos ir Pots
damo sutartis, pristatė Dr. Sal- 
letą ir perskaitė jo “Memoran
dum on East Prussia”. Memo
randumas labai akcentavo vokie
čių pasinešimą atstatyti Vokie
tiją 1937.XII.31 apimtyje, reiš
kia, kad Rytprūsiai būtų grąžin
ti Vokietija?.

Į šitokį vokiečių manevrą pir
mieji reagavo lenkai. Amerikos 
Atstovų Rūmų narys Thaddeus 
Machrovicz iš Michigan© 4956. 
IV. 30. padėjo Congressional Re- 
corde, 3468, atsakymą Reecui, 
pavadinęs jį “The German-Po-

lish Boundaries”. Jame ji»-aiški- 
na, kad ne Ieškai, bet jie, vo
kiečiai, įtraukė jų kraštą f karą 
ir išnaikinę milijonus nieko ne
kaltų lenkų, kad ne lenkai, bet 
jie, vokiečiai, pradėję Rytprū
sių sienų kaitaliojimą. Todėl-bū
si moji Antrojo pasaulinio karo 
taikos konferencija tegalės pa
tvirtinti naujas Lenkijos sienas 
Rytprūsiuose.

Tų pačių metų birželio 18 d. 
pasirodė, taip pat Congressional 
Recorde, bet A 4723-24, ir lie
tuvių nuomonė. Ją padėjo Atsto
vų Rūmų narys Timothy Shee
han, iš Illinois, kuris rėmėsi Al
to jam įteikta informacija. Mū
sų žiniomis minėtas straipsnis 
buvo parengtas Lietuvos Lais
vės Komitete, New Yorke, pirmo
je eilėje M. Brako iniciatyvai Jo 
ištraukoje sakoma:

“I wish to draw the atterition 
of the House to the vital inte
rests of one nation in the Pro
blem of East Prussia which the 
gentlemen from Tennessee has 
omitted in his remarks; narnėk 
ly, those of the Lithuanian na
tion. East Prussia was, at Pots
dam, net only separated form 
Germany, bus also divided into 
two parts — the southern part 
being placied under the admi
nistration of the Polish state, the 
northern part under that of the 
Union of Soviet Socialist Repu
blics.

(Bus daugiau)

Rudenį Lietuvoje komunistų partijos nariai priva
lo paruošti savo darbų atskaitas, kad aukštesnieji impe
rijos pareigūnai galėtų informuoti aukščiausią partijos 
sekretorių apie paskutinių metų “laimėjimus” ideologi
nėje ir kitose srityse. Vilniuje leidžiamos Tiesos redak
torius, ruošdamas komunistus prie artėjančios darbų 
atskaitos, šitaip pirmame puslapyje rašo:

sti lietuvio galvojimo būdą. Jis stengėsi sudaryti reika
lingus inteligentijos kadrus komunistinei ideologijai sti
printi; jis stengėsi aplamdyti parti j on įstojusius kom
jaunuolius, bet ir jie nepajėgė prieiti prie platesnių lie
tuvių darbininkų sluoksnių. 0 priėjimas jiems yra bū
tinas, jeigu jie nori dar daugiau išspausti iš pavergtos 
tautos.

“Ataskaitų ir rinkimų metu reikia atidžiai ap
svarstyti, kaip pirminės partinės organizacijos stip
rina partijos įtaką darbo kolektyvuose, kaip jos 
kontroliuoja administracijos veiklą, aptarti darbą 
vykdant partijos ir vyriausybės direktyvas, kas kon
krečiai daroma, formuojant marksistinę — leninis- 
tinę darbo žmonių pasaulėžiūrą ir komunistinę 
moralę. Rūpinimasasis ideologinio darbo tobulini
mu tai kasdieninė partinių organizacijų duona, vi
sos tarybinės visuoomenės spartaus žengimo pir
myn pagrindų pagrindas. Ataskaitos ir rinkimai 
partinėse organizacijose turi padėti kelti jų kovin-

Tiesos redaktorius priėjo išvados,'kad šitas klausi
mas yra visų svarbiausias, tai yra, kaip jis rašo, “pagrin
dų pagrindas”. Kol šitas reikalas nebus tinkamai išspręs
tas, tai Maskvos atneštas “socializmas” su visa komu
nistine sistema nieko gero neduos net ir patiems rusams. 
Įvairiausiomis priemonėmis rusai pajėgė išspausti iš Lie
tuvos daugiau javų, mėsos, riebalų ir daržovių, negu iš 
bet kurios kitos srities, bet rusai įsitikino, kad lietuviai 
galėtų daugiau pagaminti, jeigu jiems pavyktų įkalti, 
kad jie, dirbdami rusams, dirba sau. Joks .profesorius, 
joks pažadas, joks partijos ideologas šios paprastos tie
sos neįkalė į lietuvio darbininko galvą.

the Question, 2) The Ethnogra
phical Facts, 3) Historical Back
ground, 4) Political Aspirations 
of the Inhabitants of Lithuania 
Minor ir 5) Council of Lithua
nia Minor, baigiamas tokiais žo
džiais:

“We firmly believe that the 
settlement of the territorial pro
blems of Eastern Europe will 
redress the wrongs which, in 
the cours of history, have, 
been done to the Lithuanian 

people by their Slavonic and 
Germanic neighbors and that the 
rightful aspirations of the Li
thuanians of this region will be 
taken into consideration when 
the time of decision will come.

An extensive and documented 
rtudy on the questio of East 
Prusia and, especially, Lithuania 
Minor is under prepartion and 
will be subimtted upon its com
pletion”.

Ši memorandumą pasirašė E. 
Simonaitis.

Ir šis, prieš 21 metų Ameri- 
-kos State Departmental įteik
tas raštas, tut būti, tebetrūnija

SLA — jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau- 
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy
bės apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, neš SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairiu klasių reikalingiausias apdraudas nuo S100.00 - 
iki $10,000,00.

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą - Endowment In- . 
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: <3 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

SLA — AKCIDENTALE APDBAUDA naudinga visokio amžiaus asme- ; 
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės' apdraudos mokestis $2.00 
į metus. ’ , ■ ' j

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės i kuopų ' 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. T. 10001

DR. A. J GUSENAS

SAUGOK SAVO SVEIKATĄ
Medicina dar neišmoko nugalėti kai kurių ligų, bet 

kaip jų išvengti — dažnai jau žino.

7
BURNA LIGŲ CENTRAS

Neretai būna, kad mes mažai tebe<irūpinanie sa
vo danių priežiūra, o už vis mažiausiai jaunatvėje. 
Neprižiūrėjinias dantų sudaro geras sąlygas burnoje 
veistis įvairių rūšių bakterijų perams, kurie vėliau pa
tenka j vidaus organus ir pagamina daugybę įvairių 
ligų. I

Seniau gydytojai į burnos ligas mažai dėmesio te
kreipė. Gal buvo dėl to, kad nebuvo konkrečių įrody
mų, kad galėtų iš burnos prasidėti dauguma vidaus li
gų. Reformatoriai turėjo daugybę faktų surinkti, kad 
pilnai įrodytų, jog burnoje pasirodę simptomai yra 
tampriai susiję su kokia nors vidaus liga.

Mayo klinika Rentgeno spindulių peršvietimo pa
galba buvo pati pirmoji, kuri išsklaidė nežinojimo rū
kus ir išsamiai įrodė, kad burna yra tas centras, iš 
kurio prasideda dauguma vidaus ligų. Akylus dantų 
gydytojas gali burnoje pastebėti įvairių ligų simpto
mus pirmiau negu medikas, nes su burnos negerumu 
žmogus kreipiasi pirmiau į dantų gydytoją negu į gy
dytoją. Burnoje pastebimi šie ligų simptomai: gingi
vitis skirtingi] rūšių, apsinuodijimas švinu, aršeniku, 
gyvsidabriu, vaistais ir kitais metalais. Taipgi ane
mija, džiova, leukoplaikia,, pyoorhea, cukrinė liga, 
sifilis, vėžys, o ir kitos ligos — burnoje turi ryškius 
požymius.

Dantų gydytojas, gerai suprantantis ligų simpto- 
matologiją ir atibiotikų gydymą, labai daug gali ligo
niui padėti. Obalsis dantų gydytojui, paciento burną 
apžiūrint liepia ieškoti vėžio ligos pradinių simptomų, 
nes vėžys yra aršiausias žmogaus priešas.

Sveikatos centrų surinkti statistikų duomenys ro
do, kad šiemet Amerikoje 650.000 žmonių mirs nuo vė
žio ligos, o kiek jų sirgs, nėra tikrų žinių. Tiek žino
ma, kad New Yorko mieste surasta virš 65.000 sergan
čių vėžiu, n kur kiti miestai.

Amerikoje yra 210 milijonų gyventojų. American 
Cancer draugija pranašauja, kad jeigu vėžio liga plė
sis ir bujos ateityje kaip šiuo metu, tai iš viršuj paduo
tų skaičių 30 milijonų mirs vien tik nuo vėžio. Tai bai
sūs skaičiai! Po širdies ligų, vėžys yra didžiausias 
žmogžudys! Ir jo smūgiai didėja, nemažėja.

Jeigu tie bilijonai dolerių, kurie kas metai skiria
mi dausose vėjų gaudymui ir atominių bombų gamy
bai ir tobulinimui, būtų pašvęsti kovai su įnirtį nešan
čiomis ligomis, pasėkos tikriausiai būtų kitokios!

BAKTERINIAI LIZDAI KŪNE — LIGOS

žmogus dažnai suserga nuo bakterinių perų, ku
rie per tam tikrą laiką sau ramiai tūno ir perisi prie, 
glandų, prie dantų išpūvu, jų šaknų ar pasislėpę ki
tose vietose. Susirgimas nuo tokių vietinių bakterijų, 
pareina nuo jų nuodingumo, nuo jų piktumo ir nuo 
paties žmogaus bendro atsparumo, nuo jo kūno tvirtu
mo prieš tas bakterijas atsilaikyti. Kai žmogus turi 
pakankamai gaivios atsparumo jėgos, kartais tokia 
bakterijų ataka jam mažai bepakenkia, nors ir turėtų 
kelis išpuvusius dantis. Bet nusilpusiam tenka labai 
rimtai susirgti ir nuo nežymaus danties šaknies aklo 
p ūli avimo.

Bakterijos susitelkusios aklam pūlinyj kartais vi
sai mažai sukelia patinimo. Jos grupėmis per krauja
gyslių sieneles persikošusios į kraują leidžia savo nuo
dus. Tokiu būdu kraujas išnešioja po visą kūną. Nuo 
to paeina kūno kaulų, sąnarių bei jų kremzlių ir rau
menų uždegimai, gedimas. Kartais net bendrai užnuo
dija kraują, kas gali žmogų net ir numarinti!

Nuodingųjų bakterijų lizdų žmoguje yra ne vien 
tik apie dantis ir jų desnas. Jų esti ir kitur, nes pūlių 
bakterijos susimeta apie glandas, dantų šaknis, ryklė
je, gomuryje ir senose žaizdose, votyse ir L t. Nuo vo- 
čiuotų dantų su aklais pūliniais veik visuomet prasi
deda ir gana įkyrių sąnarių uždegimų, reumatų, artri
tų ir įvairių širdies sutrikimų, kurie kartais nepasi
duoda jokiems vaistams, kol surandami nuodingųjų 
bakterijų lizdai. Tik juos suradus ir pašalinus, dažnai 
būna, kad net irreumatas ar artritas pats savaime pa
siduoda vaistų gydymui, o tada ir ligonis atgauna sa
vo prarastą sveikatą.

Norint sveikam būti ir apsisaugoti nuo reumatų, 
artritų ir širdies sutrikimų, būtina dantis gerai prižiū
rėti, kad jie būtų sveiki. Tik su sveikais arba gerais 
dantimi^ tegalima tinkamai maistą sukramtyti ir jį per
duoti vidurių organams darniai suvirškinti ir įsisa
vinti.

AKLI PŪLINIAI ŽANDUOSE

Aklosios votys buvo žinomos ir antikinės gadynės 
žmonėms, nes ir jie nuo jų daug nukentėdavo. Jos 
formuojasi labiausiai prie taisytų dantų, bet jos atsi
randa ir prie sveikų , aistriai blizgančių dantų.

Kodėl tos votys vadinasi aklomis? Todėl, kad jų 
nuodingoji medžiaga yra apgaubta nedidelio žirnio 
didumo tamprių maišelių, kurie netrūksta. Votis

tvirtai laikosi apgaubus savo maišeliu dantų šaknų ga
balus, o pūliai iš jos persikošia per kraujo indų siene
les i kraują ir patenka į visą kūną, kuris priverčiamas 
vesti griežtą kovą su nuodingųjų bakterij perais.

Aklųjų pūlinių priežastys yra sekančios: per aukš
ti Į dantis sudėti lydiniai, vainikėliai, tilteliai, kietų 
daiktų kramtymas, negyvi dantys, šaknų gedimas, 
silpni dantys ir senatvė. Dantų šaknų pažeidimas pa
skatina aklųjų pūlinių formavimąsi, nežiūrint ar dan
tis gyvas, taisytas ar ne. Dantų šaknys, pažeidžiamos 
jau tarpe -18 — 20 metų amžiuje. Daug žmonių jaunat
vėje turi paprotį valgyti ir kramtyti kietą maistą.

Kiekvienas tvirtesnis dantų sukandimas pagamina 
170 svarų jėgos spaudimą. Nuo tokios jėgos dažnai nu
kenčia šaknų galaf, kurie pradeda~gesti. žmogus pa
junta pasėkas tik sulaukęs senesnio amžiaus, kada 
organizmas pradeda šlubuoti. Aklas pūlinys — tie
sioginis kūno vidaus užnuodijimo šaltinis. Paprastai 
žmogui pradėjus sirgti nelengva nustatyti diagnozė. 
Toki ligoniai visuomet skundžiasi galvos skausmais, 
reumatu, artritu, dirksnių suirimu, širdies silpnumu, 
pečių ir strėnų gėlimu — diegliu, aukštu kraujo spau
dimu ir t. L

(Bus daugiau)

DIENRAŠTĮ “NAUJIENAS”
JOS VISAD RAŠO
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UtGERKLtS LIGOS 
X8&A W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BALUKAS 
•MCUWHJA IR MOTERŲ LIGOS 

GISfiKOUMUNt CHIRURGIJA 
4449 So. Puladd Rd. (Crawford 

ModĮcal Bulldinfl), Tol. LU 5-6444
Brite* Hgonini pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Dfc C K. BOBELIS 
LHX1TU IR. tLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
TaJof. 495-Q5U

Fox Vailoy. ModięoJ Contor 
MO SUMMIT STREET 

ROUT154; ELGIN, ILLINOIS

DR PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2414 WEST 71st. STREET 
HEmlock 4-5849 

RoxicL: 388-2233 
OFISO VALANDOS:

Flraasani&ia- ir ketvirx&d. 1—7- val„ 
latrai, penktadieni nuo 1—5. tree. 

'ir tettai tiktai susitariu.

DR PAUL V. DARG1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W«$fchoctor Community klinikos 
Modicinst direktorius. 
Monheim R<L Westchester, HL 

VALANDOS:. S—3. darbo dienomis ir 
kas. anttR ieitadieni 8—3 vai. 

TeL 54fi>2727 aro* 542-2723. 
IU JjĮMJl . > - I 'I 1 ~ I I .1 1 . » .

REZ.:GI 8-0873

ML W. EJSIN - ĘIS1NAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
8132 3o. Kodxfc Ave., WA 5-2470

Vai artopagal misitpHmą, Jei neat
siliepia. skambinti Ml 3-0001.

’ TEL. — BE 3-5893

DR. A., B. GtEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd. Street 
Valandos pagal susitarimą.

DR. K. A. Y. JUČAS 
Tai.: 561-4605 ir 489-4441 

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA
OFISAI: 

1002 N. WESTERN-AVĖ.
». (Prie Western Ave. kampo) 

5214/ No. WESTERN AVE. 
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso teį; HE 4-1818
Mdondjos;. PR 6-9801

DR L MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71s* STREET

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

DR FRANK PLECKAS
” OPTOMETRIST  AS 
kalba lietuviškai

2118-W. 71 st St. — Tel. 737-5149
TUm'na akis. Pritaiko akinius ir 

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

» LEONAS SEIBUT1S 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
: 2456; WEST 63rd STREET
į VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
t. katirtad. nuo. 5—7 vaL vak.

Ofiso telef.; 776-2880 
Naujas, rez. telef,: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Sandra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofį*Mj. 2452; WEST 59th STREET 

Tek: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niai*, 24 vai. P° Pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą._________

VL Tumasonis, M. D., S. C
CHIRURGAS

2454 WEST 71st STREET - 
V Ofise, telef.: HEmlock 4-2123

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
-<T ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
ijrY Aparatai - Protezai. Med. Ban- 

dažai. Speciali pagalba kojoms
• (Arch Supports) ir L t

VaL: B—4 ir 8—8. šeštadieniais 9—1. 
U5O West 63rd SU Chicago, III. 60629

Telef.: PRo*p*ct 6-5064

Nereikalingas ir neprasmingas darbas
“Lithuanians in Canada” knyga

(Tęsinys)

Bet, juo toliau j mišką, juo 
'daugiau malkų! Knygos 12 psl. 

rašo: “Dar tebesant vokiečių 
! okupacijai, 1918 m. vasario 16 
!d. Lietuvo Taryba, Vilniuje, pa- 
' skelbė Lietuvos Nepriklausomy
bę’,’. Ir čia pat toliau: “karui pa
sibaigus, lietuviai turėjo rung
tis su lenkais, su armijomis vo
kiečių generolo von der Goltz, 
kuris norėjo vėl atkurti Balti
jos baronų valdžią, ir su rusų 
bolševikais (“When the war 
ended, the Lithuanian had to 
contend with Poles, with the 
armi’ies of German General von 
der Goltz, who wanted to restore 
the rule of the Baltic barons, 
and the Bolshevik Russians”).

* - ------ ----

GRADINSKAS
PRIETAISAS 

KIEKVIENAI TV NUO TOLO 
VALDYTI

2512 W. 47 ST. • FR 6-1998 
Sekm. ir tree, uždaryta.

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills 
G E L 1 N Y C 1 A 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834
.r ■ TIM II ’ -r

Ir tai vienam sakinyje visa 
mūsų laisvės kovų istorija be 
jokių komentarų, ir dar nuo pra
džios iki galo klaidinanti!

Kokį vaizdą susidarys sau ka
nadietis, ar bendrai svetimtautis 
skaitytojas, dėl mūsų laisvės 
kovų eigos vos tik paskelbus Ne
priklausomą Lietuvos valstybę 
1918 m.? Nesunku atspėti — 
kievienas susidarys sau visai 
klaidingą išvadą, diametraliai 
priešingą istoriniams įvykiams!

Pagal tą knygos nustatytą ei
lę išeina, kad didžiausi pasikė- 
sintojai į mūsų brėkštančią lais
vę — paskelbtą valstybinę ne
priklausomybę — buvo lenkai, 
priešas No. 1, ir visos didžiau
sios mūsų laisvės kovos buvo 
tik su lenkais... Ypač, kai kiek 
eilučių toliaus tam pat knygos 
pusi, sakoma: “1920 m. lenkai 
okupavo mūsų seną Lietuvos sos
tinę, Vilnių ir Lietuvos vyriau
sybė turėjo pasitraukti į Kauną, 
kuris ir išbuvo Nepriklausomos 
Lietuvos valstybės laikina bu
veinė iki 1940 m.”

Tai visai klaidinantis tvirti
nimas, neaišku kuriam tikslui?

Pirmiausiai, Lietuvos tuolai
kinė vyriausybė pasitraukė iš 
Vilniaus į Kauną 1918 m. gruo
džio mėn 31 d. ir ne dėl lenkų 
okupacijos, o dėlto, kad stiprios 
Maskvos siunčiamos bolševikų

Ar ta: nežiaojjmas faktu, ar tik 
noras kam norą pūsti miglą į 
akis? O gal tai buvo ir Čia tik 
aiškus tikslas apkaltinti vokie-
čius, kaip kad 1914—1918 m .ka
ro pasėkoje jiems okupavus Lie
tuvą ir žiauriai ją apiplėšus, ką 
labai akcentuoja knyga savo 11 
psl.

Bermontiados avantiūra buvo 
taip pavadinta pagal jos vadą 
rusų pulkininką Bermondt-Ava- 
lov (gimęs Sibire 1881 m.), ku
ris anksčiau veikė baltagvardie
čių eilėse prieš bolševikus Petra
pilio fronte generolo Judeničio 
žinioje. Vėliau atsiskyrė ir, san
tarvininkų remiamas, organiza
vo atskirą armiją Pabaltyje iš 
rusų belaisvių, pabėgėlių iš bol
ševikų užimtų sričių ir iš vo
kiečių savanorių. Jo pagrindinis 
tikslas ir šūkis buvo, kaip kad 
ir kitų kariavusių prieš raudo
nuosius baltagvardiečių genero
lų, KolČako Sibiro fronte (Kol- 
čak Aleksandr 1875—1920), Ju- 
deničo — Petrapilio fronte (Ju- 
denič Nikolai 1862—1933), De
nikino pietų fronte (Denikin An
tony 1872—1947) ir t.t. — “at
statyti senąją Rusiją senuose ru- 
bežiuose”. Taigi praktiškai, ir 
Bermondt’o uždavinys buvo — 
sutrukdyti Pabaltijo tautoms, 
lietuviams, latviams ir estams, 
atkurti savo valstybes ir ant vi
suomet atsiskirti nuo Rusijos.

Tuo metu, buvusios Pabalty
je vokiečių karinės jėgos, gene-

l^udiger 18b5—X930) vadovybė
je, kurių tikslas buvo sulaikyti 
bolševikų greitų slinkimą į vaka
rus, irgi prisijungė prie bermon-
tininkų. Tai buvo tie vokiečių 
daliniai, kurie, karui pasibaigus, 
atsisakė grįžti į Rusiją, nepa
klausę Berlyno ir santarvininkų 
įsakymo. Tačiau tikrai būtų 
naivu čia galvoti, kad Vokietija, 
jau pralošęs karą, būtų buvus 
dar susirūpinus atkurti baronų 
valdžią Pabaltyje!

Tie vokiečių daliniai, prisijun
gę prie bermontininkų, nors bu
vo gerai ginkluoti ir daugumoje 
profesionalai kariai, netiek bu
vo užinteresuoti kariauti su bol
ševikais dėl kurių nors idėjų, 
kiek pasiplėšikauti svetimam 
krašte, nei grįžti namon tuščio
mis į dėl karo.nubiednėjusį Rei
chą!

Tačiau ta bermontininkų ka
riška mišri gauja, susisukus sau 
lizdą Lietuvos šiaurėje, sudarė 
didelį pavojų mūsų jaunos ka
riuomenės užnugariui, kuri bu
vo užimta rimtose operacijose 
prieš bolševikus rytuose prie 
Dauguvos. Tad žūtbūt, ta Ber- 
mondto avantiūra turėjo būti 
nelaukiant likviduota, nežiūrint 
bent kokio riziko. Tam tikslui 
Lietuvos kariuomenės vadovybė 
išskyrė iš rytų fronto tam tik
rus kovos dalinius ir nukreipė 
prieš bermontininkų gaujas.

(Bus daugiau)

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI
"Būk stiprus ir labai drąsus... Tuomet eisi laimingai savo keliu 

ir tuomet tau pasiseks". — Joz. 1:7, 8.
’. ‘ 9 ®

Dabar mes gyvename piktoje dienoje ir pačioje tos dienos pabaigoje, va
dinamoje “gundymo valanda”. Todėl reikia apsivilkti visais Dievo šarvais ir 
būti stipriais Viešpatyje ir jo stiprybės jėgoje. Turime apsijuosti savo strė
nas Tiesa, ir užsidėti ant savęs tikėjimo skydą, kad galėtume apsaugoti sa
vo mintis nuo didžiojo Dievo ir žmonijos Priešo užpuolimų. Dar reikia pasi
imti išganymo šalmą ir Dvasios kalaviją, tai yra Dievo Žodį. Turime taip 
pat būtį apsiavę savo kojas ramybės Evangelijos parengtimi, nes turime 
nugalėti mūsų kūno silpnybes ir pageidimus ir visas kitas kliūtis, kurios 
galėtų sutrukdyti mus siaurajame kelyje. — Efez. 6:1018-

Visi Žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mt 
rosimi? | tą klausimą atsako knygute "Viltis po mirties", kurią gausite 
oeenokamai. iUsykHm

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

IV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

TEYAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
"AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

GĖLININKAS 
(PUTKAMENTĄS)

Linksmu™ arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėles.

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

PERKRAUSTYMAl

M 0 V i N G
Leidimai — Pilna apdrauda

ŽEMA KAINA 
R.ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

'................ L -U-- - Ill I" ------------------------ K

MOVING
Apdraustas per kraustymas 

iš Įvairiu atstumy. 
ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Piace 

TeL; FRontier

Z ----- - ~~---- - - —-A

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

Lietuvi v kalba: kasdien nuo pirma-1 
dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

jėgos artinosi prie Vilniaus ir 
mūsų besiordanizuojančios kari
nės jėgos buvo dar per silpnos, 
kad ginti miestą. Karininko K. 
Škirpos (vėliau pulkininko, Lie
tuvos ambasadoriaus Berlyne ir 
Varšuvoje, turėjusio ir kitas di
plomatines pareigas, ir turinčio 
pirmojo kūrėjo savanorio titulą... 
smulkiau žiūr. Liet. Enciklope
dijos XXN tomą, 32, 333 ir 34 ps.l 
J. V.) vadovaujama lietuvių 
kuopa ir Vilniaus komendantū
ra persikėlė į Kauną 1919 m. sau
sio mėn. 5 d.

Iš viso, su lenkais turėjome 
rimtesnių susirėmimų tik 1920 
m., kainavusių mums kad ir ne
maža aukų, taip vadinamos Želi
govski j ados istorijos pasėkoje 
žuvo 222 kariai. Seinų kovos 
(žuvo 232 kariai) ir eilės ma
žesnių pasienio susirėmimų, se
nų istorinių ginčų pasėkoje. Bet 
tai vyko jau tada, kai Lietuvos 
valstybės padėtis buvo užtekti
nai konsoliduota ir sustiprėjusi 
ir- kovos su bolševikais buvo 
baigtos. ■

Priešas Nr. 2, pagal tą knygą 
buvo: “Armijos, vokiečių gene
rolo von der Goltz, kuris norėjo 
atkurti Baltijos baronų valdžią”. 
Trumpai ir aiškiai. Taškas!

Reikia manyti, kad čia kal
bama apie Bermontiados istori
jos Lietuvoje 1919 m. abpąigoje.

■ Kyla klausimas, kodėl čia vėl 
buvo vengiama tą avantiūrą pa
vadinti jos tikruoju vardu, įėju-

Pasižmonejimas Lietuvio Sodyboje

Telef.: HEmlock 4-2413
715° So. MAPLEWOOD AYE. 

CHICAGO, ILL. 60629
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Teisės maksimos 
lotyniškai

(Atkelta iš 3 psl.) 
mas nežino nei tėvo, nei moti
nos, tiktai tiesą, teisybę.

(Bus daugiau)

Pastaba I. Šios teisinės 
maksimos išreiškia pagrindi
nius teisės, o dažnai ir su teise 
susijusius dorinius principus, 
irgi, žmonių elgsenos taisykles, 
kurių žmonija laikėsi ir laikosi 
nuo senų senovės, kartais šim
tus ir tūkstančius metų, kaip 
teisės normų. Šie teisės princi
pai, kaip teisės aksioųios, ga
lioja visose kultūringose tautose 
ir šiandien, neskaitant nedidelių 
skirtingumų. Todėl su jais ir 
reikia kiekvienam kultūringam 
žmogui susipažinti. Tuo tikslu 
ir aš čia jų, tegul ir mažytę da
lelę parinkęs, duodu, skelbda
mas ir trumpai paaiškindamas 
šias lotyniškas teisines, maksi
mas. Duosiu jų čia keliose tei-
sininkų puslapio laidose, ne po 
daug, kad skaitytojas, pats per- 

|galvodamas jų mintis ir idėjas,! trūksta.
| perdaug nepavargtų^

Rugpiūčio 17 d., kaip ir kiek 
vieną sekmadienį, pradėta 
papročiu virtusia giesme “Ap
saugok Aukščiausias tą myli
mą šalį... ; atliko Adelė Duo- 
blienė Dr. Adomavičius prašė 
visų susikaupti dvasioje nusi
teikus gėriui. — Tvarkykime 
savo asmenybes — tarė jis, ki
taip būsime trąša svetimie
siems.

Alfas Brinką paskaitė juo
kingą pasaką “žvirblio kerš
tas”. Vėliau valandos eigoje ir 
kitą — “Boba ir velnias”. Bū
damas aktorius profesionalas, 
jis skaitydamas atsakančiai 
vaidina pasakų personažus, 
pramoginiai nuteikdamas klau 
sytojus...

Adelė Duoblienė dainavo 
“Žemė verkia”. Dainininkė 
viešnia Natalija Aukštolienė, 
atsilankiusi su mamyte ir iš 
Lietuvos atvažiavusia sesute, 
neatsisakė praturtinti kitų ėji
mus, padainuodama gražių 
dainų, kaip “Gilūs armonikos 
tonai”, “Prie verkiančio smui
ko”, “Lietuva brangi” ir kt.

Juozas Gilys padeklamavo 
Maironio “Jau niekas tavęs 
taip karštai nemylės” ir “Jei 
po amžių kada skaudūs pančiai 
nukris”. Juzė Marinienė pa
skaitė satyrą: “Leiskit į tėvy
nę, leiskit pas rusus”... ir 
“Pro Kėdainius teka upė”.

Dr. Adomavičius plačiai pa
kalbėjo apie sveikatą su pata
rimais, svarbiausia- dėl gys
lų priskretimo. Pabrėžė, kad 
kalba bendrai, bet gydytis 
kiekvienas turi atskirai, nes 
yra sriktingų. organizmų. Se
niesiems su svaigstančia galva, 
šlubuojant atminčiai, pasime
timu, nurodė naujai išrastus 
vaistus, vartotinus visą laiką.

Neliesdamas Helsinkio nu
tarimų, dr. Adomavičius su 
širdgėla paminėjo okupuotos 
Lietuvos dabarties buitį pavyz
džiais iš gautų laiškų. Vienas 
gydytojas, du kartus turėjęs 
širdies priepuolį, prašo at
siųsti vaistą Angininą, kurio 
ten nėra. Kitas daktaras prašo 
stetoskopą ir plaktuką nervams 
tikrinti, nes vietoje negauna, 
įdomiausia, tai atvažiuojan
tieji iš Amerikos raginami at
sivežti tualetinio popieriaus..

Tuo tarpu ne vienas sugrįžuę 
šių iš Lietuvos giria, tikina, 
jog okup. Lietuvoje dabar ge
ras gyvenimas —f nieko ne- 

Ir štai paradoksas:

pinėjantieji po Ameriką “ben- 
dradarbiautojai” ar šnipai pa
mato ar sužino apie vandaliz
mą, apiplėšimus ar prievarta
vimą grįžę sako: štai Ameri
ka!

Gi iš. Amerikos nuVykę į dai
nos — šokių šventę lietuviai, 
parvažiavę žavisi, entuziastin
gai giria, matytą grožį meno, 
miestų ir jaunimo, kartu ir vi
są Lietuvą, tarsi ten vientik 
šventėmis ir gyvenama be kas
dienybės, kurios negalėjo ma
tyti... štai kur logiška klaida, 
sako dr. Adomavičius.

Toliau Adelė Duoblienė solo 
padainavo dvi dainas ir dvie
se su Gediminu Janula: Pa
lankoj, palaukėj saulutė tekė
jo. .. Baigiant oficialią dalį, 
dr. Adomavičius padėkojo vieš
niai Natalijai Aukštolienei už 
dalvvavima ir visiems-svečiamsV

bei namiškiams ir prašė šiame 
gražiame ore dar pabendrauti, 
po atviru dangumi ar užkandi
nėje.

Adelė Duoblienė užbaigė ilgai 
maldos giesme — Labanakt, o, 
Jėzau. O. Algminienė

Savo naminę va i it y spintelę reikia 
nepaprastai įveria! ir tvarkingai už
laikyti, kaip Šiame vaizdelyje parody
ta: išimti visas bonkutes ir h up tarti 
lentynas; patikrinti visus ufražua, 
kad neįvyktu klaidy, ne< vaisty su
maišymas gali būti fatališkas. Patik
rinti, kokiu vatrty trūksta ir juos pa
pildyti, kad būtum bet kokiam neti- 
kėtumui pasirveŠvK

P. Str. Kai iš Sovietų Sąjungos slam-
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GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

MODERNIŠKOS, AIR-GONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicago^ 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

* 
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DAuYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401 

■........ 1 ■*

į BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, III. PLone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138-1BS

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET KEpuonc /-1Ž13
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HASTED STREET Phone: YArd« 7-1911
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DABARTINIS VILNIUS IR JO SRITYS
Stepas Varanka 1975 m. birželio 28 d. Kanadoje, 

Ontario valstijoje, Paris mieste skaitė tokią 
paskaitą JAV ir Kanados VKLS-gos sąskrydyje

(Tęsinys)
Sikorskio kalbose kariams 
Vilniaus vardas minimas

Lenkų egzilinės vyriausybės 
premjeras gen. Sikorskis savo 
kalbose Prancūzijoje, Anglijo
je, Italijoje ii- Afrikoje lenkų 
kariuomenės daliniams kiek
viena proga pabrėždavo, sa
kydamas: “Mes kovojame dėl 
1939 metų Lenkijos sienų”. Jis 
atkreipdavo ir skirdavo ypa
tingą dėmesį savo kariams 
dėl Vilniaus ir Vilniaus krašto 
atgavimo. Keletą sykių anglų 
cenzūra nenorėjo praleisti jam 
tokio Vilniaus savinimosi.

1940 metais buvo sudarytas 
slaptas planas, pavadintas ko
do vardu “Burza” — audra, 
kuriame buvo numatyta, be
sitraukiant vokiečiams iš rytų 
Lietuvos, užėmimas Vilniaus 
miesto ir jo sričių, norėdami 
parodyti pasauliui, kad lenkai 
yra šeimininkai to miesto. Tam 
tikslui jie turėjo sukoncentra
vę prie Vilniaus apie 10.000 po
grindžio armijos karių.

Toji armija buvo vadovau
jama pulk. “Wilk” — Aleksan
der Krzyzanowski, vėliau pa
sivadinusi generolu. Lenkai 
gana sėkmingai dėl Vilniaus 
užėmimo 1944 metais liepos 6 
— 13 dienomis kovėsi ir užėmė 
Vilnių su raudonosios armijos 
pagalba. Užėmę Vilnių, jie ten 
kelias dienas darė tvarką ir 
“viešpatavo”.

Lenkų — Sovietų Sąjungos 
santykiai blogąja

Praėjus keturiems mėne
siams po pasirašymo pakto, 
draugystė taip pablogėjo tarp 
lenkų — rusų, kad gen. Sikors
kis savo telegrajnoje 1941. 11.19 
dieną pogrindžio armijos va
dui gen/“Rakon” — Okulicki 
įsakė priešintis su ginklu ran
koje, jeigu Sovietų armija 
įžengs į Lenkijos teritoriją be 
lenkų vyriausybės žinios ir su
tikimo. Pasipriešinimas turi būti 
labai stiprus 1939 metų sieno
se. Ypatingai stipriai reikia 
priešintis Vilniaus krašte. Kai 
lenkų — rusų ginčas stiprėjo, 
lenkai negalėjo tikėtis daugiau 
pagalbos savo politinei bylai 
dėl prieškarinės Lenkijos at
gavimo. Sąjungininkams, Ang
lijai ir JAV rūpėjo bet kokia 
kaina turėti Sovietų Sąjungą 
savo pusėje. Anglija labai bi
jojo, kad Sovietai nesudarytų 
atskiros taikos sutarties su Vo
kietija. Rusai tai gerai supras
dami, labai gudriai išnaudo
jo Anglo - saksų baimę.

Naujas lenkų prem jeras, 
bet ta pati sena politika

Po Sikorskio tragiškos mir
ties, 1943. 7. 4 dienos, išrinktas 
naujas egzilinės vyriausybės 
premjeras Stanislaw Mikolaj- 
czyk, Įtakingas valstiečių par
tijos vadas, laikėsi Sikorskio 
politikos dėl Lenkijos sienų. 
Sąjungininkams ypatingai ru-

Jaunas grybautojas

HELP WANTED — MALI 
Darbininkų Reikia

MEAT BONER
Needed at once. First Class Experien
ced Man (Union Salary). Pension 
Plan, Health and 'Welfare. Paid Va

cation. Steady Work.
Apply in person or call:

243-5400
HOFFMAN MEAT PROCESSORS. INC.

939 W. FULTON ST.

LEATHER CRAFTSMAN
Must have experience with Industrial 
Sewing Machines. Hand Stitching and 
Leather Cutting. Experienced or will 

train. Full Time.
Apply in person or call:

362-1030
LIBERTYVILLE
SADDLE SHOP

307 PETERSON RD.
LIBERTYVILLE. ILLINOIS

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIA NOREIKIENŽ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairių prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.
—

MOVING — Apdraustas per kraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST., CHICAGO, ILL. 60636. Tek WA 5-9209

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp.

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

3333 So. Haisted St., Chicago, III. 6060S. — Tel. 254-3320
Įvairių prekių pasirinkimas: motociklai, šaldytuvai, automobiliai.

maistas, doleriniai Certifikatal.

NAUjiEnOMS šiemet suėjo 50 metų. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi, ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos J sandėrius su okupantais ar jų Įgalioti
niais.

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

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikraščio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chlcagoje Ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metų — $16.00, 

trims mėn. — $8-50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam m4n. — 2-50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma nandotl žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 So. Haisted St, 

Chicago, Ill. 60608

Į Į Siunčiu--------------- dot Naujienų prenumeratai. Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

PAVARDE IR VARDAS _______________________________

ADRESAS ------------ ------------------------------------------------------

sarus tas darėsi nepakenčiama. 
Tos sritys jau buvo perleistos 
rusams. Lenkų vyriausybė su 
tokiu nutarimu nenorėjo su
tikti. Kai lenkai pakartotinai 
reikalavo Churchill’io, kad jis 
jiems pripažintų nepriklauso
mybę, Vilnių ir 1939 metų sie
nas, Churcill’is Mikolajczy- 
kui 1944. 4. 25 dieną atsakė, 
nepriklausomybę taip, bet ne 
sienas. Vilnius teks rusams. 
Reikalaudami Vilnių ir Vil
niaus kraštą, prarasite savo ne 
priklausomybę. Taip rezulta
te ir įvyko. Lenkija neteko sa
vo nepriklausomybės. Ji tapo 
Sovietų Sąjungos satelitu. Vil
nius ir dalis Vilniaus krašto te
ko LTSR. Po karo 1955 — 1959 
metais iš rytų Lietuvos repat
rijavo į Lenkiją 241.952 žmo
nės, jų tarpe nemažas skaičius 
lietuvių.

Dabartinėje Lietuvoje, iš
leistoje 1972 metais Vilniaus 
istorijoje rašoma, kad Vilniaus 
problema yra išspręsta visiems 
laikams. Tai komplikuotas 
klausimas. Taip, Jaltoje 1945. 
2. 11 dieną buvo nutarta pri
imti Curzono liniją su mažom 
pataisom. Vilnius buvo palik
tas Lietuvos pusėje. Laikinoji 
lenkų vyriausybė, sudaryta iš 
lenku komunistu ir keletos len
kų iš Londono egzilinės vyriau
sybės narių su Mikolajczyku, 
pritarė šiam Jaltos sprendi
mui oficialiai ir formaliai išsi
žadėdami savo pretenzijų į Vii 
nių. Buvo pasirašyta Sovietų 
Sąjungos — Lenkijos sienų su
tartis — protokolas 1945. 8. 16, 
kuriame aiškiai parašyta, kad 
Lenkijos valstybė išsižada Vil
niaus. Esanti emigracijoje len
kų vyriausybė tos sutarties 
nepripažįsta. Toji problema 
yra išspręsta tol, kol egzistuos 
dabartinė Rusija. Jokios ga
rantijos nėra, kad Sovietų Są
junga nesubyrėtų. Per karą 
vykusios sąjungininkų vadų 
politinės konferencijos Que- 
bec’e, Teherane, Jaltoje ir ki
tur, laisvosioms Europos tau
toms nieko gero nedavė, Vie
noms vergiją, kitoms politi
nius pavojus.

Lenkai sako, 
“Mes be Vilniaus nenurimsim"

Pasibaigus 2-jam pasauli
niam karui, lenkuose Vilniaus 
krašto klausimas nesumažėjo. 
Galima sakyti dar daugiau su
stiprėjo. Esantieji išeivijoje 
lenkų politikai, diplomatai, 
kariškiai, istorikai ir visuo
menė viešai siekia buvusių už
grobtų žemių atgavimo. Į da
bartinę Lenkiją yra išbėgę ir 
repatrijavę daugelis lenkų, 
kurie yra palikę Vilniaus kraš
te didelius dvarus ir kitas nuo
savybes. Jie vien tik dėl turto 
norėtų, kad Vilnija vėl grįžtų 
prie Lenkijos.

Lenkai skelbia, kad nori su 
Lietuva ir lietuviais gražiai 
sugyventi, tačiau Vilniaus Lie
tuvai nenori pripažinti ir jį grą
žinti. Lenkijai Vilnius, kaip 
lenkų išeivijos “Kultūra’’ žur
nalo redaktorius .Terzy Gied-

royc sako, tai gilus sentimen
tas. Lietuvai Vilnius, tai gili 
ir garbinga Lietuvos istorija. 
Tai Lietuvos valstybės sostinė 
ir prestižas. Reikia prisiminti, 
kad po priverstino užmezgimo 
diplomatinių santykių, per vie
ną užsienio diplomatų priė
mimą lenkų pasiuntinybėje, 
Lenkijos atstovas, Franciszek 
Charwat, pakėlęs šampano 
taurę pasakė: “Išgerkime, kad 
Lietuva taptų Lenkijos dalis”. 
Čia, atrodo, ir komentarų ne
reikia, kokio sugyvenimo Len
kija siekė su Lietuva.

Lenkų išeivijos literatūroje 
yra išleista labai daug knygų. 
Ruvę diplomatai, politikai, 
aukšto laipsnio kariškiai ir 
mokslininkai, mūsų seną sos
tinę Vilnių savinasi. Atrodo, 
kad lenkams Vilnius yra svar
besnis ir brangesnis negu Var
šuva. Neperseniausiai teko 
skaityti geografijos daktarės 
Josefos Mękarskos parašytą' 
knygą “Węlrowka po žieiach 
wschodnich Rzeczypospolitej” 
— “Pasivaikščiojimas po rytų 
Lenkijos žemes”. Toji knyga 
yra išleista trijų lenkų išeivi
jos organizacijų; lenkų vete
ranų sąjungos, lenkių moterų 
susivienijimo emigracijoje są
jungos ir lenkų skautų organi
zacijos. Spausdinta Anglijoje, 
Londone 1969 Milenium me
tais. Toje knygoje rašoma: 
“... Jaltos susitarimu 1945. 2. 
11 dieną Sovietų Sąjunga už
grobė Lenkų rytų žemes (45,7 
%)... Lenkų mokyklų parei
ga yra platinti ir skleisti žinias 
apie Lenkijos .užgrobtas že
mes.

(Bus daugiau)

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

PATARNAUTOJOS
Turinčios bent kiek praktikos viešbu
čių arba moteliu darbuose. Pilnam 
arba daliniam laikui. Nuolatinis dar

bas dienos arba nakties metu.
Turi suprasti angliškai 

Skambinti angliškai.
Tel. 7874950 arba 7874723.

sėjo 7 d. 9:30 vai. ryte pamal
domis. Mokyklą globoja kun. 
Alg. Žilinskas.

— Sol. Lilija šukytė, nuolat 
gyvenanti Muencheno mieste ir 
priklausanti to miesto Operos 
teatrui, yra kviečiama svar
bioms rolėms į Vienos, Vak Ber
lyno, Koelno ir Ziuricho operos 
teatrus. Dalyvavo Muencheno 
operos festivalyje. Sutartys yra 
pasirašomos kiekvieną sezoną.

— Rasa šoliūnaitė iš Chica- 
gos, moko lietuvių kalbą ir tau
tinius šokius Buenos Aires Lie
tuvių centre taip pat Aušros 
Vartų parapijoj.

— Rašyt. Fabijonas Neveravi- 
čius, gyv. Londone, Anglijoje, 
atšventė 75 metų amžiaus su
kaktį.

o Visų rūšių namų apšildy
mo specialistas JOHN PUCETA. 
Telefonas 925-4661. Sk.

o Lietuvių Tauragės Klubas 
kviečia visus atsilankyti į pas
kutinę [šio gražaus rudenėlio 
gegužinę rugsėjo 7 dieną, Bruz
gulienės . sodyboje, esančioje 
8274 So. Kean Ave, prieš Lietu
vių Tautines kapines. Veiks 
virtuvė ir gros Adolfo Ramonio 
orkestras. Prašo atvykti

Klubo Valdyba
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PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SS1MOKEJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas’

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

BUTŲ NUOMAVIMAS 
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTARIATAS — VERTIMAI.
Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233
MŪRINIS BUNGALOW ant 43' skly- 

po. Centr. šildymas. 64-ta ir Whipple. 
Nebrangus.

2 BUTŲ po 4% kamb. 17 metu. 3(T 
sklypas. Centrinis šildymas kiekvie
nam butui atskirai. Tik $43,000.

4 BUTŲ: 2 po 4, 2 po 3 ir 3 kamba
riai skiepe. 2 auto garažas. Centri
nis šildymas. Geros pajamos, gera 
gyventi vieta.

10 BUTŲ MŲRAS. Naujas šildy
mas. Geros pajamos. Dideli kamba
riai.

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance. Income Tax 

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878

SAVININKAS PARDUODA 
5 KAMBARIU 2 MIEGAMŲJŲ RANCH 

STILIAUS MŪRINĮ NAMĄ 
su formaliu valgomuoju ir iš gatvės 
Įvažiuojamu garažu geroje 83-čios ir 

Kedzie apylinkėje.
Virš 30 tūkstančiu doleriu. 

Tel. 787-6665.

i trumpai’ ___M
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— Jonas Valauskas išrinktas 
naujai įsteigto Balfo 143 sky
riaus St. Petersburge pirminin
ku, Viktorija Kleivienė — sekr., 
Ona Galvydi enė — ižd. Į Kon
trolės komisiją išrinkta Natali
ja Navickienė ir Viktoras Ba
ranauskas. Skyrius apima ir 
Tampos apylinkę.

— Pranas čečys, Toronto, 
Ont., Canada, po [ilgesnės per
traukos vėl tapo Naujienų skai
tytoju. Taip pat užsisakė Nau
jienas A. šalčius iš Great Neck, 
N. Y., apylinkės. Vienas tautie
tis iš Brooklyno užsisakė Nau
jienas vieneriems metams, bet 
pavardės prašė neminėti.

— George Borchertas, ilgame
tis Naujienų skaitytojas, lietu
viškos spaudos ir reikalų bei 
darbų rėmėjas, buvęs vienas di
džiausių ir sėkmingiausių namų 
statybos kontraktorius Chica- 
goje ir apylinkėse, išvyko gy
venti į Hot Springs, Ark. Ten 
jis nusipirko namus. Eric Un
ger iš Clevelando išvyko į Fort 
Lauderdale, Floridoje.

— Liet. Evangelikų Liuteronų 
Išganymo parapijos Toronte 
sekmadieninė lituanistinė mo
kykla pradės mokslo metus rug-

o Tautos Šventės Minėjimas. 
JAV LB (Registruota) 1975 m. 
rugsėjo mėn. 7 dieną (sekma
dienį) šv. Antano parapijos sa
lėje Cicero, rengia Tautos šven
tės Minėjimą. Pamaldos šv. 
Antano Parapijos bažnyčioje 
10:30 vai. ryto. Tuoj po pamal
dų įvyks minėjimas parapijos 
salėje. Paskaitą skaitys Dr. 
Zenonas Danilevičius. Po pas
kaitos bus suvaidinta Kvirino 
Runimo vieno veiksmo vaizdas: 
“Grįžtantieji iš Sibiro”. Vaidins 
Cicero jaunimas. Poeziją de
klamuos Rita Vabalaitytė.

Valdyba

Marquette Parko Bendruo
menės susirinkimas. Registruo
ta L. B. Marquette Parko Apy
linkės Valdyba kviečia Bendruo
menės narius ir Lituanistinės 
mokyklos tėvus į šį susirinkimą, 
kuriame bus paaiškinta ir įrody
ta, kodėl Marquette Parko Litu
anistinei mokyklai nepriimtinas 
vadovėlis “Tėvų nameliai bran
gūs”, išleistas L. B. švietimo Ta
rybos. Jis niekina Nepriklauso
mos Lietuvos laikotarpį, o pro
paguoja okupanto atneštą “pa
žangą”. Susirinkimas įvyks 
rugsėjo mėn. 5 d. 7 vai. vak. šv. 
Panelės Gimimo parapijos salė
je, 6820 So. Washtenaw, Mar
quette Parke, Chicago. UI. Pra
šome gausiai dalyvauti.

Registruota L. B. Marquette 
Parko Apylinkės Valdyba 

J. Bagdžius, pirm.

PARDUODAMAS KONDOMINIUM 
tipo butas su visais baldais Bridge
port© apylinkėje. Teirautis vakarais 

po 6 vai. Tel. CL 4-3252.

— Lemento Maironio vardo 
lituanistinė mokykla pradės 
mokslo metus rugsėjo 6 d. Cen
tral mokyklos patalpose, 410 
McCarthy Rd. Taip pat veiks 
vaikų darželis ir mažai mokan
čių lietuviškai klasė.

O Kas žlugdė ir žlugdo lietu
vių tautą. Tai naujai išėjusios 
A. D. Kizlio Kizlaičio 127 pusla
pių knygos pavadinimas. Jos 
kaina $2.25. Autorius, recenzuo
damas V. žemaičio vandenvar
džius ir piliakalnius, gvildena 
istorinius ir šių dienų lietuvių 
tautinės savižudybės aspektus. 
Nurodo būdus, kaip išsilaisvin
ti iš užgožusios svetimųjų dva
sinės vergijos ir medžiaginio iš
naudojimo.

NAUJIENOSE galima gauti 
tik po vieną knygos egzemplio
rių, atsiuntus nurodytai sumai 
čekį tokiu adresu: NAUJIENG3, 
1739 So, Haisted St,, Chicago, 
Bl. 60608.

PRIEŠ MOKSLO METUS
7 KAMB. MŪRO REZIDENCIJA. 

2 vonios. Gražus beismantas. 2 auto 
garažas. Tuoj galite užimti. Mar
quette Parke, $29,750.
2 BUTU 19 M. MŪRAS. Mūro gara
žas. Nauji atskiri šildymai. Air 
cond. Karpetai. Įrengtas beismantas. 
Per mėnesi gaunate butą. Arti parko. 
$35,700.

GRAŽUS GEORGIAN 5 kamb. 40 
pėdu lotas. 2 auto garažas. Arti ofiso. 
Jau turime raktą. $18.250.

8 BUTŲ MŪRAS, naujas gazu šil
dymas. nauja elektra, alumin. langai. 
$15,000 metiniu pajamų. Arti musu. 
$71,700.
6 KAMB. (expandable) 18 metų mūras 
ir 2 auto garažas, Marquette Parke. 
$23 900.

LIUKSUS 10 METU MŪRO rezi
dencija. 3 miegamieji. 2 vonios, kar
petai. beismanto gražumėlis. Kampi
nis 40 pėdu lotas. 2 auto mūro ga
ražas. Arti Kedzie prie Nabisco. — 
$37,650.

1% AUKŠTO. 18 metų mūras, 2 bu
tai. 2 auto garažas. Arti mūsų. Liga 
verčia atiduoti. $33,500.

6 KAMBARIU MŪRO NAMAS. 2 
auto garažas. Beveik prie Marquette 
Parko bažnyčios. Jau laisvas. — 
$21,000.

2 AUKŠTU MŪRAS, puikūs 2x5 
kamb. butai ir 2 kamb. sausam beis- 
mante, naujas gazu šildymas. Geras 
garažas. Arti mūsų. S26.500.

PLATUS LOTAS su garažu. Arti 
Maria High. Pigus. $5,900.

VALDIS
. REAL ESTATE

2625 West 71st St. Tel. RE 7-7200

BUTU NUOMAVIMAS. ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI. NAMU IR NEKILNO

JAMO TURTO PIRKDLAS.
PARDAVIMAS.

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO

TEL. — 254-5554

■ ■■ ■— 1 I",-..."11 - 1 J " Y  ' " r 7^

M. A. ŠIMKUS
Real Estate. Notary Public.

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.i

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namp Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
persta tau senus visu rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning. van
dens boilerius ir stogų rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. HL 60609. Tel. VI 7-3447

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė H
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

Didžiausias kailių
pasirinkimas

pas vlenlntelj 
lietuvį kailininką

Chicago je

NORMANĄ

185 North W«.bjL»h Avenue
2nd Floor Chicago, Hl. 60601

263-5826 
(j* tai got) ir 
677-8489 

(buto)

BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI 
“NAUJIENOSE' — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $60 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas.
Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

523-8775------------- ——------------- ------------------------

DĖMESIO

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Telef.: REpųblIc 7-1M1

JEI “NAUJIENAS” TU 
SKAITYSI, TAI IR KITAM

PASAKYSI, KAD JOS RAŠO 
TIKRĄ TIESĄ — SKLEIDŽIA 

ŠVIESĄ.




