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PORTUGALAI ORGANIZUOJASI

Politinės partijos neleis kariams 
komunistams ardyti tvarkos

LISABONAS, Portugalija. — Portugalijos karo taryba nepa
jėgia suvaldyti gen. Otelo Carvalho dalinių, neleidžiančių adm. 
Azevedo valdžiai eiti savo pareigų.

Sukiužusi energija — Japonijos aveiksle aji transporto priemonė — "gosho
guruma" karieta kadaise naudota Japonijos imperatoriams vežioti; ji tempiama buivoly istori

niame parade Kyoto mieste, senoje Japonijos sostinėje, buvusioje 794—1868 m.

Karo taryba buvo nutarusi 
atimti karo policijos viršininkui 
sostinės garnizonų valdymą, bet 
prezidentas buvo priverstas at
šaukti šį karo tarybos nutari
mą, nes tie patys garnizonai at
sisakė klausyti karo tarybos.

Garnizonai reikalavo, kad gen. 
Carvalho ir toliau valdytų sos
tinėje esančius garnizonus.

Mario Soares kviečia 
žmones kovon

Parlamento narys ir socialis
tų partijos pirmininkas Mario 
Soares sekmadienį mitingan su
sirinkusiems žmonėms patarė 
ruoštis kovai, nes komunistai 
trukdo dabartinei valdžiai eiti 
pareigas ir ruošia perversmą.

z Jis priminė komunistams, kad 
socialistai bei liberalai yra pasi
ruošę mestis kovon, jeigu komu
nistai bandytų pradėti pervers
mą krašte. Praeita ■ savaite ko
munistai suvežė i Lisaboną daug 
žmonių ir reikalavo praplėsti 
valdžios bazę, duoti komunis
tams kelias ministerijas.

Prezidentas vengia 
kraujo praliejimo

Portugalijos prezidentas 
mes, nenorėdamas kraujo
liejimo, pirmadienio rytą vėl su
kvietę karo tarybą specialiam po
sėdžiui.

Ateinantį penktadienį, lapkri
čio 28, Museum of Science and 
Industry patalpose, tautinės Či
kagos grupės puoš kiekviena 
18 pėdų aukščio kalėdinę eg
lutę. Iš viso 81 tauta bus at
stovaujama tautiniais drabužiais 
pasipuošusių grupių, kurių tar
pe turės eglutę* ir lietuvaitės bei 
lietuvės moterys.

Vidutiniai aštuoni chorai gie
dos šv. Kalėdų giesmes. Kalėdi
nių eglučių ir bendras tautinių 
grupių pasirodymas tęsis per 
visą gruodžio mėn. Lankyti ga
lima nuo 9 vaL ryto iki 3 .vai. 
P .p.

Sacharovo žmona
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DĖL PAŠARO STOKOS, LIEPIA 
SKERSTI JAUNUS PARŠUS

Blogas transportas sutrugdys Amerikoje 
pirktų javų pristatymą

MASKVA, Rusija. — Sovietų valdžia, norėdamas išvengti
didesnės maisto stokos, jau šiandien įsakinėja visiems krašto gy
ventojams taupyti duoną, — praneša Chicago Tribune korespon
dentas James O. Jackson. Specialiai paruoštuose atsišaukimuose 
valdžia primena krašto gyventojams, kad “duona yra pats di
džiausias tėvynės turtas”. Tvirta, kad duonos tapymas yra kiek
vieno piliečio pareiga.

Go- 
pra-

Lisabono garnizonas, vadovau
jamas gen. Otelo Carvalho, pasi
priešino dar viena karo tarybos 
posėdžiui. Jam-atrodo, kad pre
zidento nutarimo atšaukti anks
čiau buvusį nutarimą turėtų už
tekti. Jeigu karo taryba vis 
dėlto ryšis anksčiau padarytą 
nutarimą vykdyti, tai Lisabono 
garnizono kariai yra pasiruošę 
priešintis.

Jau penkias dienas Lisabono 
garnizonai buvo paruošos stovy
je. Jie. nėjo į gatves todėl, kad 
prezidentas suspendavo karo 
tarybos nutarimą pašalinti gen. 
Carcalho.
Valdžia negali eiti savo pareigų

Adm. Azevedo vyriausybę nei
na pareigų, nes nori, kad karo ta
ryba suvaldytų kariuomenę, 
leidžiančią vyriausybei eiti 
reigų.-

Jeigu kariai mano, kad
gali neklausyti savo vyriausy
bės, tai tegu toks nutarimas bū
na paskelbtas.

Azevedo priminė krašto gyven
to jamsž kad Lisabono garnizo
nas yra tiktai maža dalis Portu
galų kariuomenės Laikinai gar
nizonas gali nuversti dabartinę 
vyriausybę ir paskelbti komu
nistinę respubliką, bet didelė 
krašto gyventojų dauguma so
vietinei santvarkai Portugalijo
je nepritaria. Prezidentas Go
mes yra įsitikinęs, kad jį re
mia patys didžiausieji Portugali
jos gąmizonai, su kuriais jis nuo
lat palaiko kontaktus. Preziden-

Maskvos valdovai yra 
sprendė neišleisti fiziko dr. An
drejaus Sacharovo į Oslo, Nor
vegijos sostinę, kur jis gruodžio 
1 turžjo priimti 314,000 Nobelio 
premiją. Jį atstovaus jo žmona 
Yelena, kuri dabar yra Italijoj. 
Florencijos mieste. Italijoje jai 
buvo padaryta akių operacija, 
nes Maskvos gydytojai nesuge
bėjo tokio darbo gerai atlikti.

Ją į Oslo lydės trys jos drau
gai, kurių tarpe bus ir daktaras, 
operavęs jos akis.

Maištauja New Yorko 
kaliniai

NEW YORK, N. Y. — Rikers 
saloje laikomi kaliniai pradėjo 
maištą, paimdami nelaisvėn pen
kis sargus. Kaliniams pavyko 
nuginkluoti sargus, paimti iš jų 
raktus ir užvaldyti penkis kalė
jimo blokus. Jie nori geresnio 
maisto ir geresnės tvarkos kalė
jime. Į Rikers salą suvažiavo 
200 policininkų tvarkai atstaty
ti, bet kaliniai su jais nesikalba, 
jeigu nebus patenkinti 8 reikala
vimai.
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Vakar Beirute užmušė 
29 gyventojus

BEIRUTAS, Libanas. — Li
bano premjeras jau viešai pa
reiškė, kad jis nesitiki atstatyti 
tvarkos sostinėje. Pirmadienio 
rytą hotelių srityje prasidėjo 
tokia smarki ugnis, kad pradėjo 
griauti greta esančius viešbu
čius. Pirmadienį buvo užmuš
ti 29, o sužeisti 85. Ligoninės 
pilnos.

Premjeras pareiškė, kad jis 
yra pasiruošęs tartis su Izraeliu 
taikai ir ramybei atstatyti.

ARGENTINOJE ĮVESTAS KARO STOVIS
Keli metai iš eilės Argentinoje vyksta pogrindžio “veikėjų” 

suorganizuotos žudynės, grobimai, apiplėšimai ir panašūs veiks
mai. Iki šiol priskaitoma apie 6 tūkstančiai žuvusių vienokiu ar 
kitokiu būdu, dėka pogrindžio “veikėju”.

Argentinos pogrindis dabar 
skaitomas aktyviausiu ir stip
riausiu visoje Pietų Amerikoje. 
Būk tai jų taktika ir veiksmai 
yra buvusio Vietnamo karo pir
mųjų metų partizaninių 
pamėgdžiojimas.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

kovų

revo-

Mon- 
Mon- 
mies- 
kurie

Esą, kariuomenė beveik visą 
Argentiną yra “okupavusi”, įve
dusi karo stovį ir pagrindinai 
“šluoja” kraštą.

■ Kariuomenė savo veiksmams 
yra gavusi visišką, nevaržomą 
laisvę iš Peronienės, dabartinės 
Argentinos prezidentienės. Sklin 
da gandai, kad kariuomenė pasi
ryžusi perimti krašto valdymą 
į savo rankas. Vienok prez. Pe- 
ronienė ir jos patarėjai tokių 
gandų neskaito, tiesa ir rimtai 
jų nevertina.

Kas jie tokie?
Argentinos pogrindžio 

liucinėje veikloje reiškiasi dvi 
žymesnės grupės, tai taip vadi
nama valstiečių arba marksistų 
revoliucionierių armija ir 
toneros partizanų grupė, 
teneros grupė susideda iš 
to pakraščių gyventojų,
anksčiau buvo dideli Ievos Pe
ronienės rėmėjai. Tai daugiau
siai liberališkai nusiteikęs ne
turtingas gyventojų luomas.

Anksčiau tos dvi minėtos gru
pės veikė atskirai, nieko bend
ro tarpusavyje neturėdamos, bet 
dabar būk tai 
čiusios.

jau yra susiuos

revoliucionierių 
priskaitoma ne-

Piliečių bei 
armijos narių 
perdaugiausia — vos 2-3 tūks
tančiai. Peronistų bei Montene- 
ros grupėje yra apie 5-6 tūks
tančiai. Tačiau tų abejų grupių 
simpatikų manoma gali susi
daryti tarp 20-ties ir 100-to tūks
tančių.

Pagerbtas Jaworskis
Lenkų amerikiečių kongresas 

lapkričio 23 d. pagerbė buvusį 
Watergate specialų vyriausią 
kaltintoją Leoną Jaworskj.

Jam buvo įteiktas Amerikos 
lenkų kongrese specialus atžy- 
mėjimas, kuris kiekvienais me
tais skiriamas lenkų kilmės pa
sižymėjusiam asmeniui. Atžy- 
mėjimą įteikė lenkų amerikiečių 
kongreso prezidentas Tadas L. 
Kowalskis.

tas, kaip karo jėgų vadas, daž
nai su kitų garnizonų viršinin-- 
kais, pasitaria.

Pogrindis pralaimi

Argentinos kariuomenė, “kan
triai” laukusi tinkamo momen
to įsikišti į šį “karą”, paskuti
nėmis dienomis visoje Argenti
noje pradėjo “švarinimo” akciją. 
Tucuman provincijoje, kuri skai
toma buvusi revoliucionierių cen
tru, apie 6 tūkstan.čiai gerai 
ginkluotų ore ir žemėje Argen
tinos kariuomenės karių sudavė 
beveik mirtiną smūgį Tucuman 
revoliucionieriams, iš ten esan
čių 300 pogrindininkų visiškai 
sunaikindama.

Vadovaują kariuomenei kari
ninkai pareiškė, kad revoliucio
nieriai neimami j belaisvę, jie 
nepalieka gyvi, išskiriant vieną 
kitą žinioms surinkti.

Paiįttamhi veidas Baltuosiuose 
muose, bet naujame poste. Riche rd
Cheney yra naujasis prez. Fordo lean- 
cellar!jos viriininkas, pries tai bbvys 
tiktai asistentu. Jis laimėjo Donaldui 
Rumsfeld ui tapus Pentapono sekre

toriumi.

o Portugalijos prezidentas 
Gomes, suspendavęs karo tary
bos nutarimą atleisti gen. Ote
lo Carvalho iš pareigų, vėl su
kvietė karo tarybą naujam kom
promisui aptarti. Jis ieško bū
dų suvaldyti maištaujančius ka
rius ir įvesti discipliną kariuo
menėje.

Demokratai skelbia, kad se
natorius Adlai Stevenson nebus 
Illinojaus . demokratų partijos^ 
kandidatu į krašto prezidentus..

'♦ Vicegubernatorius Neil F. 
Hartigan vak^r’ paskelbė, kad 
ateinančiais metais jis kandi
datuos Lllinois sekretoriaus pa
reigoms. ' •

Izraelis tikisi, kad Sirija 
leis Jungtinių Tautų kariams 
kontroliuoti demilitarizuotą zo
ną. Jeigu Sirija pasipriešintų, 
tai Izraeliui tektų pasiruošti to
limesniems žygiams. Atšaukus 
Jungtinių Tautų stebėtojus, bū
tu sunkiau susitarti.

♦ Sekmadienį į Franko lai
dotuves susirinko apie 100,000 
žmonių. Ispanai bijo, kad ne
prasidėtų nauji neramumai.

♦ Dviem Amerikos karo lai
vams susidūrus Viduržemio jū
roje, kreiseryje “Balknap” pra
sidėjo sproginėjimai ir kilo di
deli gaisrai. 4’ kareiviai neteko 
gyvybės, 16 nukentėjo ir išvež
ti į ligoninę.

♦ Vokietijoje veikiantis ko
mitetas, reikalaująs amnestijos- 
politiniams kaliniams, gavo ne-

Nepaprastai pakel/tos pasau
lio rinkoje alyvos kainos 1974 
ir 1975 metais iššaukė savotišką 
ekonominę suirutę techniškai iš
sivysčiusiuose kraštuose, nes to
kiam įvykiui nebuvo pasiruošu
sios. Dabartinės keturgubai pa
kilusios žemės alyvos kainos yra 
pasiekusios kulminacinį tašką 
ir jau ateityje turės pastoviai 
kristi žemyn. Taip bent prana
šauja Edward R. Rried of Brook
ings, privataus .tyrimo inątitu- 
to viršininkas.

Maždaug 1980 metais užsieny 
perkamos žemės alyvos sudary
ti kaštų padariniai bus visiškai 
nugalėti. Tai bus padaryta pa
didėjus eksportui, darbams ir 
plačiau bei produktingiau pa
naudojus viduje esančias ener
gijos galimybes. Tačiau šitai ga
lima bus atsiekti palaipsniui. Gi 
pragyvenimo standartas didė- 
siąs tik 16-17% į metus, vietoje 
19-20-ties kaip anksčiau kad bu
vo.

Kinija mano 
keisti rašta

Kinija jau daro bandymus da
bar vartojamą sunkų archaišką 
raštą pakeisti kitu, modernes
niu, taip vadinamu “pinyin”, t. 
y., garsiniu arba fonetiškų. Jei 
rašto keitimo projektas bus pri
imtas, tai naujoji rašto sistema 
būtų įvesta palaipsniui. Tuo 
tarpu manoma išleisti visos kini- 
jos žemėlapį, kuriame būtų su
rašyta visi tKinijos miestai nau
juoju garsiniu raštu.

Ru-

litiniais sumetimais kalinamų 
Sovietų Sąjungoje.

♦ Pietų Afrikos valstybės yra 
susirūpinusios sovietų karo me
džiaga ir patarėjais, atsiradu
siais Angoloje.

♦ Portugalijos kariai neklau
so prezidento. Portugalų karo 
taryba įsakė iš gen. Otelo Car
valho atimti Lisabono karo gar
nizonu vadovybę, bet Lisabono 
garnizonas atsisakė įsakymų pil
dyti.
. ♦ Pietų Korėjos valdžia su
ėmė 21 šnipą, jau nuo 1968 me
tų teikusį žinias komunistams.

Roentgeno spinduliai 
yra pavojingi

Mokslininkai įspėjo, kad be
reikalingai Roentgeno spindu
liais (X-ray) neverta šviestis. 
Jie nustatė, kad daugiau negu 
trečdalis — X nuotraukų yra la
bai blogai pagamintos.

Jos nieko neparodo, gydytojas 
negali jomis pasinaudoti. Nu
statyti ligą, teks ir vėl imtis 
naujas nuatraukas.

Roentgeno spindulius reikia 
naudoti tikta tuo atveju, kada 
būtinai reikalinga. Juos turė
tų vartoti tiktai jų reikšmę ži
nantieji specialistai.

Sovietų krautuvėse jau pasi
rodo iškabos, kurios pataria žmo
nėms pirkti tiktai tiek duonos, 
kiek reikia valgyti. Likusią duo
ną pataria padėti po vožtuvu, 
kad neperdžiūtų, o jeigu kartais 
taip atsitinka, tai sovietinė val
džia gyventojams pataria per
džiūvusią duoną naudoti kitoms 
valgių rūšims.

“Sovietų Sąjungos piliečiai 
dar nežino, koks blogas buvo 
1975 metų javų derlius, bet šis 
reikalas jiems jau primenamas. 
Jau, pavyzdžiui, tam tikromis 
valandomis sunkiau gauti švie
žios duonos kepyklose,© tuo pa
čiu metu mėsinėse yra daugiau 
paukštienos ir kiaulienos. Pasi
rodo, kad sovietų valdžia pata
rė piauti vištas ir skersti kiau
les, nes šį rudenį nebus joms rei
kalingo lesalo ir ėdalo, —- rašo 
korespondentas.

• Kaip žemės ūkio paukščiai, 
taip ir kiaulės privalo būti lai
ku paskerstos, nes reikia taupy
ti sandėliuose' esančius javus. 
Supenėjus javus,' gali pritrūkti 
javų duonai, šiandien niekam 
nė paslaptis, kad kiaulės ir pauk
ščiai piaunami vien dėl pašaro 
stokos. Specialistai aiškina, kad 
kurį laikotarpį bus daugiau mė
sos sovietii krautuvėse, bet vė
liau arteis ir liesios dienos. Mė
sos ir riebalų būtų daugiau, jei
gu kiaulės būtų nupenėtos.

Sovietų agrikultūros eksper
tai apskaičiavo, kad Amerikoje 
pirkti javai taip greitai sovietų 
kepyklų nepasieks. Nupirktų ja
vų pervežimas užtruks, bet rei
kės dar ilgesnio laikotarpio ja
vams pervežti iš sovietų uos
tų išvežioti į provincijas. So
vietų keliai dideliems sunkveži
miams netinka, pagaliau auto
mobilių nėra, o geležinkeliai taip 
pat labai lėti. Sovietų valdžia 
neturi gerų transporto laivų, 
uostuose nėra tinkamų sandėlių, 
o ji susiduria dar su didesniais 
sunkumais, kai javus reikia vežti 
j tolimesnius centrus.

Sovietų laikraščiai neseniai 
aprašinėjo, kaip gražiai buvo su
iminėjamas šių metų derlius. 
Skeliamos lentelės sakė, kad veik 
visi kolchozai atliko savo parei
gas ne tik 100%, bet dar daugiau. 
Dabar ruošiamas dirvas praneš
ti, kad 100% derlius nepajėgia 
visų išmaitinti.

*♦ Gen. Franko buvo palaido
tas praeitą sekmadienį žuvusių
jų slėnio kryžiaus papėdėje, kur 
jau buvo valdžios pastatytas 
puikus mauzoliejus. Laidotu-

♦ šiaurinėje Los Angeles mie
sto dalyje vakar kilo didelis gais
ras, išdeginęs 12 akrų plotą.

Vėsiau.
Saulė teka 6:51, leidžiasi 4:23.

F Iui Tinklą sudarė iš Japonijos grįžę vėse dalyvavo 75,000 marskinuo-
__- • . - - _ .Korėjiečiai. tu f alau gintu.
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PAGYVENUSIOJO VIDURIŲ NEGALAVIMAI
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savo sto- 
100%- jų

Po pdaučių vėžio vyrams mir
tį pešantis vėžys yra iUiBamo- 
siog žarnos. Pas moteris tas vė
žys seka po krūties vėžio save 
dažnumu. Net su pirštu tirda
mas gydytojas žmogaus išeina-

A lot of people don’t 
buy UJS. Savings Bonds 
because they think it

Prašome iSKirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu 
prenumeratos 
mokesčiu.

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

a 10-ycar extension 
privilege. Either way, 
you’ll find that Bonds 
mature at just the right 
age for you.

Crush w 
all smokes 
dead oat

Kraujavimas iš viršutinio 
virškinimo kanalo

Išvada. Kad ir nežymiai se
nesnysis viduriais skųstųsi, jis 
turi būti nuodugniai ištirtas, dėl

JAU IŠĖJO Iš SPAUDOS
Juozo Liūdžiaus Raštai

maitinti, persitempti...) ir ben 
svarbiau-

Apsisaugojimas nuo ligos yra sėkmingiausias gy
dymasis nuo jos. Mediciniška tiesa

tintis, tuo jam geriau pasitar
nausime. Tik pratinkim žmogų 
gerai kramtyti, daug skysčių 
vartoti ir miršriu maistu mai
tintis. Sunegalavusį senesnįjį 
tinkime taip, kaip ir jaunuolį. 
Tik taip elgiantis mažės senes
niųjų nepataisomos negalės jų 
virškinimo kanale.

’ Pasiskaityti: Chronic Disea
ses Symposium, January 1975.

galimos sunkios negalės pra
džios. Atsargai akiriūro pagy
venusiai* dietą — kuo amžiau

naujam skaitytojui 
tik už $5.00 metams!

(Reguliari prenumerata — $10.90)

Kimo, proto Ir jausmu darnos pagrindai 
Naujausių moksle žinių populiarus perteikimas 

__ _  _ JON AS ADOMAVIČIUS, M- D. ______

žarnų mažakraujystės sukeltas 
įdegimas

Lėtai tekant kraujui žarnose 
(dėl pasilpusios širdies) atsiran
da mažakraujė plonų ar storų 
žarnų sienelėse. Tada atsiranda 
viduriuose skausmai, išpūsti vi
duriai gaunasi ir žmogus ima vi
duriuoti krauju. .Gydoma tokia 
padėtis antibiotikais ir pagrin
dinės priežasties 'prašalinimu.

h-.iikinimą vaistais — išei£L ik* 
rint skrandyje vėžį senesniam

to mature. Take another 
look. The old green Bond 
ain’t what it used to be. 
Now Bonds mature in 
less than 6 years.

That’s one reason 
Bonds are so popular 
nowadays. They’re 
simple to buy, and one

Kraujuojant iš stemplėje išsi
plėtusių venų-(dązhai pas alko
holikus turinčius kepenų ciro
zę) esti trejopas gydymas: krau
jo transfuzija, vitaminas K 
kraujavimui stabdyti krešėjimą 
kraujo didinant iy druskos skie
diniu (fiziologiniu) perplovi- 
mas. Dabar vartojamas naujas 
vaistas ( vasopressin) suleidžia
mas Į kraujagysles kraujavimui 
stabdyti. Jo vartojimas turi bū
ti labai gerai apsvarstytas, nes 
lazda turi du galu; reikia iš
vengti širdies raumenų krauja
gyslių negerovių — jų susitrau
kimo.

Kišenėlės be uždegimo vadi
nasi diverticulosis. Tik retai ka
da jose atsiranda uždegimas — 
tas stovis vadinasi diverticuli
tis. Tada gaunasi skausmai. 
Daugumoje atveju tos kišenėlės 
tvarkomos mediciniškai1. Tik 
retais uždegimų atvejais prisei- 
na žmogaus storąją žarną ope
ruoti. Dabar apsauga nuo su
sidarymo kišenėlių yra nauja: 

.vietoj švelnaus maisto, visi lie
tuviai turi pradėti vartoti rupų 
maistą — juodą ruginę-kvietinę 
duoną, kurioje matytųsi dar pu
siau sumalti grūdai (plyta — 
duona lietuviška yra geriausias 
vaistas prieš kišenėlių susidary
mą). Tik trumpam laikui var
tojamas švelnus maistas, kai tos 
kišenėlės užsidega — esti jau
trios ir skausmingos.

Išeinamosios angos — 
žarnos vėžys

Kišenėlės storoje žarnoje pas 
pagyvenusį žmogų yra dažnas 
dalykas (diverticulosis). Tos 
kišenėlės tai senesnio amžiaus 
žmonių liga. Virš 80 metų su
laukę pacientai beveik kiekvie
nas tas kišenėles turi 
roję žarnoje (taipgi 
serga ta negerove).

Gali būti pavienios 
binės kišenėlės. Jų daugiausia 
esti kairėje storosios žarnos da
lyje. Tik retais atvejais tos ki
šenėlės pasirodo dešinėje sto
rosios žarnos pusėje. Tada jos 
gali nuduoti apendixo uždegimą 
turint.

'i šia < 
i rant

Mažakraujystė reikia taisyti. 
Netvarkingas valgymą* raikia 
sureguliuoti. Dažnai, po mažai 
valgyti — bent šešis kartus per 
dieną, gerai kiekvieną kąsnį su- 
kramtant ir aštrumų vengiant 
(kepto, rūkyto, aštrių priesko
nių, acto, krienų, pipirų, tikros 
kavos, arbatos, kaulų ir raudo
nos mėsos sriubos — buljono). 
Vitamino C reikia gausiai nau
doti: šalia gausaus (po kelias 
stiklines paroje citrininių vai
sių) apelsinų, graifruktų sunkų 
geriant, imti vitamino C table
čių (po 500 mg.) vieną kas še
šios valandos. Pasukas (butter
milk) gerti kas pusė valandos 
po keturius gurkšnius. Svarbu 
daug naudingų skysčių gerti 
pagyvenusiajam. Toks žmogus 
turi natūraliai tuštintis — be 
jokių liuosuojančių vidurius vais
tų apseidamas.

Joks lietuvis neturėtų naudo-, 
ti nė vienos tabletės vidurių pa- 
liuosavimui. Liuosuo j autiej i vai
stai turi pas lietuvį užleisti vie
tą rupiai duonai, sriuboms tris 
kartus per dieną valgomoms, 
daug vaisių - daržovių naudoji
mui, vaisių sunkų, rūgusio pieno 
gėrimui. Nebijokie rūgusio pie
no rūgšties — žaizdos nuo tokio 
pieno gyja skrandyje. Jos ga- 

. Ii atsirasti dėl perdidelio skran
dyje rūkštingumo — tas rūgš
tingumas yra visai skirtingas 

■ nuo pieno rūgštingumo bei nuo 
pamidorų rūgščios sunkos. To
kias vaisių-daržovių sunkas vi
si savos sveikatos gerinimui bei 
skrandyje žaizdų gydymui nau
dokime,

Įpratusieji nuo seno laiko prie 
liuosuojančių vaistų, turi liautis 
juos vartoję ir laikinai, naudoti 
sėmenų (flax' seed). klijų. Vie-, 
nas valgomas šaukštas dedamas 
i kvortą paprasto vandens ir vi
rinama pusę valandos. Po to da- 

: pildoma vandens, kuris . nu
garavo. Ataušinama ir kas va
landas po keletą gurkšnių visa 
kvorta per parą išgeriama. Kitą 
dieną vėl pasigaminama' nauja • 
kvorta sėmenų kiijAūs.

Jei gydytojas prirašys vaistų 
prieš rūgštingumą - skrandžio 
sunkos (Mylanta), žmogus ap
turės kietus vidurius jau vien 
dėl tu vaistu. Už tai tada dar 
gausiau reikės skysčių gerti, ru
pią duoną valgyti (labai gerai 
sukramčius — su seilėmis suvil
ktus), gausiau vaisių-daržovių 
naudoti.

Būtinai reikia pagyvenusiam 
turėti normaliai besituštinančius 

j vidurius. Kitaip jam nesiseks 
tvarkytis su skrandžio žaizda. 
Kartais priseina tokiems kieta- 
viduriams vakarais priimti po 
valgomą šaukštą mineral oil vi
durių suminkštinimui.

Tas ligonis, kuris pildys kas 
viršui pasakyta — apseis be kie- 

įtų vidurių. Tik reikia nugalėti 
medicinišką prietarą — reikia 
liautis naudoti liuosuojančius 
vaistus (laxatyvus), bet kuriam 
pavidale, čia netinka ir slyvų 

' sunka.
Slyvos retkarčiais imtinos 

kaip vaisiai, bet negausiai — 
ne kaip liuosuojanti vidurius 
priemonė. Reikia normaliu mais
tu tvarkyti vidurius. Dar nie
kas nesutvarkė reikiamai kietų 
viduriu ’axatyvais. Todėl nė 
vienam lietuviui neverta juos 

l vartotu nors ir gydytojas juos 
patartų jam imti. Tik išimtinais 

( atvejais ir tik trumpam laikui 
i (ligoninėje prieš peršvietimą vi- 
! durių) naudojami liuosuojaųtie- 
' ji vaistai, j I

Skrandžio vėžys
Vėžys yra neretas svečias pa

gyvenusiojo skrandyje. Kai jis 
ten atsiranda, tada žmogui pa
sveikti ne daug galimybių pa
lieka. išskiriant tuos atvejus, 
kai per dažną tikrinimą skran
džio, pasiseka vienoje vietoje 
(dar neišsiplėtusį) vėžį rasti. 
Geras dalykas su tuo vėžiu pas 
senesniuosius, kad jis labai pa
mažu auga — lėtai plečiasi. Ta-, 
da žmogus kiek ilgėliau pagyve
na.

Nežiūrint naujų atsiekimų 
chirurgijoje ir per kraują vėžio

dojamas specialus prietaisas tos 
dalies žarnos vėžiai susekti 
(sigmoidoscope). Baisu, kad 
daugelis gydytojų netiria žmo
gaus- išeinamąją žarną. Kiekvie
nas lietuvis turi dar šį mėnesį 
būti ištirtas, ar jis neturi poli
po bei vėžio savo išeinamoje žar
noje. Tai daugiau negu būtinas 
gydytojai tame reikale turi pa
sispausti. Nepadės nieko auk
sinių dantų įsidėjimas, jei kita
me gale virškinimo kanalo ne
gydomas vėžys -sau lizdą suksis 
ir vaikus perės. O toje dalyje 
vėžys gali būti labai nesunkiai 
sutvarkomas — žmogus nuo ti
kros mirties sėkmingai išgelbi- 
mas.
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DAUGAS 7R BIČIULIS

“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA1
7722 George St. 

La Salle, PO., Montreal 690, 
Canada

Į vaistus.
O kai kurie jų sukelia skran

dyje žaizdas. Duokim tokio ar
trito vaistai, beveik visi turi 
savyje aspirino. Nuo artrito dar 
vartojamas kortisonas bei re- 
serpinas. Tokie vaistai, kaip 
phenylbutazone, indomethacin 
dažnai vartojami prie artrito — 
jie sukelti žaizdas skrandyje ga
li. Ypač šiuo atveju žalingas yra 
kai kuriems asmenims aspiri
nas (ir jo pusbroliai: anacin, al- 
kazeltzer, bufferin...) gali ne tik 
tikrą žaizdą skrandyje sukelti, 
bet ir skrandžio sienelių uždegi
mą sukelti, paviršutinius siene
lės skrandyje išopėjibus (ero- 
zions) atverti ir žaizdų krau
javimą sužadinti.

Gydymas pagyvenusiojo skran 
džio žaizdos yra neatidėliotinas 
jos operavimas. Skrandžio sie
nelių uždegimas bei paviršuti
nis jo sienelių išopėjimas tvar
komas šalinant tas negeroves 
sukeliančias priežastis (nusto-

Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.
Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei

džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psl. Kama 7 dol.

Č1KAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl. SI.50 Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės į Lietu
vą (spūdžiai. Iliustruota toto nuotraukomis. 331 psl. S3.00.

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

Vincas Žemaitis, LIETUVIU ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS. 
3 istoriniai žemėlapiai. 106 psl. Kaina S2.00.

Vin<a> Jemąitls. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
84 psl. Kaina £1.50.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60601 

atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 
Čekį ar pinigine perlaida

dėl skraiidžto vėžio tik jų 5^ 
išgyvena penkis metus.

Geriausiai dabar susekamas 
skrandyje vėžys naudojant gas- 
troseopą. Tai ėu šviesom lanks
tus vamzdelis apžiūrėjimui 
skrandžio iš vidaus. Tokį tyrimų 
gerai pakelia net viii BO metų 
amžiaus turintieji pacientai. Tik 
lietuviai, vieni nuo kitų išgir
dę apie tą tyrimą (gastroseopi- 
ją) skleidžia nepamanuotas, 
jausmais pagrįstas žinias. Taip 
elgdamiesi jie kenkia sau ir arti
mui: jautriems, savo galva va
dovautis nepajėgiantiems tų pa
skalų pakanka ir jie atsisako to
kio tyrimo.

Jautruoliai, .turėję tokį tyri
mą liaukitės netiesą aplinkui 
skelbę ir savo artimui kenkę. Vi
si lietuviai tirkimės — naudoki
mės šių dienų medicinos pažan
ga, kitaip tik išmintingesnieji 
apturės naudotis iš dabartinės 
medicinos pažangos. Juk nė vie
nas negalim gydytis vien gum- 
bažolėm ar vien sodos pakaita
lais, bet nesigydant laukti tol, 
kol liga bus visiškai nepataiso
ma.

Deja, dabar/lietuvių vien tik 
vilkina — tolina savo gydymąsi, 
kada jis greitosios pagalbos ve
žimu nugabenamas ligoninėn.’ 
Žinoma, kad tokiu atveju pasi
taisyti žmogui' esti daug ma
žiau galimybių. Tad visi liauki
mės su ligos užvilkinimu.

• iaukimės toliau nemediciniš-i šieji dažniau ir gausiau vartoja 
kai besielgę: apsileidimu nesi- 
ša ksime sau ligos. Apsisaugo
jimas nuo ligos tinkamu užsi
laikymu, sveiku maistu dvasios 
ramumu — darbo pamėgimu ir 
įyririopų nuodų vengimu yra 
tik iausias laidas sveikos — lai
mingos senatvės sulaukimui bei 
jos praleidimui, čia aptarsime 
kai kurias dažnesnes pagyvenu
siems pasitaikančias jų virškini 
mc kanalo negeroves. Jau kiek 
pirmiau čia buvome aptarę stem
plės negerumus ir dangos herni- 
ją. Žinokime, kad pagyvenusio
jo virškinimo kanalas reikalau
ja i am pritaikyto negerovės 
t arkymo.
f krandyje žaizda — peptic ulcer

įgyvenusiems opos skrandy
je dažnėja, šitam dažnėjimui 
talkina svarbiausios sekančios 
trys įtakos. 1. bendra įtampa, 
atsiradusi su chronišku plaučių 
negalavimu (jų išsiplėtimu — 
emphysema, ypač pas rūkorius).
2. Vien dėl paprasto fakto, kadjjimas rūkyti, svaigintis, nedasi 
žmogus ilgiau gyvena. 3. Paly 
ginus su jaunaisiais, pagyvenu- drai kūną stiprinant

Ž. ’..'žsikimaieijis k 
suparaližavimas

Gydytojai moka skirti iiaa dvi 
negeroves. Kai žarnos užsikem
ša skubi operacija reikalin
ga. Prie žarnų paralyžiaus — 
ji nėra tokia skubi. Prie žarnų 
užsikiiimo esti išpūsti viduriai 
su jų garsiu gurgėjimu. Prie žar
nų paralyžiaus — viduriai esti 
išpūsti, bet tylūs. X-Ray per
švietimas padeda, žmogus turi 
būti paguldytas ligoninėn.

Kišenėlės storoje žarnoje

' - * v

GEROS DOVANOS , ■ ; ;
tlOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR

SU DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS: ; v

Dr. A. J, Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis. > 
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik $3.00
Minkštais viršeliais tik

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONES. -
Kelionės po Europą Įspūdžiai. Dabar tik.

- 1-į '-H ■’( '< 2 ■
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiustus čekį arbs 

money orderį. 1 V • :

Viršutinį virškinimo kanalą 
sudaro stemplė, ■ skrandis ir dvy- 
likpirštė žarna. ■- Žemutinį.. toki 
sudaro plonosios žarnos ir storo
ji žarna (colon). Kraujavimas 
iš viršutinio virškinimo kanalo 
pas senesnius pą^itaiko maždaug 
taip dažnai, kaipJr pas jaunes
niuosius. Tik vyresniems krau
javimas yra daug pavojingesnis: 
žmogus mažiau gali pakelti nu
kraujavimą senesnioLamžiaųs su 
laukęs. Todėl'.. pagyvenusioje 
kraujavimą . reikia■_ iuč tuojau 
tvarkyti, pirma greitai- nusta
čius diagnozę — kraujavimo šal
tini. ' “ «. • :

M ra i Imu nu, alsiniiniinai. 246 puslapiai, kaina $3.00. 
PETRONĖLĖS L1ŪDŽIUVIENĖS

ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU 
88 puslapiai. Kaina $1.00.

Abi knygas galima ganli “Naujienose” arna pasiuntus 
pinigus tokiu adresu:

NAUJIENOS”, 1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO 8, ILL

2 _ NAUJIENOS, CHICAGO », ILL. — TUESDAY, NOVEMBER 25,*1975

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

A-------- ------------------------------------------ ——---------------------- . .. .
J

Dr. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da
lių: žemės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. II dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politiniu, ekonomi
nių ir kultūrinių laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuviu 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūkį atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa
sauli išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai”.

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik S5.00. 
Gaunama Naujienose.

Čeki arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:
NAUJIENOS

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608
Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.



Juozas Bražinskas

BAUDŽIAMOJI MATERIALINĖ TEISĖ
Materialinė baudžiamoji teisė 

nustato, kurie neteisėti veiks
mai ir kuriomis bausmėmis bau
džiami.

Seniauiais laikais baudžiamo
ji teisė buvo pagrįsta kerštu 
tarp paskirų asmenų ir trėmi
mu iš savo tarpo asmenų, lau
žančių vidaus tvarką ir papro
čius.

Visuomenės organizacijos pra
dams užsimezgus, atsiranda nuo
statai kiek galima keršyti, t. y. 
taliono principas “akis už akį, 
dantis už dantį’1: Vėliau atsiran
da nusikaltimų valstybei sąvo
ka, nuskriaustojo vaidmuo virs
ta antraeiliu ir beveik išnyksta, 
o baudimo teisė pasidaro vals
tybės monopoliu.

Evoliucijos raidoje, baudžia
moji teisė nesivystė sporadiškai, 
bet benrai visose valstybėse bei 
tautose. Apibendrint vykusių 
viduramžių laikais įvairiose vals
tybėse baudžiamosios teisės są
vokas ir pagrindinius dėsnius, 
pradą padarė Bambergo krašto 
baudžiamasis statutas, pavadin
tas Carolina, kuriame buvo su
formuluotos pasireiškusios švie
timo amžiuje tendencijos bau
džiamąją teisę racionalizuoti ir 
švelninti. Pilna reformų pro
grama buvo patiekta Beccario 
apie nusikaltimus ir bausmes iš
leistoje 1764 m. knygoje, vadi
nama' klasiškoji baudžiamoji 
teisė, veikianti visame kultūrin
game pasaulyje ligi šių dienų. 
Jos pagrindai: nusikalstami lai

komi tik tokie darbai, kurie aiš
kiai žalingi visuomenei ir kurių 
baudimas iŠ anksto nustatytas 
įstatymais (nullum crimen sine 
lege). Šis principas nėra kilęs 
iš romėnų teisės. Jo pradžia yra 
Magna Charta 1215 m. Dabar
tinis suformulavimas priskiria
mas garsiajam vokiečių krimi- 
nologui Feuerbachui. žymiai 
vėliau jis patekęs į Š. Amerikos 
teisių peticijas (Petitions of 
Rights). JAV teisės sistemoje 
jis žinomas “Ex post facto” įs
tatymo vardu.

Analogija netaikoma.
Statistikos ir sociologijos 

duomenimis remiantis išaiškin
ta, kad nusikaltimai dažnai da
romi dėl tam tikrų asmenų kū
no ar psichikos sutrikimų, ku
riuos galima pašalinti auklėji
mu, gydymu. Ieškoma būdų 
peržiūrėti bausmių sistemą ir 
greta bausmių nustatyti prie
mones, apsaugojančias visuome
nę nuo pavojaus, einančio iš as
meninės nusikaltėlio buities. Šia 
kryptimi einant, jau nuo XIX 

šimtmečio daugelyje valstybių 
Įvesta: a. lygtinis nuteisimas, 
b. lygtinis bausmės sutrumpini
mas, c. auklėjimo įstaigos ne
pilnamečiams, d. kalinių ir išleis
tų iš kalėjimo globojimas ir 
pan.
Nepriklausomoje Lietuvoje vei
kusieji baudžiamieji Įstatymai

I. Baudžiamasis Statutas
Atkuriant nepriklausomą Lie

tuvos valstybę, (Laikinosios vy
riausybės įstatymu, paskelbtu 
1919 m.,) jos laikinuoju baudžia
muoju kodeksu buvo įsteigtas 
Rusijos 1903 m. Baudžiamasis 
Statutas, išskyrus 82-84, 88, 89- 
96 ir 134 str. ir visa tai, kas 
priešinga Lietuvos Valstybės 
Konstitucijai.

Laikinį prisiėmimą Rusijos 
Baudžiamojo Statuto lėmė tai, 
kad jis buvo naujausias iš Eu
ropoje veikiančių baudžiamųjų 

i kodeksų ir kad jau praktiškai 
buvo taikomas nuo 1915 metų 

j Lietuvos teritorijoje, nors lie- 
i tuvių kalba pirmą kartą buvo iš
leistas tik nepriklausomybės pra
džioje Teisingumo Ministerijos. 
Antroji laida paruošta ir išleis
ta K. Jabloskio 1930 m. ir trečio
ji —- prof. S. Bieliackino ir pro
kuroro M. Kavolio 1934 m. (Vi
sos trys laidos nėra oficialios, ta
čiau jie labai pravertė silpnai, 
o vėliau beveik visai nemokan
tiems rusų kalbos jaunesnie
siems teisininkams).

Baudžiamojo statuto 
bendroji dalis

1. Neteisėtumas. Nusikalsta
mu laikomas toksai darbas, kurį 
įstatymas, grasindamas bausme, 
draudžia jo daromu metu.

Vienintelė išimtis iš šio dės
nio buvo padaryta papildant 
Baudž. Statutą 580 1 str., tai
komu asmenims, kurie bet ku
riuo būdu dengė turto priklauso
mumą kaltinamajam, tikslu ap
saugoti jį nuo grąsiančios tur
tinės atsakomybės. Pakeitimas 
taikoms ir tose bylose, kurios 
jau iškeltos arba bus iškeltos.

LIETUVOS VARDO KILMĖ
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, bet 

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietu
vos vardas. . .

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiū
rėjo labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė 
kiekvieno žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečian- 

| Čias knygas. Jis’perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knyge- 
^Ję, pavadintą -LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, 

kaina $2.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite 
šiuo adresu:

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

B POEZIJOS VEIKALAI
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažuti deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžių šakas 
Žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja Ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
I. J. Auffustiltyfi* VilčIDnlsnė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 128 psL Kaina SI.—.
_ 2. Jurais Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 
Kišeninio formato, 157 psL Kaina S2.00.

• 3. Butkę Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL $1.50.
R 4. Vlncis Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 
psl. Kaina $3.00.

5. Klsopss Jurgelionis, GLŪDI • LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 p«L $2.00
8. Anatoll|us Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 88 psl. S2.00.
7. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

3 Išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis $5.00.
8. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“Anykščiu šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00.
9. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psl. $1.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 187 psL, $3.00
II. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psL S2.50.
12. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL, SI,00.
13. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00.
14. EugenlĮus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės, 70 psl.. S1.00.
15. Elena Tumlenė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. S2.50
18. Alfonsas Tyruolls. METU VINGIAI. Lyrikos rinktinė. 180 psl. $3.00
17. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai 

55 psL $1.00.
18. Adomas Jims, BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. S3.00.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti 1 Naujiem; 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

2. Nekalsnumas. Žmogus, ku
ris ką nusikalstamą darydamas 
negalėjo numatyti savo darbų sa
vumo ir reikšmės arba valdyti 
savo elgesio dėl savo dvasios su
irimo arba nenuovokos arba pro
to nesubrendimo dėl kūno ydos 
ar ligos, nepakaltinamas tuo dar
bu. Visuomenei pavojingiems 
nekalsniems taikomos saugmės 
priemonės.

Absoliučiai nepakaltinami ma
žamečiai ligi 10 metų.

Lygtinai nepakaltinami nepil
namečiai ligi 17 metų amžiaus, 
jei po teisminio ištyrimo nusta
tyta, kad jie negalėjo numatyti 
savo darbo savumo ir reikšmės 
arba valdyti savo elgesio. Saug
mės sumetimais tokie asmenys 
atiduodami į mažamečių auklėji
mo įstaigą.

Nelaikomas nusikalstamu 
veiksmas, padarytas vykdant 
Įsakymą, kurį davė tikroji val
džia, neperžengdama savo sri
ties ir paisydama nustatytų tai
syklių, jei tuo Įsakymu nėra liep
ta kas aiškiai nusikalstamo pa
daryti.

Reikalingas apsigynimas ir 
būtinas reikalingumas. Nelai
komas nusikalstamu darbas, ku
rį žmogus yra padaręs savo pa
ties ar kito žmogaus gyvybę gel
bėdamas nuo pavojaus, kilusio 
dėl grasymo, neteisėtos prievar
tos arba dėl kitos priežasties, 
kurios negalima buvo tuo me
tu kitokiu būdu pašalinti.

3. Kaltės formos: Tyčia. Nu- 
sikalstamasai darbas laikomas 
tyčios darbu ne tik tada, kai 
kaltininkas norėjo jį padaryti, 
bet ir tada, kai jis sąmoningai 
leido Įvykti tokiam veiksmui, 
kuris darbą daro nusikalstamą.

Neatsarga. Nusikalstamasai 
darbas laikomas nesargiu ne tik 
tada, kai kaltininkas jo nenu-

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

100 didelio formato p«L, daug paveikslų. Kaina $2.00.
Persiuntimui paltu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiaa tgsempliorią, 

nemoka palto persiuntimo Išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arDa paaiunčiant čekį ar Money or

der] tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted SL, Chicago, Illinois 60608

matė, nors galėjo arba turėjo 
numatyti, bet ir tada, kai jis, 
numatydamas įvyksiant tokį 
įvykį, k' ris šį darbą daro nusi
kalstam'’, nepagalvojęs tarėsi 
tokį įvykį pašalinsęs. Už neat
sargumą baudliami tik nusižen
gimai.

Prieranga. Įsigijimas priemo
nių nusikalstamajam darbui 
įvykdyti, laikomas prieranga, 
bet baudžiamas tik įstatymais 
numatytais atsitikimais ir be to, 
;ei jis buvo sustabdytas dėl ap- 
ikybės, kuri neparėjo nuo kal
tininko valios.

Sumanymas. Sumanymo są
voka, Tautai ir Valstybei Sau
goti Įstatyme apibūdinta taip: 
“iškilęs aikštėn sumanymas pa
daryti šio įstatymo numatytą 
nusikalstamąjį darbą,. baudžia
mas... ligi trečdalio tos baus
mės, kuri šio Įstatymo nustaty
ta už paties sumanyto nusikals
tamojo darbo padarymą”.

Pasikėsinimas. Veiksmas, ku
riuo pradedama vykdyti huši- 
kaistamasai darbas, kaltininko 
norėtas padaryti ir nebaigtas dėl 
aplinkybės, kuri neparėjo nuo 
kaltininko valios, laikomas pa
sikėsinimu. . Pasikėsinimas pa
daryti didįjį nusikaltimą bau
džiamas visada, o pasikėsinimas 
padaryti nusikaltimą — tik nu
rodytais įstatymo atsitikimais. 
Pasikėsinimas padaryti nusikal
stamąjį darbą aiškiai netinkama 
priemone, kuri buvo pasirinkta 
dėl visiško neišmanymo arba 
prietaro, nebaudžiamas.

Bendrininkavimas. Nusikars
tomojo darbo, kelių žmonių pa
daryto, bendrininkais laikomi: 
a) kas pats Įvykdė nusikalsta
mąjį darbą arba dalyvavo jį vyk
dant;; b) pakurstė padaryti; c) 
padėjo statyti priemonės arba 
šalino kliūtis; d) patarė arba pa
žadėjo nedaryti kliūčių vykdyti 
arba paslėpti.

4. Nusikalstamųjų darbų rū
šys: Didysis nusikaltimas — jei 
už jo Įvykdymą įstatymais nu
matyta mirties bausmė arba 
sunkiųjų darbų kalėjimas. Nu
sikaltimas — paprastasis kalė
jimas. Nusižengimas — areštas 
ar piniginė bauda arba abi baus
mės kartu.

5. Bausmės: Mirties bausmė 
Baudž. Statuto Įsigaliojimo me
tu (1919 m.) buvo išbraukta iš 
bausmių sistemos it pakeista 
sunkiųjų darbų kalėjimu, bet ne
užilgo buvo Įvesta už didžiuosius 
nusikaltimus,, padarytus karo 
stoviui esant. 1920 metų Laiki
noji Lietuvos Valstybės Kons
titucija mirties bausmę panaiki
no. Po trumpo laiko, įstatymas 
karo stoviui įvesti nustatė: “Nuo 
šio įstatymo vietose gavimo die
nos, konstitucijos garantijos su
stabdomos ir įvedama mirties 
bausmė”.

Sunkiųjų darbų kalėjimas ski
riamas nuo 4 ligi 20 metų arba 
ligi gyvos galvos.

Grasos kalėjimas skiriamas 
nuo 1 metų ir 6 mėnesių ligi 6 
metų.

Paprastasis kalėjimas skiria
mas nuo 2 savaičių ligi 1 metų

Areštas skiriamas nuo 1 die
nos ligi 6 mėnesių.

Piniginė bauda skiriama ligi 
25,000 litų (10 litų lygūs vie
nam JAV doleriui).

6. Teisių atėmimas. Teisių 
atėmimas yra papildomoji baus
mė ir jos skyrimas yra privalo
mas /teismui. Maudž. St. yra iš
vardinta daugiau desėtko teisių 
atėmimo rūšių. Paminėsime tik 
svarbiausias: vedybų panaikini
mas, tėvų valdžios vaikams pa
naikinimas, turto tėisių atėmi
mas, rinkimų teisės atėmimas, 
draudimas eiti viešąją tarnybą, 
pagarbos laipsnių ir ordinų ne
tekimas ir pan. Greta šitų tei
sių atėmimo atsitikimų. Baudž. 
St. nurodo atsitikimą, kai teisių 
susiaurinimas yra ne papildo
moji, bet savaiminga, pagrindi
nė bausmė, būtent, jeS tarnau
tojas yra pasmerktas laisvės at* 
ėmimiu už nusikaltimą tarnybai, 
teismui leidžiama pakeisti lais
vės atėmimo bausmę atleidimu 
iš tarnybos.

7. Lygtinis nuteisimas. Pinigi
nė bauda, areštas, atidavimas f 
drausmės auklėjimo įstaigą ir

paprastasis kalėjimas, gali būtii -cijcs. Apibrėžiamoji dispozi-, kaitimo sutrikdytas. Ar- 
teismo atleisti, jei nutektasis Į cija nurodo visus svarbiausius ' giant Į tai, gaunama tokia
duoda viltės kad ateityje nenu
sikals. Nustatomas bandomasis 
laikas.

8. Senatas: Tardymo pasenė- 
jimas: jei nuo tos dienos, kuria 
buvo padarytas nusikalstamasis 
darbas, ligi tos dienos kuria prieš 
kaltinamąjį iškeltas nustatytą
ja tvarka kaitybinis tardymas 
praėjo: padarius didįjį nusikal
timą, baudžiama mirties baus
me — penkiolika metų, kitokį 
didįjį nusikaltimą — dešimt me
tų, nusikaltimą už kurį gręsia 
sunkiųjų darbų kalėjimas — aš-
tuoneri metai, nusikaltimą, bau
džiamą paprastuoju kalėjimu — 
treji metai ir nusižengimą — 
vieneri metai.

Pasmerkimo pasenėjimas. Už 
didžiuosius ir šiaip nusikaltimus, 
jei praėjo dveja tiek ir nusižen
gimus — treja tiek, kaip nuro
dyta tardymo pasenėjime.

Bausmės vykdymo pasenėji
mas. Jei nuo tos dienos, kuria 
buvo padarytas nusmerkimas, 
ligi tos dienos, kuria jis imta 
vykdyti, išėjo pasmerkimo pa
senėjime nurodyti terminai.

9. Sudėtinis sprendimas. Nu
teistajam dvejais ar daugiau įsi
teisėjusiais sprendimais, daro
mas sudėtinis sprendimas. Lie
tuvoje, pagal veikiančius įstaty
mus buvo taikoma ne veikianti 
daugelyje kraštų “akumuliaci
jos” sistema, t. y. visų atski
rais sprendimais paskirtų baus
mių susumavimas, o “absorbci
jos” sistema — didžiausioji 
bausmė padengia visas mažes
nes bausmes.

10. Malonė. Baudž. St. 72 str. 
nuostatai, suteikę aukščiausiam 
valdovui absoliutinę teisę dova
noti bausmę, ryšium su dekla
ruotais 1922, 1928 ir 1938 me
tų Konstitucijose nuostatais ir 
Malonės Įstatymo paskelbimu, 
nustojo reikšmės. Malonės įsta
tymas nustato, kad Respublikos 
Prezidentas turi teisę dovanoti 
teismo sprendimu paskirtą baus
mę ar jos dalį arba pakeisti ją 
.kurią lengvesne bausme ir grą
žinti tam tikras, teismo spren
dimu atimtas teises.

Baudžiamojo statuto 
ypatingoji dalis

Kiekvienas ypatingosios da
lies straipsnis -susideda iš dvie
jų pagrindinių .dalių: 1. Dispo-

nusikalstamojo darbo požymius. I 
Remiamoji dispozicija, neapi- 
rė-’.dama nusikaltimo elementų, 

nurodo kuriuose įstatymuose yra 
taisyklės, kurių nevykdymas yra 
baudžiamas. 2. Sankcijos. Sank
cija nurodo nusikaltimo pada
rinį. Sankcijos yra apibrėžtos 
maksimumu ir minimumu.

Ypatingosios dalies nusikal
timų suskirstymo pagrindan de
dama nusikaltimo objekto sąvo
ka, būtent, tas teisės saugoja
mas interesas, kuris yra nusi

kaltimų klasifikacija: 1. Ni. i- 
kaltimai asmeniui. 2. Nusikur i- 
mai turtui. 3. Mišrieji nusiku’.- 
timai. 4. Nusikaltimai visuome
nei.

(Bus daugiau)

JEI “NAUJIENAS” TU 
SKAITYSI, TAI IR KITAM 
PASAKYSI, KAD JOS RAŠO 

TIKRĄ TIESĄ — SKLEIDŽIA 
ŠVIESA.

Dgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau- , 
šia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki- j 
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street. Chicago, Illinois 60608

.u- -------- -- --- ------------- .------------------------------------------------------- -- I—■--- ---- -^-3=-- -t, I ■—

YRA GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną as

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

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

GAUNAMA ^NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
I .

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pąstan- I 
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50. t

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

NAUJIENOS,
į 1739 So. Halsted St., Chicago, Hl. 60608

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

Taupykite dabar.

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

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

73/4% J
palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir Jr 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša Jf

5'4%

Chicago, I1L 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

■ ĮrUtfta 1>23 metida. T«L 421-307®
B
■ {ct&lgoa pletaoM kiemas automobOiams pastatyti.
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Subscription Ratos:
ta Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
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Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose: 

metams ____________
pusei metu ____________
trims mėnesiams 
▼lenam mėnesiui 

Kitose JAV vietose: 
metams - ________
pusei metu ........................

57.50 
$2.50

530.00
$16.00
$3.00

Per daugelį metų, rašant Va įvertinau pavergtoje tėvynėje 
tikano politikos klausimais, sudarytą — naują religinės ko- 
lietuvių katalikų dvasinės ir vos frontą. Tiesą pasakius, vi- 
politiuės vadovybės adresu tek sa katalikiška spauda į tai at- 
davo pasakyti kietą kritikos sakė mirtina tyla, bet mano 
žodį, šiuo kartu imu plunks- keliamos mintys rado platų at- 
ną į rankas su malonumu, garsį lietuvių visuomenėje, 
sveikindamas mūsų išeivijos
katalikus su tokiu pat nuošir- savo tartą žodį, bet, kad pole- 
dumu, su kokiu atskleidžiau ir

Prisipažįstu, bijojau ne už

mikos ugnyje neprasiveržtų

_ 531.00
_ 518.00

$4.00
530.00
516.00

58.50
53.00

526.00
514.00

trims mėnesiam*
vienam mėnesiui

Kanadoje:
metams ______
pusei metu -----
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
Metams ______
pusei metu ___
vienam mėnesiui

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halsted St, Chicago, 
HL 60608. Tele! HAymarker 1-6100.

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.
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darbų, bet šitas prezidento Fordo pareiškimas — pats 
svarbiausias. Jis buvo paskelbtas prieš pačią Helsinkio 
konferenciją, todėl jis parodo, kaip JAV prezidentas ir 
kiti tos konferencijos dalyviai interpretavo paruoštus ir 
tada rengiamus pasirašyti Helsinkio aktus.

Suvažiavusieji labai atidžiai išklausė ALTo pirmi
ninko Dr. Bobelio kalbos, liečiančios šios didelės Ameri
kos lietuvių organizacijos darbą. Kiekvienam buvo aiš
ku, kad ALTo pajėgumas išgauti prezidento Fordo to
kį stiprų pareiškimą yra pats didžiausias laimėjimas. 
Sovietų valdžia manė, kad Helsinkio konferencijos pa
galba ji pajėgs Įteisinti pavergtus Baltijos kraštus, o jos 
gyventojus be jokios atodairos išnaudoti. JAV preziden
tui pareiškus, kad jis aneksijos nesirengia pripažinti, 
jos nepripažins ir kitos valstybės, sovietų planai iširo.

Antras svarbus darbas buvo paruošimas ir bandy
mas pravesti kongreso vadinamos Derwinskio rezoliuci
jos. Atstovų Rūmų užsienio komitetas šią rezoliuciją 
vienbalsiai jau priėmė. Gauta žinia, kad ta rezoliucija 
JAV kongrese bus svarstoma ir priimta gruodžio 2 die
ną. Jau susitarta su lietuviams draugingais senatoriais, 
-kurie netolimoje ateityje bandys tą pačią rezoliuciją pra
vesti ir senate. Jeigu abieji kongreso rūmai rezoliuciją 
priimtų, tai tada ne tik dabartinė prezidento Fordo ad
ministracija nepripažintų aneksijos, bet jos nepripažin
tų ir sekančios administracijos.- Šioje srityje ALTas jau 
atliko nepaprastai dideli patarnavimą kovoje už Lietu
vos laisve. 

t' i
Suvažiavusieji atstovai labai plačiai komentavo ki

tų lietuvių politinių grupių pastangas nuvertinti ALTo 
padarytą darbą. Šiandien kiekvienam jau aišku prezi
dento Fordo padaryto pareiškimo svarba, bet Helsinkio 
konferencijos metu ir tuojau po jos ALTo darbas buvo 
nuvertintas, paskelbtas bereikšmis. Šiandien aiškėja, 
kad ALTas, nugalėjęs nepaparstai dideles kliūtis, atliko 
didėlės svarbos darbą. To darbo svarba šiandien jau 
matoma ir tiems, kurie paskelbė Jį mažaverčiu.

Konferencija džiaugėsi Dr. Bobelio vadovaujamos 
tarybos atliktais darbais, bet ji su nusiminimu komenta-. 
vo apie silpnėjančias didžiąsias ALTo grandis. Šios kon
ferencijos metu paaiškėjo, kad pati silpniausioji ALTo 
grandis yra Amerikos Lietuvių Katalikų Federacija. Iki 
šio meto ji davė Amerikos Lietuvių Tarybai kelis ener
gingus ir veiklius žmones, bet jau šioje konferencijoje ji 
pasiūlė Į ALTo tarybą kelis atstovus, kuriems ALTo prin
cipai yra svetimi. Laimė, kad valdyboje palikti tie pa
tys žmonės, kurie nuoširdžiai lietuviams dirbo iki šio 
meto. Tie patys destruktyvūs elementai, nepajėgę su-

Amerikos lietuvių nuotaikos
Praeitą sekmadienį Chicago je, Pick Congress vieš

butyje Įvyko Amerikos Lietuvių Tarybos metinė konfe
rencija. Vakare buvo pagerbti dideli Lietuvos laisvės 
draugai — kongreso atstovas Edward Derwinskis ir žur
nalistas Bill Anderson.

Amerikos lietuviai abu šiuos du vyrus gerai pažįs
ta. Vienas veikė kongrese ir Baltuose Rūmuose, o ant
rasis lietuviams padarė didelį patarnavimą didžiojoje 
spaudoje, iškeldamas kelias pagrindines Lietuvos lais
vės ir teisių problemas.

Suvažiavusieji atstovai daugiausia dėmesio kreipė į 
Dr. Kazio Bobeliyo pranešimą apie du pasimatymus Bal
tuose Rūmuose. Vienas buvo padarytas šių metų vasa
rio mėnesį, o antrasis buvo padarytas šių metų liepos 
25 dieną. Panašių pasimatymų su prezidentu buvo ban
dyta gauti ir su prezidentu Niksonu, bet patys lietuviai, 
pradėję dvigubinti tą patį darbą, pakenkė pasimatymui 
su prezidentu Niksonu.

Suvažiavusieji patyrę, kad antrame pasimatyme 
buvo ne tik lietuviai, bet ir kitų Amerikos etninių gru
pių atstovai. Prezidentas Fordas, prieš išskrisdamas į 
Helsinkį, rado reikalo pakviesti įtakingesnių Amerikos 
etninių grupių organizacijų pirmininkus, kongreso va
dus ir sekretorių Henry Kisįngerį, kad jų visų akivaiz
doje pasakytų sukviestiesiems apie poziciją Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos aneksijos klausimu.

Prezidentas aiškiai pasakė, kad JAV iki šio meto 
nepripažino Lietuvos prijungimo prie Sovietų Sąjun
gos, to prijungimo nepripažins ir dabar, šis pareiškimas 
buvo paties prezidento Baltųjų Rūmų konferencijoj vi
siems perskaitytas ir duotas skelbti spaudoje. Baltieji 
Rūmai minėtą pareiškimą išdalino visiems Amerikos 
korespondentams, dirbantiems Washingtone. Kopijas 
gavo radijo ir televizijos atstovai. Prezidento Fordo pa
reiškimas buvo perduotas užsienio korespondentams. Jis 
praskambėjo po tolimiausius pasaulio užkampius. Pa
reiškimas pateko ir į sovietų žurnalistų rankas, bet jie
to prezidento pareiškimo savo spaudoje neskelbė. Jį pa- griauti ALTo, dabar veržiasi į ALTą sudarančias Kata- 
skelbė Dr. Kazys Bobelis ir SLA prezidentas Povilas P. likų Federaciją, kad galėtų Amerikos Lietuvių Tarybą 
Dargis, per “Amerikos Balsą” pasakė kalbas paverg-! griauti iš vidaus. Lietuviams nukristų slogutis nuo krū- 
tiems Lietuvos gyventojams. 1

Amerikos Lietuvių Taryba yra atlikusi ir daugiau ALTą iš vidaus griauti pasiryžusių žmonių.

pediųgtų iš anapus ateinantis 
desperatiškas tikinčiųjų šauks 
mas į savo tikėjimo brolius ir 
į visą krikščioniškąjį pasaulį.

Tai galėjo labai lengvai atsi
tikti, žinant mūsų lietuvišką 
mentalitetą, kuriame dominuo
ja emocijos. Užtektų mesti įta
rimą, kad LKB Kronika yra 
Maskvos Sugalvotas šėtoniškas 
planas tikslu sukelti katalikų 
maištą prieš Vatikaną ir sukel
tame sąmyšyje paskandinti 
Lietuvos -Katalikų Bažnyčią, 
kad ateinantis tikinčiųjų šauks
mas būtų nutildytas savųjų ran
komis.

Tokiam “įrodymui” nebūtų 
didelių sunkumą, nes lietuviui 
yra svetimas racionalus prota
vimas, Labai panašias situa
cijas pergyvenome mūsų tautos 
atslenkančių krizių laikotar
piuose, kai iracionalios min
tys ir utopiniai miražai užval
dydavo lietuvių vaizduotę. Kaž 
ką panašaus pergyvenome po 
Helsinkio konferencijos.

Turėdamas tai omenyje, su
silaukiau nuo tolimesnių šios 
temos nagrinėjimų ir sveikinau 
susidariusią tylą, nes galuti
nas tiesos pažinimas vyksta 
žmogaus sielos gelmėse. Gal
vojau, jei lietuvių išeivijos ka
talikuose yra įdiegtas krikščio
niškas tikėjimas, kuris pasak 
apaštalo Povilo, atidaro žmo
gui duris į dieviškas paslaptis, 
tai jie suras tiesą ir atgaus mo
ralines jėgas, kaip tai įvyko pa
vergtoje tėvynėje. Priešingu 
atveju, Jei mūsų katalikuose 
krikščioniškas tikėjimas yra 
virtęs bažnytinių tradicijų pa
laikymu bei religinių apeigų 
praktikavimu, tai jokie tiesos 
aiškinimai nieko nepadėtų, nes 
nerastų atgarsio jų sielose.

Koks buvo mano nustebimas 
ir drauge džiaugsmas, 
Draugo pirmame puslapyje 
perskaičiau stambų antgalvį: 
“JAV vyskupai susirūpino per
sekiojimais Lietuvoje”. Iš ap
rašymo paaiškėjo, kad lapkri
čio 6 d. Lietuvių Katalikų Ta
rybos iniciatyva speciali lietu
vių delegacija, sudaryta iš 
vysk. V- B.rizgio, kun. K. Puge- 
vįčiaus, sės. M. Bareikaitės ir 
dr, Y. Vyganto, turėjo trijų va
landų pokalbį su Amerikos 
vyskupų konferencijos pirmi
ninku arkvp. J. Bernardin.

Jau daug kartų buvo lietuvių 
belstasi į aukštųjų Bažnyčios 
dignitorių duris ar rašomi ilgi 
memorandumai. Kiekvienu at
veju parašyta pasiremiant LKB 
Kronika, atsižvelgti į sunkią 
tikinčiųjų padėtį ir maldauta 
užtarimo. Į pasirinktą malda
vimų būdą delegacija susilauk- 

ir 
niekuomet nepildomų pažadų.

bis. Pagaliau Lietuvos katali- baigiau straipsnį sekančiam^ 
išvadomis: *

“Kitas klausimas, ar laisvo
jo pasaulio, o ypač pavergtos 
Lietuvos katalikai sutiks iš- 
išpirkti pasirašytą vekselį ?y

“Netolimoje ateityje būsi
me liudininkais nepaprastą 
įvykių, kurie iš pagrindų pa
keis lietuvių tautos ateities 
planavimą. Taipgi iš pagrin
dų bus pakeistas lietuvių tąu- 
tos nusistatymas tiek Maskvos 
tiek Romos atžvilgiu. Tiems 
-įvykiams turėtume būti pasi
ruošę” (Mūsų Sparnai, 1966 m. 
No 21, psl. 21).

Taip buvo mano rašyta prieš 
dešimt metų, Anuomet, maty
damas vyskupų, šiapus ir ana
pus geležinės uždangos, bei 
absoliučios dvasiški jos daugu
mos pilną pasitikėjimą Vati
kanui, nepagailėjau kietos ir 
kartais piktos kritikos. Toly
giai, savo sielos gilumoje puo 
selėjau viltį, kad lietuviai ka
talikai nepaklus Vatikanui ir 
nežengs komunistinėn vergo- 
vėn nuleiston bei neiškeis savo 
tautos laisvės siekių už apgau
lingus nuolaidų trupinius.

Kaip matome “netolima 
ateitis” pratįso iki 1972 metų, 
kai okupuotoje Lietuvoje iš ka
talikų masių pakilo protesto 
balsas prieš religinį persekio
jimą ir prieš Vatikano politi
ką. LKB Kronikos poveikyje 
išeivijos katalikuose įvyko di
delis persilaužimas savo nu
sistatyme, kuris šiuo sykiu ap
ėmė ir dvasiškuos daugumą.

LBK Kronika įrodė, o da
bar lietuvių išeivijos katalikai 
patvirtino, kad lietuvių t.auta 
nėra vergų tautą. Lietuvių -tau
ta pirmaują pavergtų tautų re
zistencijoje, o lietuviai katąli-

ką atstovai atsistojo veidu į 
veidą prieš aukštuosius Ame
rikos Kataliką Bažnyčios va
dus ir, kaip lygus su lygiu, ap
tarė visą problemą, nebijo
dami pastatyti savo reikalavi
mus, tarti priekaištingą žodį 
ir net kritiškai pasisakyti dėl 
Vatikano vedamos politikos. 
Šiuo savo žygiu delegacija pri-. 
lygo savo broliams Lietuvoje, 
kurių drąsus tiesos ir protesto 
balsas nuskambėjo po visą Jais 
vąjį pasaulį.

Ne visi skaito Draugą, tad 
paklausykime kas buvo para
šyta: “Vysk. V. Brizgys pa
reiškė: “išsirūpinome šį susiti
kimą su arkvp. Bernardin pa
reikšti Lietuvoje persekiojamą 
lietuvių rūpestį dėl jų matomo 
laisvojo pasaulio katalikų indi
ferentizmo Lietuvoje persekioja
mų katalikų atžvilgiu”.

Toliau skaitome: “Lietuvių 
nusiskundimuos prasikiša tai, 
kad šio krašto katalikų spauda 
lig šiol linko ignoruoti už gele
žinės uždangos katalikų prie
spaudos smulkmeniškus repor 
tažus, juos laikydama arba “ne 
naujais”, arba “šaltojo karo 
propaganda”.

Ir baigiama protesto balsu: 
“Be to, buvo prašyta, kad Ame
rikos vyskupų konferencija at 
kreiptų dėmesį Vatikano užsie
nio politikos vadovų, jog per
sekiojamieji už geležinės už
dangos laukia aiškaus pasisa
kymo persekiojamų katalikių 
atžvilgiu, o ne pataikavimo 
komunistiniams okupantams 
net ir tarptautiniuose susitari
muose’’ (Draugas, 1975. XI. 19).

Į tokius delegacijos pareiški-. 
mus sulaukta atsakymo: “kad 
persekiojamos Lietuvos ir ki
tų už geležinės uždangos vietų 

kai i Bažnyčios reikalas turėtų užini-

tinės, jeigu Į ALT<| sudalančios organizacijos nesiustu javo pigių paguodos žodžių i 
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ti aukštą vietą tos organizaci 
jos svarstymuose... kad Lie
tuvos Bažnyčia pateks į Rytų 
Europos ruošiamą Amerikos 
vyskupų finansinę paramą 
Bažnyčiai už geležinės uždan
gos.,(t p.).

Kodėl, ne tik man, bet kiek
vienam lietuviui, besisielojan
čiam lietuvių tautos laisve ir 
jos ateitimi, šios žinios yra 
džiugios? .Jau pirmame savo 
straipsnyje “Romos Katalikų 
Bažnyčios istoriniai posūkiai”, 
tūpusiame reformatų leidžia
mame žurnale, kėliau abejo
nes — ar Lietuvos vyskupai ir 
dvasiškija išdrįs pakelti pro
testo balsą ir ginti lietuvių tau
tos laisvę, ar pasiduos Vatika
no spaudimui ir taps pajungti 
Maskvos propagandai, kaip ta
po pajungta rusų Ortodoksų 
Bažnyčia? Padaręs Vatikano 
politikos analizę ir jos galimas

svę, yra pavyzdžių kitiems keiks 
čionims. Tai yrą mūsų tautos 
garbė ir pasididžiavimas, Sll? 
teikiąs mums naujai dvasinę 
stiprybę. Su tais žodžiais Jau
giu savo sveikinimus broliams 
katalikams, laimėjusius dide
lę moralinę pergalę.
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Po savo taip rodos nepasisekusio pa
simatymo su Denniu Robertsonu kalėjime, 
jis nors ir juto apsivylimo kartumą, kad 
nepavyko prieiti prie jo tėvų milijonierių 
pasikalbėti, bet ir nesigraužė, nesinervi- 
no. Jo galvoje tūnojo seniai girdėtas posa
kis, kad jei nepavyksta įeiti pro duris, tai 
tada reikia brautis per langą. Savyje jis 
buvo išugdęs tikėjimą, kad po pralaimė
jimo reikia dar daugiau sukaupti jėgas dar 
didesniam laimėjimui atsiekti. Jis vėl iš
gavo leidimą susipažinti su kalinio Dennio 
Robertsono byla, būk dėl galimų rasti pėd
sakų jo kito sekamo nusikaltėlio.

Dabar sklaidydamas bylos lapus apti
ko ir psichiatrijos gydytojo pažymėjimą, 
kad Dennio Robertsono protui ištirti pati 
kalėjimo administracija buvo jį ten pa
siuntusi Jis pajuto dabar ir sekliško smal
sumo patyrinėti, ar tikrai jis atrodė tokia
me pamišimo stovyje, kad buvo skubus 
reikalas ištirti jo proto būklę. Jam ding
telėjo mintis, kad čia daug ką gali papa
sakoti sargai, kurie tuo metu budėjo kori
doriuje. Vėl gavęs leidimą raštinėje, sura
do ir tu sargų pavardes, kurie budėjo, kai 
Dennj Roliertsoną atvedė į kalėjimą. Lyg 
netyčia prisikasė ir prie to jauno budėtojo, 
kuris paskui kaliniui Denniui Roberfso-

nui kartais papasakodavo ir kas vyksta 
tarp kalėjimo sienų.

Neslėpdamas nieko anas jaunas kalėji
mo vienučių sargas Ričardas Glustas psi- 
sakė, kad jis kaip tik tada buvęs tarnybo
je, kai nusikaltėlį Dennį Robertsoną at
gabeno ir įstūmė į jų koridoriuje esančią 
vienutę. Iš kario jis buvęs visai ramus ir 
stovėjęs toje pat vietoje, arti vienutės vir- 
balinių durų, net nejudėdamas. Gal po 
kokios valandos ar daugiau jis ėmęs siusti, 
daužyti spardyti duris ir rėkti taip stau
giančiai garsiai, kad atidarytų duris ir jį 
paleistų iš kalėjimo. Perspėjimai, net ir 
grasymai jį apmušti nieko nepadėjo. Tas 
jo keliamas triukšmas buvęs toks didelis, 
kad ir kiti miegoję kaliniai savo vienutėse 
galvodami, lyg jis būtų vedamas egzeku
cijai, sukilę ant kojų ir ėmė nerimauti ir 
šūkauti. Tas viskas jame sukėlė tokį pyk
tį ir apmaudą, kad jis norėjo tikrai jį ap
mušti, pamokyti, gal net iki kraujo, kad 
jis nurimtų ir būtų gautą smūgių priglu- 
šintas. Bet jį atkalbėjęs kitas, kartu su juo 
budėjęs, sargas tikindamas, kad lai esą 
neleistina ir galį dėlto ir patys nukentėti 
ar būti papeikti kalėjimo administracijos. 
Vis liek tekę griebtis priemonių, norint jį 
apvaldyti ir jį surišti. Tačiau ir tada Den
nis nenurimęs daužęsis ir įsibėgėdamas 
pečiais, atsitrenkdamas į geležines vir- 
balines duris, norėdamas jas išlaužti. 
Taip bedaužydamas greit ir pats susikru
vino, o iš jo burnos pradėjo veržtis žalios

putos. Jo tarnybos draugas ėmęs jį tikinti, 
kad tai nesąs tik apsimetimas, o tikras pa
mišimas, ką rodančios ir jo pamišėliškos 
akys ir kita nedirbtinė elgsena. Išaušus 
buvę pranešta kalėjimo -gydytojui, kuris 
irgi nedrįsęs eiti į pačią kalinio vienutę ir 
negalėjęs su juo susikalbėti. Tada nuspren
dę greitai jį siųsti pas psichiatrijos gydyto
ją. Gydytojui pasišalinus netrukus jis dar 
kiek pasidaužęs aprimo ir, radas, visai 
netekęs jėgų, nugriuvo į savo guolį. Atro
dę. kad jis užmigo ir gal kokį pusvalandį 
miegojo. Staiga pašokęs^trindamas akis, 
pribėgo prie durų ir jau ramiu balsu, ar 
mes matėm pas jį buvusį vyrą. Mums pa
neigus. jis tvirtino, kad dar ir dabar girdi 
jo atsitolinančius žingsnius. Tiesa žings
niai buvo girdimi, bet tai buvo sukilusių 
kalinių, vaikščiojančių vienutėse. Jam 
buvo vėl pagrasinta, kad būtų ramus, 
nors triukšme jis nebekėlė, šluostėsi nuo 
lūpų tas žalias putas su krauju susimai
šiusias. žiūrėjo lyg nustebęs į savo suplė
šytus rūbus. Tas sargas buvęs ir tuo metu 
kai jį išvedė pas psichiatrą. Tada jis elgėsi 
taip ramiai, net ir uždedant ant jo rankų 
grandines, tarsi jam būtų buvusi atlieka
ma kokia paslauga, ir iš jo akią buvo din
gęs tas pamišėliškai sustingęs žvilgsnis. 
O pąs tą sargą vis tebebuvęs apfnaudu pri
sisunkęs jausmas, ir jis su tokia bloga nuo
taika sugrįžęs ir pas savo žmoną. Ji pa
mačiusi tokį jo suniurusį veidą ir prislėg
tą nuotaiką ėmusi teirautis, kas jam atsi

tiko. Tada jis papasakojęs jai visą praėju
sios nakties įvykį ir dar pridėjęs, kad jis 
visgi gailisi negalėjęs jo smūgiais nuramin
ti ir išlieti tokį didelį susikaupusį pyktį. 
Bet žmona, pajutusi lyg kokią užuojau
tą tam kalimui, ėmusi jį net gėdinti. Argi 
jis neprisimena, kaip dėl jos jis piktai ir 
kruvinai mušdavęsis su savp- varžovais. 
Žmonos žodžiai jį stipriai paveikę. Ir jis 
dabar sekliui, smalsiai jo pasakojimo besi
klausančiam pasisakė, kad tikrai taip bū
davę.

Su tokiu kantriu dėmesiu klausėsi Mai- 
kis Grinenbergas. kad šiam jaunam sargui 
pasirodė, jog jam tikrai viskas esą įdomu, 
ką tik jis bepasakotų. Tad jis nesivaržy
damas ėinė reikšti ir savo pažiūras, nuo
mones bei pasakoti savo jaunatvės nuoty
kius. Richardas Glustas pasakojo ir visai 
šiam pokalbiui nereikšmingus dalykus. 
Esą jam keistos buvusios ir tos jaunos, gra
žios, išdykėlės mergaitės. Joms dargi pa
tikdavę ir tokios kruvinos muštynės. Tik
riausiai jos galvojusios esančios tokios gra
žios, nuostabios ir įdomios, kad berniukai, 
norėdami laimėti jų širdis, net kraujo ne
sigailėdavę. Tiesa kilus dėl jų piktoms muš
tynėms, jos klykdavo, šaukdavo, norėda
vo perskirsti ir net atrodydavo, kad dau
giau gailisi perblokštų, sukruvintų, nuga
lėtų ar pabėgusių varžovų, bet kaip tai
syklė, visados pasitikdavusios prie laimė
tojų, lyg ir pačios būtų nugalėtos ar gal jį 
laikydavusios pranašesniu, stipresniu. Taip

buvę ir su jo žmona, kai po vienų tokių 
triukšmingų apsidaužymų su savo buvu
siais draugais — varžovais, jam pasisekus 
juos nugalėti, ji pasilikusi su juo. Šluos
čiusi kraują ir bučiavusi. O kada kiek vė
liau jis pasiūlęs vestis, tai jį su džiaugsmu 
sutikusi, nors jojo varžovai buvę daug gra
žesni ir turtingesni.

žinoma, su vestuvėmis pasibaigusios 
visos j b išdaigos, smuklių lankymas, sa
vaime ir muštynės. Pasigyrė, kad jau au
ginąs ir sūnų, kuris keistu sutapimu tu
rįs, kaip ir nelaimingasis nusikaltėlis — 
Dennio vardą. Taip tad savo žmonos su
gėdintas jis ėmęs galvoti, kad ir su juo 
galėję taip atsitikti, jei nebūtų vedęs. Jo 
ir būdas esąs staigus: supykęs užsidega 
kaip ugnis, šoka kaip liūtas, nieko negal
vodamas ir nesvarstydamas, kas gali atsi
tikti po muštynių. Tad atsiradusi vietoje 
pykčio jam užuojauta,' lyg jis būtų ir savo 
būdu daug kuo panašus į jį patį. Aišku 
daug lėmė ir jo toks pasikeitimas. Jis pa
sidarė ramus, net kilnus, o jo akys, rodos, 
pačios bylojo apie jo skaudžią nelaimę.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį

NAUJIENAS
Jos visad rašo
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TELEF. PR 8-3229 ~ '
WL ANNA BALIONAS

AMŲ, AUSŲ, NOSIES
IR GERKLES LIGOS 
2868 W. 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BANKAS 
AKUtERUA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pul* ski Rd. (Crawford 

Medical BeiIdinaL Tat LU 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
T«M. 695-0533

Fox Valioy Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

kOUTE 58, ELGIH 4LUNOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rozid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
antrai, penktadienį nuo 1—5, treč. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1938 S, Manheim Rd., Westchester, III. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vai.
Tek 562-2727 arba 562-2728

REZ.: GI 8-0873
DR. W. EISIN - E1SINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670 

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

TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103 rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

DR. K. A. V. JUČAS
Tel.: 561-4605 ir 489-4441

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA
_ OFISAI:1-
t- 1002 N. WESTERN AVE. , 

5214 N. WESTERN AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

.■!. 411 ,1111 "I. II i m*!,"1 ...... .....

Ofise tel.: HE 4-1818
Readencųos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 51 st STREET 

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

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

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

DR. LEONAS SEIBUT1S 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VA: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak. 

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tek PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

- pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Rexid. telef.: Glbson 8-6195 

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

KOVOS Už LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĘ

šių metų lapkričio 16 dieną Kazys Škirpa Philadelphijos 
ramovėnams skaitė paskaitą apie kovas už Lietuvos 

i nepriklausomybę, čia spausdiname pačias svarbiausias 
pulk. Škirpos mintis.

(Tęsinys)
Nuo to, kad po 6 savaičių 

faktiško išsilaikymo krašto prie 
šakyje, Lietuvos Sukiliminė 
(Laikinoji) Vyriausybė tapo 
hitlerinio Reicho nušalinta, 
teisiniu požiūriu ji nebuvo 
nustojusi egzistuoti. Okupan
to aktams, ypač okupanto pra
laimėjusio karą, teisinės ga
lios niekas neteikia. Būtų buvę 
logiška tolimesnes Lietuvai at
kurti pastangas bazuoti saky
tos Vyriausybės pagrindu. Per 
pasitarimus su atsigaivinusių 
mūsų politinių partijų ir liku
sių nuo sukilimo rezistencinių 
organizacijų vadovais Kaune

z ----- ‘b

CRADINSKAS
NAUJOSIOS 

TELEVIZIJOS 
BE LEMPUČIŲ

2512 W. 47 ST. • FR 6-1998

Atid. 9—6; pirm, ir ketv. 12—8. 
Sekm. ir treč. uždaryta

II --''
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GĖLININKAS

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

-------------- -

1943 m. rudenį, siekusiais su
daryti bendrinę pogrindžio 
rezistencijos vadovybę, dabar; 
žinomą VLIKo pavadinimu, 
jūsų prelegentas patarė stygos 
toje veikloje nepertempti, kad 
nesudaužytų santykių porce- 
lano su Reicho Vyriausybe 
Berlyne. Aiškinau, jog karo 
įvykių imperatyvas galėtų į 
karo galą padaryti tą sukalba- 
mesnė ir būtų įmanoma su ja, 
susitarti dėl Lietuvos atstatyt 
mo, kaip pavyzdžiui, buvo; 
Lietuvos Tarybai pavykę at
siekti susitarimo su Berlynu j 
1-jo pasaulinio karo galą.

Deja, kai VLIKas 1943 m. 
lapkričio 25 d. jau buvo susi-; 
daręs ir pradėjo savo veiklą, 
jis pasuko visai kitokios politi
kos keliu, būtent — ignoravi
mo Sukiliminės (Laik.) VyTiau 
sybės, nesiskaitymo su Lietu
vos diplomatinio posto Berly
ne patarimais, orientavimosi 
į priešiškų Vokietijai valstybių 
pusę ir net pasišovimo sudary
ti Lietuvos kariuomene be su
sitarimo su Reicho Vyriausybe, 
kurios faktiškoje kontrolėje 
Lietuva tada buvo. Tokia poli
tika vedė VLIKą į neabejotiną 
konfliktą su Vokietijos Reichu, 
nes ne tik šis pastarasis, bet ir 
joks kitas okupantas nebūtų 
toleravęs, kad jo ginkluotų pa
jėgų- kovos fronto užnugaryje 
kas nelegaliai sudarinėtų sve
tima kariuomene. . . v.

t. —... ■—x..,,...... .. _-rr-=^
GĖLĖS VISOMS PROGOMS L

Beverly ' Hills
G £L1NYČI A
2443 WEST 63rd STREET

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834
■ = 1 *

(ą VUKu kurjerį, aiųtią per, 
ra>ti pat tą kurjerį VLIKą iu- 
kriminuojaučių dokumentų, jų 
tarpe ilgoką sąrašą ginklų, ku-; 
rių tikėjosi ii kažkur gauti. To 
pasėkoje Gestapas areštavo 
daugumą VLIKo narių, o vo
kiečių SS daliniai po to staigiai! 
užpuolė Plechavičiaus Vietinės 
Rinktinės batalijonus ir juos; 
brutališkai nuginklavo, nežiū
rint kad ta rinktinė buvo Ple
chavičiaus suformuota pačios 
vokiečių okupacinės valdžios 
Lietuvoje pageidavimu ir jos 
pavedimu. A iš V u savaime, jog 
tokiomis aplinkybėmis dery
bos buvo pasidariusios nebe
įmanomos, nei mums nei vo
kiečiams.

Jei VLIKas nebūtų privedęs 
prie čia aukščiau minėtos sa
vo paties katastrofos ir tuo su
žlugdęs Lietuvos posto Berlyne 
diplomatinį laimėjimą, esu 
tikras, jog mums būtų pavykę 
dėl Lietuvos suverenumo at
statymo su Reichu susitarti. 
Atsikūrusi ir pravedusi gink
luotą pasipriešinimą pasikar
tojančiai Sovietų Sąjungos ag
resijai, Lietuva būtų galėjusį 
karui pasibaigus, prezentuotis 
jį laimėjusioms Vakarų Didžio 
sioms Demokratijoms, kaip 
atsikūrusi nepriklausoma vals
tybė, o ne Stalino prezehtuo- 
jama joms, kaip “pakartoti
nai išlaisvinta” Sovietų Sąjun
gos provincija.

‘ Atsižvelgiant į tai, kad mi
nėtos Demokratijos per visą 
karą iškilmingai skelbė įsipa
reigojimą išlaisvinti pavergtas 
tautas ir gražinti joms valsty
binę nepriklausomybę, jos 
nebūtų galėjusios nesiskaityti 
su Lietuvos jau faktišku at
sikūrimu ir jos neužtarti, kaip 
teisės požiūriu derėjo, prieš

Atgal j polrtikierig stratus, John 
Connally pavardės linksniavimas ro
do, kad jis domisi resp^dolikang par
tijos vicepraxidentc pareigoms. Spė- j 
liejama, kad bu vys Teksas gubematr-! 
rius ir valstybės iždo sekretorius gal 

būt planuoja Į aukštesnę

Baltijos jūrą į Stockholmą, ir 
Sovietų Sąjungos kėslus ją iš 
naujo paglemžti. "

Dėkoju jums visiems, šio su 
sirinkimo dalyviams, už atydą 
ir kantrybę išklausyti mano 
mintis.

(Pabaiga)

FERKRAUSTYMAl

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R.ŠERĖNAS 

Tel. WA 5-8063 
i", " ■■■ ■ - JL - —.........

g - - - ■ ....------- -   .. .77.1- . . - -------------------

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumu.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place
Tel.: FRontier 6-1882

Padėčiai atitiesti į tarpvals
tybinio susitarimo plotmę, 
Lietuvos diplomatiniam postui 
Berlyne nebuvo kitos išeities, 
kaip imtis pačiam iniciatyvos 
siekti susitarimo su Reicho vy- 
riaušyrbe savo vieno nuožiūra 
ir atsakomy’be. Tuo tikslu — 
užtikrinęs sau palaikymą iš vo
kiečių Vyr. Karo Vadovybės 
(0KW), 1944 m. vasario u d. 
patiekiau Reicho Vyriausybei 
motyvuotą memorandumą, ku 
riuo patariau jai atšaukti vo
kiečių okupaciją Lietuvoje ir 
perleisti krašto valdymą Lie
tuvos Sukiliminei (laik.) Vy
riausybei, kad ji dar suspėtų 
sumobilizuoti Lietuvos gink
luotas pajėgas pasipriešinimui 
tada jau aiškiai gręsusiam So
vietų agresijos prieš Lietuvą 
pasikartojimui.

— Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama skambinti 
arba rašyti prašant siųsti susi
pažinimui. Platinimo vajaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus ir galimų skaitytojų 
adresus.

(Pr).

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 1

I Visos programos iš W0PA, į
! 1490 kiL A. M. .
Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma- i 

dienio iki penktadienio 12:30— I 
| 1:00 v. popiet. — šeštadienį ir i

sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai.; 
ryto.
Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL 60629U —j

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

žry Aparatai - Protezai. Med. Ban- 
vL dažai. Speciali pagalba kojoms 1 (Arch Supports) ir t t.

VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd S*., Chicago, III. 60629

Telef.: PRospect 6-5084

Į tą savo istorinės reikšmės 
memorandumą buvau susilau
kęs pozityvaus atsakymo iš pa
čios aukščiausios Reicho ins
tancijos, datuoto balandžio 6 
d.. Jame pasakyta, jog mano 
memorandumas buvo referuo
tas pačiam Reicho Fūhreriui ir 
kad memorandumo nuorašai 
perteikti Auswartiges Amt’ui 
ir Rvtuose Užimtiems Kraš- 
tams Ministerijai, kaip suin
teresuotoms žinvboms.

Netrukus po to buvau iškvies 
tas į Ausw. Amfą, kur kom- 
petetingas Politinio skyriaus 
pareigūnas atskleidė man. jog 
mano memorandumo sugesti
jos priimtos dėmesin, kad von 
Ribbentrop išskrido pasitarti 
su Hitleriu ir kad, jam sugrį
žus, numatomos derybos ant 
pagrindo mano memorandu
mo. Sakytas pareigūnas pata
rė man skubiai sudaryti lietu
vių delegaciją ir kad nedel
siant deryboms pasiruoštume—

Tai reiškė Lietuvos posto 
— tikrą prošveistę, jog Reicho 
aukštoji vadovybė, pagaliau, 
ėmė rodyti politinio prablai
vėjimo Lietuvos klausimu.

Bet derybos, kažkodėl, taip 
greitai neprasidėjo. Netrukus 
išaiškėjo, kodėl. Apgailėtini 
įvykiai pačioje Lietuvoje tada 
jau kirtosi su pozityviais plana
vimais Berlyne. Gestapui bu
vo pavykę sučiupti vieną slap-

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENA DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI
^Ylsa darykite be murmailmy Ir svyravimv, kad būtumėte nepeik

tini Ir tikri Dievo vaikai, nebartini sugedusios ir iikrypusios giminės 
tarpe. Jy tarpe |ūs žibate lyg žiburiai pasaulyje". — Pil. 2:14, 15.

o e e
Besistengiant sekti Viešpaties Jėzaus pėdomis ir bėgti lanktynėse prie 

aukštojo atlyginimo, kurį siūlo mums Evangelija, reikia nemurmėti ir nesi- 
skusti, kad mūsų kelias persiauras. Nereikia ieškoti kito lengvesnio ke
lio, bet ištikimai eiti tuo, kurį Viešpats parodė, nes jis žino kokių prityri
mų nuims reikia kol esame Kristaus mokykloje. Esant Dievo vaikeliais 
mūsų širdys turi būti pripildytos džiaugsmu ir dėkingumu ir mūsų lūpos 
turi £irti ir garbinti dangiškąjį Tėvą, visų gerų dovanų Davėja ir mūsų gy
vybės Išlaikytoją.

Kas antr< antradieni Sophie Barčus radijas skelbia švento Rašto tyrinė
toje aiškinimus.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mk 
rudeli? | tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai, Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 WEST 6dth STREET, 
CHICAGO, ILLINOIS 60629.

ŠV. RAŠTO TYRJNtTOJAI

TĖVAS IR SŪNUS
JIARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
<■ r. •> Telef.: GRovehill 6-2345-6

’’ 1410 So. 50th Avė., Cicero Į
Telef.: TOwnhall 3-2108-9

f TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
Į AIKŠTĖ TOTOMOBILIAMS PASTATYTI

-  ,| , ——    ....   .. - ' ~~C/

- ■ JOHN A. JONIKAS
Gyv. 7058 So. Fairfield Ave.

Mirė 1975 m. lapkričio mėn. 23 dieną, 11:30 vai. ryto, sulaukės 
81 metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje^ Eržvilko vis.

Amerikoje išgyveno 65 metus.
Paliko nuliūdę: duktė Stephanie Simonelis, žentas Feter, sūnus 

George, anūkai — PhilHp, jo žmona Marietta, Carol ir Michael Simo- 
neliai, Ronald, jo žmona Donna, ir Jeanie Russell, ir Edward Williams, 
pro anūkas Joshua Simonelis, sesuo Anna. Stegvilas, daug sūnėnų ir 
dukterėčių bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Buvo .iždininkas Našlių ir Našliukių Klubo, vicepirmininkas Su
valkiečių Klubo, priklausė Sv. Vardo Marąuete Parke, ir Lietuvių 
Amerikos Policijos Organizacijai,

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western 
Avenue. . .

Penktadienį, lapkričio 28 dieną 9JX) vai. ryto bus lydimas iš ko
plyčios į šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojamas šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. John A. Joniko giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

-Nuliūdę lieka:
" Duktė, sūnus, anūkai, proanūkes, sesuo.

Laidotuvių Direktorius Mažeika - Evans. TeL RE 7-8600.

WASHINGTON, D.C.—Now for the first time, orer 225,000 
different typographic maps and hydrographic charts published 
by the Canadian and United States Governments, have been 
carefully indexed by the US./Canadian Map Service Bureau. 
This agency has aornpUed two index catalogs of more than 100
pages each showing land maps 
and water charts Rvaitabie to 
the public of the Eastern and 
Western halves the U.S. and 
Canada with the MissUaippl 
Rjver due north to the Hudson 
Bay as the apprdKhnate divid
ing line. These up-to-date cat
alogs are now available from 
the US./Canadian Map Serv
ice Bureau.

Ja/orvwiicra on lheae catd- 
which describe both qot- 

emmentf mapt and charts in 
derail car be ordered at no 
eort, by sendinę a stamped, 

nrdofr, ti: 
United Slates/Canadian Map 
Service Bnrem, Romi Sdfl, 
Midwest Distribution Center, 
Esr Meennh, Wiaooiuin,

WbOe maps and charts have 
been fundamental tods 

the jiaaniog nd erantiiwi

of major construction project^ 
they have recently been dis
covered as having various ad
vantages for outdoor actMttes 
such as hunting, fishing, boat-* 
jng, camping, hiking and snesy ■ 
moMling to name just a fe<. 
Businessmen, educators, Mate 
and municipal government*, 
plainets, outdoorsmen *n4 
other map users can now have 
at their fingertips a complete 
listing in t^o convenient cata
logs. of an government maps 
and -eharts ja Uae UJL M>< 
Canada. - , /

These meėt sstrewt sni en- 
cwate maps and charti asą a 
visual inventory of t>e ieėe- 
gmphie featurst ef the earth M 
surface and clearly shew the 
topography of specific areas 
aiding the map reader «t heme 
or on location a tbousand^aDeg 
away. ,

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-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chieagos
Lietuviu
Laidotuviu
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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Sovietai ir glūdų prekyba
Paskutinių mėnesių įvykiai) Sovietijos negalavimai

pasaulyje verčia sovietų Rusijos 
vadovus susimąstyti ir net susi
sarmatyti. Mat, pereitą pavasa
rį sovietų Rusijos vadai ir kai- 
kurie vakarų sovietologai manė, 
kad Sovietų ateitis, pasak “Wa
shington Post” š. m. balandžio 
27 d., neginčytinai plati ir rožė
mis klota.

Šiandien, kelis mėnesius vė
liau, sovietai mažai kuo turi 
džiaugtis. Jie mažai teišnaudo- 
jo pasaulyje susidariusių gali
mybių ir faktinaj, pasak “l'S 
News & World Report”, jie yra 
gynimosi pozicijoje. Kas svar
biausia, sovietų Rusija pasilie
ka visuotinai nepageidaujamas

Didžiausi sovietų negalavi- 
I mai,' tai sukolcbozintos sistemos 
i chroniškas trūkumas, kolchozi- 
' nio ūkio nesėkmė. Paskutinių 
i kelių metų nederlius, jo pasek
mės, verčia Rusijos vadus krei
ptis i keikiamąjį Amerikos ka
pitalizmą ir prašyti jo pagalbos. 

Į Įdomiausia, kad toks Sovietų 
I ubagavimas vakaruose įvyksta 
i tuo metu, kai aukso kainos, ku- 
' i i Rusija parduoda užsienyje, 
yra žymiai kritusios, kai vaka
ruose besireiškianti recesija, 
ūkinė stagnacija, didina Sovietų 

! Rusijos neapmokėtas skolas.

Sovietai nusižemino
ir nepriimtinas objektas. Ankstyvesnis 19/2 m. Rusijo-

JAV klaidos ar negalavimai je buvęs nederlius ir paskutinių 
labai mažai tenukreipė pasaulį į j metų kolchozinio ūkio katastro- 
sovietų pusę. Priešingai, pašau- j fa — drąsiai galima taip sakyti 
lis tik aiškiau pamatė rusiškojo!— verčia sovietijos vadus isa- 
slibino pavojų ir tvirčiau ryžosi j kyli skersti gyvulius dar jų ne
bendrauti su l’S. vietoje ieško-1 nupenėjus, verčia sovietijos pi
jus sprendimų ar net prieglobs- j liečius tenkintis tamsesniu, ne- 
čio Maskvoje. pilnu sriubos šaukštu, verčia

I
Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA Artėjant žiemai, reikia apsirūpinti riešutukais kad netekty badauti.

HELPWANTEd'— MALE-FEMALE
Reikia Darbininkv ir Darbininkių

PRITYRĘS PRTTAIKYTOJAS IR SIU
VĖJAS arba siuvėja, nori tarnybos su 
gerais priedais. Reikia dirbti ilgas va
landas. Geras atlyginimas kompen
suoti ilgy valandų darbą. Reikia kal
bėti angliškai. Skambinkite Trudy 

Į angliškai. TeL 528-6617 
tarp 9 vai. ryto ir 5 vai. vak.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

MODELS
PART TIME NEEDED

For the largest producers of Restau
rant Fashion Shows. Will train. Free 
foto work. Top pay. Time and grade 
raises, plus commission. Car needed.

Call interview between'
10 A. M. to 5 P. M.

627-5683

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS
Pietvakarių apylinkėje. Galima nau
dotis virtuve. Pageidaujama subren
dusi moteris. Prašoma kreiptis an

gliškai.

Tel. 737-5211

BRIGHTON PARKO CENTRE išnuo
mojamas 4 kambarių apšildomas bu
tas pirmame aukšte. Su baldais ar 

be jų. Telef. 927-8588.

I
(1869-1959) metų

664 psL Kaina

I i

*

*

■
fe

Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 
Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistimų, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted St, Chicago, nt 60608

lietuvis, pirmos

J SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
j MARIA NOREIKIENž — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 s TeL WA 5-2787
C

Didelis pasirinkimas įvairių prekių.
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

i
• C—-■ ■ ----------- . - 11 .............. _ ~ ■ .. — J ,

. .. ... - --------- ------ -

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

Įrankiai. Ilgu metų patyrimas.
| AL NAUJOKAITIS

2022 W. 69 ST., CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

3333 So. Halsted St., Chicago, 111. 60608. — Tel. 254-3320 
Įvairių prekių pasirinkimas: motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 

maistas, doleriniai CertifikataL
V. VALANTINAS

JUBILIEJINIŲ METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėįo GO^metų. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 
Amerikon lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

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

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

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltinių 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 Jubiliejiniu metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne^ tik laikrašio. bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chicagoje ir Kanadoje metams — $30.00, pusei mėty — $16.00, 

trims mėn. $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei mėty — $14.00, vienam mėn. — $2.50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.
*• ** """ •— ■— W ant M HMV M

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St.,

Chicago, JU. 60608

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

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

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

ADRESAS ......... —..... ......... .................. ............. ..............

juos, ir tai svarbiausia, nusiže
minus ubagauti duonos “pra
keiktame” kapitalistų pasaulyje.

Sovietų Rusijos ir JAV tarpu
savio grūdų prekybos sutartis 
visam pasauliui įrodo aiškų so
vietizacijos negalavimą ir kapi
talistinės ssitemos persvarą. 
Tiek Maskvos, tiek ir Washing- 
tono diplomatinių sferų aplin
koje, grūdų pirkimo - pardavi
mo sutartis aiškinama Rusijos 
nusileidimu J. A. Valstybių 
spaudimui. Visi mato, kad JAV 
turi savo rankose iniciatyvą, 
talistinės sistemos persvarą. 
Ar ji bus pakankamai ir tinka
mai išnaudota? Ar laisvasis pa
saulis pajėgs ir norės tai da
ryti? Tai klausimas, Į kuri ne
lengva atsakyti.

Prez. Fordas spustelėjo
Viena aišku, kad š. m. rug

pjūčio mėnesyje prezidento For
do Įsakytas embargo, kad ir lai
kinas grūdų siuntų sulaikymas 
Į Sovietų Rusiją, pažeidė sovie
tijos vadų ir pačios Rusijos 
prestižą, kaip tik tuo metu, kai 
ruošiamasi busimajam, visuoti
nam komunistų kongresui. Su
tartis, verčianti rusus pirkti grū
dus J. A. Valstybėse kasmet su
tartyje numatytą kiekį, nenu
slepiama. 5—8 milijonų tonų 
metinio grūdų kiekio klauzulė 
sutartyje, pastebima ne tik bu
simojo komunistų kongreso ats
tovų, bet ir milijonų Rusijos 
piliečių.

Rusai norėjo sudaryti sutartį 
dešimties metų laikotarpiui, 
įgalinant pirkti 10—12 milijonų 
tonų grūdų į metus. Tačiau 
JAV su tuo nesutiko, matyti, 
turėdamos omenyje ginklų ap
ribojimo derybas, — SALT H, 
— kad turėtų derybose kozirį, 
kad turėtų reikalui esant kuo 
paspausti kietasprandžius So
vietų vadus.

J. A. Valstybių duonos krep
šys, sudarąs % viso pasaulio 
maisto prekybos, yra žūtbūtinis 
Sovietų Rusijos gyvenimo rak
tas. Diplomatiniai sluoksniai 
mano, kad Washingtonas nori šį 
faktą išnaudoti savo naudai. 
Panašių balsų pasigirsta. Bet... 
ar sugebės? P.

Siūlo stabdyti 
radijo žinias

Iš Washington© praneša, kad 
skirtos Amerikos informacijos 
agentūrai lėšos, išlaikančios 
Amerikos Balso transliacijas į 
anapus geležinę uždangą, bus 
žymiai apkarpytos.

Svarbiausia, jog apkarpant 
transliacijų sumas, bus nukirp
ta ir lietuvių, latvių, estų, uk
rainiečių ir kitomis ne sateli
tinių tautų kalbomis perduoda
mos transliacijos, šis potvarkis 
pradėsiąs veikti 1976 m. spalio 
mėnesyje. Gi š. m. lapkričio 22

d. prez. Fordas dar tars pasku
tinį tuo klausimu žodį. .• . ,

Amerikos biznierių 
apetitai

Spalio 10—11 dienomis Ame
rikos didžiųjų kompanijų susi
rinkę direktoriai Hot Springs, 
Va., Amerikos biznierių tary
bos sušauktame suvažiavime, 
nusprendė, kad prekyba su So
vietais turi būti plečiama iki 
aukščiausio laipsnio. Esą, So
vietams reikia pardavinėti vis
ką: grūdus, mašinas, kasdieni
nius reikmenis, techniką ir t. t. 
Reikėtų tik susilaikyti nuo stra
teginių reikmenų. pardavinėja 
mo. Priešingų atveju, rusai ga
lės susirasti jiems reikalingų 
prekių kituose kraštuose.

Respublikonai aiškinasi
Kaip paprastai, užkulisiniai 

motyvai, turint priešakyje poli
tinius rinkimus,’” yra svarbiau
sia priežastis nepatvirtinti mo
kykloms skirtusTnilij onus.Res
publikonai palaikydami gub:: 
Walker nuomonę ir patys aiš
kindamiesi, sakosi, kad mokyk
loms numatyti milijonai, jei jie 
būtų patvirtinti, nepaprastai 
pakeltų Illinojaus mokesčius.

Respublikonai dar priduria, 
kad pavasario senato sesijoje 
jie gal Hr balsuosią už fondų 
priėmimą, jei paaiškės, kad Illi- 
nojaus valstijos iždas neturės 
deficito. Numatoma, pasak mi
nojaus prekybininkų kameros 
pirmininko Lesterio W. Brau
no. kad Ulinojauš iždas turėsiąs 
146 milijonus nuostalio. Brau
nas ragina gubernatorių imtis 
visų galimų prieįtionių, kad iš
vengus tokio žymaus nuosto
lio.

Ką sako gubernatorius

Sušauktoje spaudos konferen
cijoje guber. Walker pareiškė 
pasitenkinimą senato balsavimo 
rezultatais ir pridūrė: “Tai dide
lis laimėjimas Msiems nepap
rastai apsunkintiems Ulinojaus 
mokesčių mokėtojams. Aš ti
kiu, mes pradedame suprasti, 
kad ne vien tik išlaidumas gali 
visas problemas išspręsti”.

Gubernatorius, lyg ir pripa
žindamas sunkią Ulinojaus mo
kyklų finansinę padėtį, ragino 
ieškoti būdų pagelbėti mokyk
loms, kurios šiais metais gauna 
mažiau pinigų.

r TRUMPAI "1
. ... ------------

— Inž. Algirdas Mika, PLIAS 
— Pasaulio Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų Sąjungos Brazili
jos skyriaus pirmininkas, Lietu
vių Sąjungos Brazilijoje valdy
bos narys, atvyko J J. A. Valsty-
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BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

DĖL LIGOS SAVININKAS PARDUO
DA pajamų namą ir puikiai išdirbtą 
bizni labai geroje vietoje, Brighton 

Parko rajone. Tel. 847-8604.

bes ir apsistojo 48 Emporia Ave
nue, Springfield, Ill. 62702. Tel. 
(217) 546-6203, kur išbus iki š. 
m. gruodžio mėn. 1 d. Po to, 
persikels į 969 Beechwood Rd., 
Buffalo Grove, Ill. 60090. Tel. 
(312) 541-4610. ĮSausio mėn. 
pradžioje išvyksta į 500 Sun
rise Way, Juno Beach, Florida 
33408. TeL (1-305) 622-3937. 
Iš Floridos, sausio mėn. antroje 
pusėje, išvyks atgal į Sao Pau
lo, Braziliją.

— Ponia C. Johnson ir C. Ra- 
mašauskas įstojo nariais Į Lie
tuvių Prekybos Rūmų organi
zaciją.

— Inž. Jonas Gaidimauskas 
iš .Argentinos yra komandiruo
tas ilgesniam, laikui į Boliviją 
vadovauti elektros jėgainės sta
tybos darbams.

— Iš Sibiro parvežtų daiktų 
paroda įvyks Jaunimo centre, 
buvusiai Sibiro tremtinei Ele- 
'nai Juciūtei už knygą “Pėdos 
mirties zonoje” premijos įteiki
mo vakare, kuris įvyks gruo
džio 6 diena 7 vai. vak. Pakvie
timai gaunami Marginiuose. 
Bus ir prie įėjimo.

— <£Vieno žmogaus teatras” 
Australijoj. Pakviestas Austra
lijos LB akt. Vitalis Žukauskas 
pakilo tolimon kelionėn į tą 
nuošalų kontinentą, kur jis tu
rės 9 pasirodymus įvairiuose 
miestuose: Canberra, Sydney, 
Adelaide, Perth, Melbourne, 
Geelong, Brisbane, Hobart ir 
kitur. Jis lietuvių visuomenėj 
yra populiarus ir, atrodo, reika
lingas. Jis visur kviečiamas: 
skraido iš vieno Amerikos pa
kraščio į kitą, lekia Kanadon, 
Pietų Amerikon, štai dabar at
sidūrė Australijoj. “Vieno žmo
gaus teatras” išskrido Pan Ame
rican linija lapkričio 12 d., 
grįš gruodžio pradžioj Jis jau 
turėjo apie 400 pasirodymų.

— Salomėja šmaižienė, Aldo
na Ingaunienė, Juzė Rainienė, 
kun. Petras Patlaba ir LB apyl. 
pirm. Petras Balčiūnas dalyva
vo vysk. M. Valančiaus minėji
mo programoje. Minėjimą ruo
šė LB Hot Springs apyl. val
dyba.

— Antanas Bivainis, gyvenęs 
Brighton Parko apylinkėj, mirė 
š. m. lapkričio 23 d., sulaukęs 
63 metų amžiaus. Velionis bu
vo gimęs Utenos apskrityje, 
paskutiniu metu gyveno Zara- 
souse. Kūnas pašarvotas P. Bie
liūno koplyčioje, 4348 So. Cali
fornia Ave. Laidotuvėmis rūpi
nasi draugai bei pažįstanti, ku
rių velionis dėl .savo gero būdo, 
daug turėjo. “ - ----------

REAL ESTATE FOR SALE I REAL ESTATE FOR SALE
Namai, žemė — Pardavimui I Namai, Žemė — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road. Chicago, Ill. 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
3 BUTŲ IR BIZNIO PATALPA. 50 

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

5 PO 5. MŪRINIS - MEDINIS. $1.100 
i mėn. Prašo $50,000. Marquette Par
ke.

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

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St. TeL 436-7878

Padėkos Dienos, Kalėdų, 
šeimos ar asmeniškų švenčių ir 
kitomis progomis Naujienos yra 
geriausia dovana, išreiškianti 
daug norinčius sakyti jausmus. 
Jų neišreikš atvirutė, laiškas ar 
blizgantis daiktas. Naujienos 
sveikins mylimą asmenį ne tik 
šventėse, bet ir kasdien. Užsa
kykite jas. Užsakymui rašyti: 
Naujienos, 1739 So. Halsted St., 
Chicago, 111. 60608 arba skam
binti telefonu 421-6100. (Pr).

o Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon
frontacijos, nors dabar daug 
kas nori įvesti madą, kad ben
dradarbiavimas su sovietais yrt> 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems ... Naujienos buvo ir yra 
už demokratiją ir toleranciją. 
Deja, jos negali toleruoti Lietu
vos okupacijos tolerantų ir pa
likti įvairių tipų bendradarbiau
to jus visiškoje laisvėje. Todėl 
šio pasimetimo ir iliuzijų politi
kos laikotarpiu Naujienos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio ju
biliejiniais metais padvigubinti 
skaitytojus. (Pr).

MUMS GERAI KARTU
BANGALO GRAŽUOLIS, švarus mū

ras, dideli kambariai. 2 auto garažas. 
Marquette Parko centre. S22.900.

6 KAMBARIŲ 12 M. MODERNUS 
MŪRAS. Įrengta virtuvė ir kamba
rys beismante. Naujas garažas. Arti 
parko ir California Ave. Greit galite 
užimti. $29,900.

MODERNUS 4 BUTU mūras ir 2 
auto mūro garažas. Atskiri šildymai. 
Cent, air cond. Arti Maria High. — 
$45,500.

1% AUKŠTO 2 BUTU 19 m. mūras 
ir 2 auto garažas. Kambarys sausam 
beismonte su patogumais. Pušų me
džio porčius. $32,000.
2 BUTU 19 M. MŪRAS. Mūro gara
žas. Nauji atskiri šildymai. Air 
cond. Karpetai. įrengtas beismantas. 
Per mėnesi gaunate butą. Arti parko. 
$35.700.

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

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

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOSTT.
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaus

BALYS BUDRAITIS
4369 ARCHER AVE.. CHICAGOJE 

Tel. 254-5551 •
LEMONTO APYLINKĖJE 

135-TA IR ARCHER AVĖ. 
Tel. 257-5861

M. A. ŠIMKŪS
Rsel Estate. Notary Public, 

INCOME TAX SERVICE .
4259 S. Meplewood. T«H 254-7450 
Taip pat daromi virtimai, giminių 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir Iritoki blankai.

TERRA
Bnng~»nybės, Laikrodžiai, Dovano* 

vlsomi progom*.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av« 
Chicago, III. 60632. Tai. YA 7-5980

Didžiausias kailiu 
pasirinkimas

pas vienlnteŲ 
lletuvj kailininką 7^

Chicagoje ——

NORMANĄ
. 263-5826 

(j*taigos) ir 
677-8489 

(buto)

185 North Wabaah Avenue
2nd Floor Chicago, DI. 60601

■NAUJIENOS’ KIEKVIENO 
LIETUVIU 

DRAUGAS IR BIČIULIS

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. HL 60609. TeL VI 7-3447

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!

Tiktai $64 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ.
523-8775

. —------—------------------------

Į A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtSI

Pardavimas ir Taisymas
2646 WEST 69th STREET

TeleU REpublIc 7*1941
, ——i—i.^—




