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FBI ČIUPO ABU SEAGRAM
SAVININKO SŪNAUS GROBIKUS

Policijai pavyko atimti tėvo grobikams 
išmokėtus $2,300,000

NEW YORK, N. Y. — Prieš 8 dienas du grobikai pačiupo 
Seagram degtinės savininko Edgar Bronfman sūnų Samuelį. Gro
bikai įsiveržė į Samuelio Bronfmano II Brooklyne turimą butą, 
jį išsivedė ir pareikalavo sumokėti $2,300,000.

VAIL, Colo. — Sekretorius Henry Kissingeris, išsikalbėjęs 
įvairiais užsienio klausimais su prezidentu Fordu, trečiadienio 
rytą išskrenda į Artimuosius Rytus, kad galėtų sutaikyti kovo
jusius ir besirengenčius vėl kovoti egiptiečius su izraelitais.

'Grobikai pareiškė, kad neieš
kotų, nes sūnus gali būti nužu
dytas, jeigu pinigų nesumokės.

Tėvas pirmiausia per laikraš
čius ir radiją pareiškė, kad jis 
sutinka sumokėti grobikams 
prašomą sumą, kad tiktai nenu
žudytų jo sūnaus. Bet tėvas tuo 
pačiu metu pranešė ir FBI at
stovams, pasiryžusiems su
čiupti šiuos grobikus.

Grobikai pranešė, kad sūnus 
išvežtas iš miesto, padėtas Į rū
sį ir laukia tėvo pinigų. Jis ten 
bus. Kol buvo sutarta vieta pi
nigams perduoti.

Praeitą naktį policija įsiveržė 
į Patrick Lynch butą, kuriame 
rado suraišiotą Samuelį.

Policijai pavyko suimti abu 
grobikus"

Lynch bute policija rado ne 
tik apraišiotą milijonieriaus ir 
amerikiečių noriai geriamos deg
tinės gamntojo sūnų, bet bute 
rado ir patį grobiką. Policijai ge
rokai paspaudus ir pradėjus 
klausinėti, 'jis išdavė ir antrąjį 
grobiką — Dominic Byrne. Ant
rojo bute FBI agentai rado veik 
visus tėvos grobikams duotus 
pinigus.

Labiausiai stebisi kaimynai. 
Jiedu labai gerai pažino abu ai
rius, gražiai sugyvenančius su 
kaimynais, bet nei vienam ne
atėjo į galvą, kad jiedu būtų ga
lėję šitokiu būdu bandyti pasi
pinigauti.

Brazilija neskuba 
kelti kavos kaina c

Dideli šalčiai Brazilijoje su
naikino daugiau kaip 50 nuo
šimčių kavos medelių, bet tas 
nuostolis į kavos kainą šiemet 
dar neatsilieps, pareiškė Bra
zilijos konsulatas Chicagoje. 
Brazilijos konsule Mrs. Yvon
ne Magno Pantoja sako, kad 
naujus kavos medelius užau
ginti trunka dvejus metus, dėl 
to kavos derliaus ateinainčiais 
metais bus tik trečdalis rekor
dinio derliaus, koks buvo per
nai. Mrs. Pantoja ir Brazilijos 
Kavos Insitutas pareiškė, kad 
kavos kainų stengsis nekelti, 
nors mažas pakėlimas vėliau 
būsiąs neišvengiamas.

Brazilija tai ne Arabija, kur 
staiga buvo smarkiai pakeltos 
alyvos kainos. “Mes Brazilijo
je taip negalvojame ir nėra 
būtino reikalo kainas kelti, 
nes vienam produktui neužde
rėjus nes turime kitų augalų 
derlius”, pareiškė optimistė 
Mrs. Pantoja.

*♦ Portugalijos komunistų cen
tras nutarė įsistiprinti Portuga
lijos šiaurėje, kur buvo išdegin* 
ti keli jų centrai.

15 VISO PASAULIO

GARY, Ind.—-Miesto meras Ri
chard G. Hatcher ir jo narko
tikų detektyvai pareiškė protes
tą prieš federalinio teismo po
tvarkius, reikalaujančius, kad 
Gary policija areštuotiems dėl 
narkotikų kaltinimo medžiagą 
pateiktų 24 valandų bėgyje arba 
suimtąjį paleistų. Dėl tokio po
tvarkio Gary policija iš kiekvie
nų 10 suimtųjų turinti 7 paleis
ti, kadangi per tokį laiką dauge
liu atvejų esą neįmanoma su
rinkti ir pateikti visą kaltina
mąją medžiagą.

CHICAGO. — Vicegubernato- 
riauS-Neil Hartigan pranešimu, 
tūkstančiai seno" amžiaus žmo
nių ir invalidų nežino, kad jiems 
yra skirti pinigai ir pagalba ir 
kad tokių visame Hlinojuje ieško 
jo įstaiga ir organizacija, pava
dinta Senior Citizens Action 
Coalition. Dėl to kad tūkstan
čiai seno amžiaus žmonių ir in
validų nežino ir nepasiskelbia, 
per praeitus 18 mėnesių $119 mi-. 
Ii jonų pinigų buvo gražinta vals
tijai arba federalinėms įstai
goms.

JERUSALEM. — Izraelis nu
tarė boikotuoti Jungtinių Tau
tų kongresą Genevoje, šaukia
mą ateinantį mėnesį aptarti ko
vos su kriminalu priemones. Iz
raelio boikoto priežastis ta, kad 
kongrese dalyvauti pakviesta ir 
Palestinai Išlaisvinti Organiza
cija (PLO). Izraelio ministerių 
kabinetas tuo reikalu pareiškė: 
“Net neįsivaizduotina kaip Izrae
lis galėtų dalyvauti kongrese 
drauge su arkikriminalistų 
(PLO) atstovais”.

ROMA. — Pirmadienio rytą 
mesta bomba išsprogdino Alžiri- 
jos ambasados Romoje langą ir 
sužalojo lauko pusėje pastatytą 
automobilį. Londone policija su
naikino ant Alžerijos ambasados 
laiptų padėtą nedidelę bombą. 
Vėliau kažkas pe? telefoną pa
sakė AP agentūrai, kad ta bom
ba buvo pirmoji iš visos serijos 
priemonių prieš prezidento Hou- 
vari Boumediene diktatūrą rei
kalaujant leisti Alžerijos žmo
nėms laisvus rinkimus.

UNIEUX, Prancūzija. — Mos- 
lemų grupė, rėmusi Prancūziją 
Aižirijos nepriklausomybės karo 
metu, praėjusį šeštadienį pagro
bė vieną franko — alžirą parei
gūną Djelloul Belfadel, protes
tui, kad Prancūzija nesutvarko 
prancūzų moslemų šeimų repa
triacijos. Grobikai pranešė, kad 
jie pagrobtąjį pareigūną paleis, 
kai tik Prancūzija pradės dery
bas su Alžirija dėl repatriacijos 
tų šeimų, kurios nespėjo pabėgti 
į Prancūziją.

*■ Philadelphijoje sudegė la
bai dideli aliejaus valymo tan
kai, žuvo trys policininkai.

"Finlandia House" rūmai Helsinki mieste, kur vyko Europos Saugumo ir Bendradarbia- 
. vimo konferencija. (UPI).

ČEKIANGO KARIAI PLANAVO
NUVERSTI MAO CETUNGĄ V'

f provinciją vyriausybe traukia aviacijos, 
laivyno, kariuomenės ir jaunimo dalinius

-^HONGKONGAS. < Iš komunistinės Kinkos , ateinančios ži
nios sako, kad čekiango provincijoje buvo ruošiamas perversmas 
Mao Cetungo vyriausybei nuversti.

Čekiango kariuomenės dali
niai, susitarę su chemijos dirbtu
vių darbininkų vadais, įteikė pro
testus Mao Cetungo vyriausybei.

Valdžia pradėjo traukti karo 
jėgos į aplinkines provincijas, 
kad galėtų pamokyti čekiango 
karo ir partijos vadovybę.

Aviacija ir laivynas ruošiasi 
kovai

Kinijos vyriausybė yra pasi
ruošusi padaryti dar vieną karo 
jėgų valymą čekiango provinci
joje.

Prieš tris metus visame krašte 
buvo pravesta “kultūrinė” revo
liucija, kuri silpniausiai palietė 
Čekiangą. Tada karo vadovybė 
patarę provincijos neliesti. Da
bar aiškėja, kad Čekiange buvo 
nepasitenkinimo daigai. Centra- 
linė valdžia jau pasiuntė galin
gus laivus j čekingo pakraščius, 
o aviacija skrenda į Hang chow 
miestą. Partijos valymas veda
mas ir provincijoje.
Kareiviai pasiųsti į dirbtuves
Jau birželio mėnesį vyriausy

bė buvo priversta pasiųsti 6,000 
karių į Hanchow chemikalų dirb
tuves. Vyriausybė žino, kad 
dirbtuvėse buvo vedama propa
ganda prieš centralinę valdžią.

Partijos vadovybė nenori leis
ti jokių tendencijų pačioje par
tijoje ir negali duoti privilegijij 
provincijom.

Kai kuriose dirbtuvėse įsiga
lėjo darbininkų klasės priešai, 
kuriuos valdžia yra pasiryžusi 
“išrauti su šaknimis”.

Rusai tokius šaudo
MASKVA. — Reutcrio pra

nešimu. sovietų centrines Azi
jos “respublikos” sostinėje 
Taškente sušaudyti trys žmog 
žodžiai, kurie pakelėje užpuo
lę šilką vežusi sunkvežimį nu
žudė šeferį, jo padėjėją ir še
šių metų amžiaus vaiką. Traš- 
kento laikraštis “Pravda Vos-

Kur dingo J. Hoffa
DETROITAS. — Jau trečia 

savaitė kai dingo buvęs Šofe
rių unijos “caras” James R. 
Haffa ir niekas nebeabejoja, 
kad jis buvo nužudytas savo 
paties sėbrų, kurie prisibijojo, 
kad tardomas Hoffa gali juos 
išduoti, arba jau yra išdavęs 
federaliniam grand jury tar
dant.

Vienas psichiatras Dr. Bru
ce Danto mano, kad Hoffa sa
vo grobikų buvo įvairiais bū
dais tardomas, net haliucina
cijas sukeliančius narkotikus 
ir hipmotozmą pavartojant. 
“Mano teorija yra, kad kažkas 
labai norėjo žinoti, ką Hoffa 
jau yra pasakęs grand jury 
apie šoferių (Teamsters) uni
jos bosų aferas. Kadangi tar
dymai nebuvo baigti ir teis
mas iš Hoffos tikėjosi daugiau 
ko išgirsti, jis buvo amžinai 
nutildytas, spėja Dr. Danto.

Mrs. Josephine Hoffa, din
gusiojo James Hoffa žmona, 
fiziniai ir emociniai dėl vyro 
dingimo susikrimtusi, nugaben 
ta į ligoninę.

Alabamos gubernatorius 
George Wallace pareiškė, kad 
spalio 1 dieną jis pasiskelbė kan
didatu JAV prezidento parei
goms. Wallace negali vaikščio
ti ir gerokai neprigirdi.

♦ Portugalijos valdžia turi 
didelių rūpesčių su grįžtančiais 
kolonistais iš įvairių salų ir Af
rikos kolonijų. Jiems reikia pa
rūpinti darbo ir duonos. Veik 
visi Portugalijos bankai tušti.

tok a” praneša, kad visi trys 
plėšikai žudikai — M. ševčen- 
ko, N. Olsanski ir B. Magutov 
nuteisti mirties bausme, kuri 
jau įvykdyta.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
o

o Pakistanas, pirmas pripaži
nęs naujai sudarytą Bengalijos 
vyriausybę, daugiausia gali pa
sinaudoti padarytu perversmu. 
Jis gali bandyti vėl prijungti 
Bengaliją prie Pakistano. Indi
ja nieko apie perversmą nežino
jo ir nieko dabar negali padary
ti. Pasakojama, kad buvęs prem
jeras Ali Mansoor gali būti dar 
nenušautas, nes apie jo laidotu
ves žinių nebuvo.

o- Niekas negirdėjo apie mi
lijonieriaus Howard Hugh mir
tį, bet teisme tuo reikalu jau už
vesta byla, reikalaujanti atmo
kėti inventoriams įdėtus pinigus.

♦ Taškente komunistai su
šaudė M. Sevčenko, N. Olšanskį 
ir B. Magudovą. Jie užpuolę šil
ką vežusį sunkvežimį, atėmę pre
kes ir vežiką nušovė.

♦ 500 federalinių agentų ir 
New Yorko policininkų ieškojo 
laukuose Seagram savininko sū
naus, bet nerado. FBI išaiškino, 
kad sūnus buvo laikomas pačia
me New Yorke, o ne laukuose.
. ♦ Libijoje karo vadai buvo pa
sišokę nuversti diktatorių Mua- 
mar Kadafi, bet jiems nepavyko. 
Vienam konspiratoriui pavyko 
pabėgti, bet antrasis jau yra ka
ro policijos naguose.

Kur tik neramumai, 
ten ir komunistai
LUANDA, Angola. — Trims 

vietinėms politinėms grupėms 
nebaigiant savo tarpe kariau
ti, Portugalijos aųkšt. komisa
ras Ernesto Pereira vėl pasiė
mė į savo rankas Angolos val
džia, pareikšdamas kad tai da
ro kadangi “jokios funkcio
nuojančios valdžia nėra”, ir 
dabar nebe aišku, ar žadėtąją 
lapkričio 11 dieną bus paskelb 
ta pilna Angolos nepriklauso
mybė.

Tik Sovietų Rusijos iškepto
ji politinė grupė, besivadinan
ti “Liaudies sąjūdžiu Angolai 
išvaduoti” pasiskelbė turinti 
sudarytą “ministerių kabinetą” 
ir pareikalavo, kad portugalai 
iš Angolos išsikraustytų. Ango
los komunistų vadas Agostino 
Neto pasakė, kad jo “Liaudies

Turkai kiekviena 
dieną griežtėja

ANKARA, Turkija. — Turki
jos vyriausybė buvo palikusi 
Amerikos karininkų klubams 
laisvai veikti, nors karo bazės 
buvo uždarytos.

Nuo rugsėjo 18 dienos bus už
daryti visi karininkų klubai ir 
bus uždrausta kariams siuntinė
ti arba gauti netikrintus siunti
nius iš Amerikos ar kitų valsty
bių.

Turkijoje gyvenantieji kari
ninkai naudojosi įvairioms pri
vilegijoms, bet dabar jos artėja 
prie pabaigos.

ATŠAUKĖ AMBASADORIŲ

Sekretorius Kisingeris at
šaukė Amerikos ambasadorių 
W. Beverly Carter iš Tanza
nijos. Pradžioje jis manė at
leisti ambasadorių iš diploma
tinės tarnybos, bet, kitų spau
džiamas, pakeitė savo nuomo
nę. Dabar leis buvusiam am
basadoriui kurį laiką padirbė
ti Valstybės Departamente, kad 
turėtų; progos arčiau susipa
žinti su diplomatinėmis taisyk 
lėmis, patvarkymais ir tradici
jomis.

Tanzanijoje grobikai čiupo 
tris jaunus amerikiečius, išsi
vežė juos į Zaire ir reikalavo 
stambios išpirkimo sumos. Se
kretorius Kisingeris yra įsakęs 
Amerikos diplomatams neves
ti jokių pasitarimų su teroris
tais, tuo tarpu ambasadorius 
Carter su jais tarėsi ir išgelbė
jo visus tris jaunuolius. Jam 
padėjo Tanzanijoje dirbanti 
britu mokslininkė. Sekretorius 
Kisingeris mano, kad nereikia 
leistis į jokias kalbas su žmonių 
grobikais.

Tiria Cicero gaisrą
Cicero ugniagesybos depar

tamentas, Cook apskričiui ir 
Illinojui talkininkaujant, pra
dėjo tirti dėl praeitą šeštadie
nį kilusio gaisro, kuriame žu
vo keturi žmoneės-motina su 
trimis vaikais. Žuvo Mrs. Jannet 
Jundt, 41, Elisa, 8, Charles 9 
ir Joseph 12 metų amžiaus. 
Nors gaisrininkų stotis buvo tik 
už trijų blokų, Jbet kai ugnia
gesiai atskubėjo, iš namo 2802 
S. Austin avė. Pro visus langus 
liepsnos veržėsi. Gaisras pra
sidėjo sekmadienį 3 valandą 
ryto.

sąjūdis” šią tarpusavio karų 
nuvargintą koloniją paskelbs 
“nepriklausoma” net lapkri
čio 11 dienos nelaukus tarpu
savio karas nesiliauja.

Paaiškėjo, kad Egipto pre
zidentas yra patenkintas pas
kutiniais Izraelio pasiūlymais. 
Izraelis sutinka atiduoti egip
tiečiams Sinajaus kalnų ke
lius, jeigu Izraelis bus laiku įs
pėtas apie bet kokį galimą 
Egipto karo jėgų koncentraci
ją pulti. Praeitą karą pradėjo 
egiptiediai, sutraukė dideles 
karo jėgas ir švenčių metu ne
tikėtai užpuolę Izraelį.

Egiptiečiai- pralaimėjo ir 
neteko Sinajaus, jeigu ameri
kiečiai būtų i;zraelitų neaps- 
tabdę, tai jie būtų galėję oku
puoti visą Egiptą. Galingiau
sioji egiptiečių armija buvo 
apsupta, o kelias į Kairą ir ki
tus Epipto miestus buvo atvi
ras. Dabar egiptiečiai norėtų 
atgauti Sinajaus žibalo versmes 
ir svarbesnes strategines vie
tas.’ '

Yra dar kelios techniškos 
smulkmenos, dėl kurių egiptie 
čiai nori tartis, bet sekreto
rius Kissingeris yra įsitikinęs, 
kad jis pajėgs abi puses sutai
kyti ir įtikinti, kad pasirašytų 
ir pildytų bent laikiną taiką 
Artimuose Rytuose. Kissingeris 
gavo Izraelio nuolaidas iš am
basadoriaus Simčos Dinico. 
Dabar jis skrenda į Egiptą, kad 
galėtų išsikalbėti su Egipto 
prezidentu apie kelias kitas 
smulkmenas. Egiptas jau ahks 
čiau pranešęs, kad jis sutinka 
tartis.

Izraelis sutinka dar toliau 
pasitraukti, jeigu amerikiečiai 
laikys atstovus Sinajaus kal
nuose, kurie praneštų apie bet 
kokią Egipto karo jėgų kon
centraciją Sinajaus pusiasaly
je. Kisingeris yra įsitikinęs, kad 
amerikiečiai galėtų pasiųsti J 
Sinajų šimtą elektronikos spe
cialistų, kurie sektų karo jėgų 
judėjimą Sinajuje.

Kisingeris žino, kad be kong
reso sutikimo jis nieko į Sina
jų negalės siųsti, bet jam atro
do, kad kongresas sutiktų leisti 
pasiųsti į Sinajų šimtą ameri
kiečių specialistų. Tai nebūtų 
Amerikos kariai, bet civiliai. 
Jie nesinešiotų jokių ginklų, 
bet tiktai nedidelį revolverį 
asmens apsaugai. Kisingeris 
yra įsitikinęs, kad egiptiečiai 
leistų tokiems stebėtojams būti 
Sinajaus kalnuose ir sekli bet 
kokį Egipto karo jėgų judėji
mą. šios priemonės būtų tai
komos tiktai laikino susitari
mo metu. Kai bus pasirašyta 
tiktoji taika tarp Izraelio ir 
Egipto tai aptariami stebėto
jai nebus reikalingi.

Šilta, galimas lietus.
Saulė teka 6:2, leidžiasi 7:46.



TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAW
pr»t9 ir ioVIH’V durno* pagrindai

Naujausiy jnpksio ŽHjįų popųlįąrus perteikįną$ 
 JONAS ADOMAVIČIUS, M- D.

ŠESERIOPAS ARTRITAS
Nemaišykime krūvon šešeriopos rūšies artritų — jų 

gydymas skirtingas. Mediciniškas reiką|ąyjnj3§

S į nario uždegimas — paki
timas esti septynieriopas. Vis 
tai atskiros sąnarių, ligos. Žo
dis artritas nieko tikro gydy
tojui (ir šiaip žmogui) nepa
sako, kurios rūšies' iš jų svar
biausią septynių tas artritas 
tą žmogų kamuoja. Todėl visi 
lietuviai švieskimės, kad pa
jėgtume geriau orientuotis sa
vo sąnarių negalėje.

Artritas kamuoją apie 20 inį 
li/onų šio krašto gyventojų. 
Sąnariuose negeroves-skaus- 
mas gali būti sukeltas viso ši m 
to įvairių priežasčių. Tai kau
lų ir raiščių sudarančiu sąna
rį negerovė. Nebūtinai tos ne
gerovės turi būti uždegimas. 
Vieni sąnarių pakitimai esti 
(ĮėJ u^ęgiipo, kįti dėl ąųsine- 
šiojimo kąulų-raiščių. Svarbu 
įvairias rūšis artritų vienas 
nuo kito atskirti, nes gydymas 
įvairių sąnarių negerovių įvai
ruoja.

I. Labiausiai skausmingas ir 
labiausiai luošinantis artritas 
yra vadinamas reumatoidinis 
artritas (rheumatoid arthri
tis). Tai uždegiminis ir chro
ninis sava eiga sąnarių susir
gimas. Šios rūšies artritas gali

apimti visą kūną. Tai banguo
tai einanti liga: pablogėjimai 
seka pagerėjimus. Kąį aprimęs 
tos rūšies artritas pablogėja, 
žmogus gauna šalčio krėtimą.

Pirqiiausia, reumatoidinis 
artritas apima sąnarius (žiūr. 
I paveikslą.). Bet ta liga gali 
apimti kitas kūno dalis: plau
čius, odą, kraujagysles, rau
menis, blužnį, širdį, ir net akis. 
Nusiskundimai gali būtį šukei 
ti tai vieno viršui minėto orga 
no, tai kito. Visai nenumaty
tai liga, kuri buvo apgesusi, 
gali vėl suliepsnoti ir vis dau
giau kūno audinių sunaiknti. 
Maždaug tris kart didesnis skai 
čius moterų šįa liga suserga, 
palyginus su vyrais.

Vieną tos ligos porūšė yrą 
jaunų žmonių- reumatoidinis 
artritas (juvenile rheumatoid 
artritu). Jis vaikams pasitai
ko. Nežiūrint aukšto karščio 
šioj ligoj vaikai atrodo labai 
gerai ir jaučiasi labai puikiai.

2. Žmogui gyvenant ilgė
liau, ima susinešioti ir apnykti 
sąnariai. Tokia sąnarių liga 
vadinasi Osteoarthritis. Ji yra 
lipkusį būti lengva. Ji nėra už- 

■ degiminės kilmės. Ji neapima

Rankos - plaštakos X-Ray nuotrauka: ą — minkštų 
dalių apie sąnarį patinimą, b — perahkstybas užsi
darymas sąnarinio kaulo galo ir c — kaulo apdanga
lo sujaudinimas. Tai reiškiniai rheumatoidinip ar

trito.

jj'utp gydytojas orietįfįiajtisi .. 
apie artrito rūšį

Tprėdapias prieš akis didė
dę daugybę sąnarius susirgdi- 
naąčių negerovių, gydytojas 
sekąnėiai orientuojasi. Jis turi 
žengti net 26 svarbius žings
nius susekimui, kuria artrito 
formą žmogus negaluoja.

Pįrmgs gydytojo žingsnis 
ąrtrįto rūšies susekimui

■ Visų pirpia turėdamas pas 
save artritu negaluojantį pa
cientą, gydytojas surašo nuo
dugnią ligos istoriją ir nuo
dugniai ištiria pacientą,
tinai jis turi sužinoti sekan-

Bū-

nėra padidintus li:ųf|pęs liau- 
kps, ar neturim* akių uždegi
mo (conjunctivitis), ar akys 
nėra persausps, ar nėra akies 
spalvotos plėvelės uždegimo 
(iritis). Tiriama an nėra plau- 
ros trinimosi. Pilvą tiriant žiū
rima, ar nėra padidintos kepe
nys, blužnis, ar nesiranda ko
kie nors guzai-augliai. Rankas- 
kojas tiriant, žiūrima, kokie 
yra raumenys, nervai, krauja
gyslės ir refleksai. Apie antrą 
gydytojo žingsnį tiriant artri
tu negaluojantį bus pranešta 
sekantį kartą.

Išvada. Be šviesos mediciniš
kuose pagrinduose — nė iš pė-

Sąnario srityje rninkšty daliu sutinimas: ankstybas 
ženklas rheumatpidinio artrito.

JVYKS SEKMADIENĮ, 
■ _ ■ pnRugsėjo men. 7 cPOLONIA GROVE

4604 ARCHER AVE. (prie 46-tos gatvės)

Visi lietuviai maloniai kviečiami j “N.” pikniką

čius dalykus, čia pacientas tu- dos sveikatos tvarkyme. Kaip 
ri išmokti gydytojui talkinti, jau senai gana skęsti religiniuo- 
Gydytojui yra svarbu sužinoti: se prietaruose, taip senai laikąs 
I. Kada liga prasidėjo-data. 2. 
Kaip negerumai keliavo iš vie
nos vietos kiton. 3. Ar vienoj 
vietoj pasirodę pranykdavo, ir 
kitoj vieetoj atsirasdavo. 4. Ar 
liga vienodai — simetriškai abi 
kūno pusi apėmė. 5. Ar gau
nasi rytais sąnarių sustingi
mas. 6. Kaip ilgai tas sąnarių 
sustingimas tęsiasi. 7. Kokio 

. dydžio - laipsnio yra patinimai.
8. Kaip pajėgiama sąnarius 
judinti. 9. Kokius vaistus dabar 
vartojama ir kokius praeityje 
buvo naudojama.

Atsakymas į tokius klausi
mus kiekvienas pacientas tu- 

1 rį būti pąkankamai pasiruo- 
sįlpnumas įr nuovargis kartu šęs atsakyti. .Neužtenka pasa

li uok 
tokia 
sirg- 

nes apsunkinamas 
kartu, 

’ : žinomą veido iš abįęjų žinomą, įr gydymas. Liauki- 
pusių nosies išbėrimą, kuris mės taip netikusiai besielgę to 

liąu. švieskimės talkinti gy
dytojui — tųpmį pą.čįų talkin
sime patys sau.

Gydytojas pacientą medici- 
nįškąi apžiūrėdamas kreipia 
didžią atydą į sekančius žmo
gaus kūne pakitimus. Jis išti
ria žmogaus pagrindinius gy

ti. šešta artrito forma vadi
nasi vilklige (systemic lupus 
erythematosus). Tai jungia?- 
moju audinio uždegimas. Jį apį 
IU3 įvąirius kūpo organus įvąi 
piosę komtripgeijose į r pąsi- 
ręįškią daugeriopai. Karštis,

visą taip, kaip pirmoji — vir= 
šuj minėtąjį.

3. Chronišką uždegiminė stu
būro sąnarių liga yądįnasi Su
stangrinanti Stuburą Negero? 
vė (Ankylosing Spoųdylitis). 
Ji kamuoja vyrus aštuoųįs kafr 
tus dažniau negu moteris, Pa
prastai šita artrito forųin pra? 
sideda sęptynįolikmečįąms ar 
vos dvidešimties metų suĮąųku- 
siems. Iš Lietuvos laiškuose tią. Tik nedaugelis ta ligą ser- dįnįmąs, 
labai dažnai minimas stuburo gančiųjų gauna senai mndipį- diaSOQZQ nustatymąs, 
sąnarių artritas ir prašoma noje 
vaistų. i

4. Ketvirta artrito forma primena peteliškės sparnų for 
yra reumatinis karštis (rfeęu- mos išbėrimą..(bptjefjy rasi)), 
malic fever). Tai staiga pra-j i"a liga gali pablogėti saulęs 
sidedanti, visą kūną apimanti: spindulių įtakoje. Ji gali pa- 
negerovė. Ją sukelia bakteri-f liesti minkštąsias sąnarių dalis, 
jps, vadinamos Streptokokais 
(streptococcal infectipp). Ši li
gą dažnai sužaloja širdį, ypač 
jos vožtuvus. Dainai ji apima 
sąnarius, ši artrito .forma greit 
liaunasi ir nesužaloja sąnarių 
visam laikui. Tik širdžiai pa
kenkimas gali pasilikti visam 
gyvenimui (vožtuvų liga).

5- Pęnktą artrito rūšis yra 
podagros (gout) sukeltas ar? 
tritas. Tai paveldėta ir labai 
skausminga sąnarių liga. Daž
niausiai ji apima smulkiuo
sius sąnarius, ypač kojų di
džiojo piršto vieną sąnarį. Kar 
tais pacientas jaučią karščio 
drebulį ligai prasidėjus. Įdomu 
žinoti, kad dažnai šioje ligoje 
prieš prasidedant skausmams 
mažuose sąnariuose, pacien
tas gauna šlapimo takuose ak
menis. Dažniausiai ta liga var 
gina vyrus. Išgėrimas svaiga
lų ir persivalgymas žuvim bei 
gyvulio vidaus organais bei ka
vos prisigėrimas paskatina li
gos paaštrėjimą. Tada žmogus 
gauna podagros (gout) ataką.

sų netekimų gvorio gali irutį kytį: — Ąš turiu artritą, 
pirmieji tps Įįgps ženklai. Įvąįr' man vaistų. Matomų kad 
rips odps negjegpvės galį gąur pažiūra į ligą yra savęs

7. Septinta artrito forma 
yra vadinama Reiterio liga (pa
gal ją susekusio gydytojo vąr- 
<Įą (Reiter’s Disease). Jai įū-dybinįys pasireiškimus (vital 
dingi trys reiškiniai: I. šląpį- . sings:) kvėpavimą, pulsą, krau 
nio kanalo (uretros) uždegimas jospndį. Žiūrima ar nėra odos 
(uretihritis). 2 Akių plėvelės' pakitimų. Už tai pats pacien- 
uždegimas (conjunctivitis). 3. tas turi gydytojui nurodyti pas 
Gąli gautis ir liuoši viduriai, tebėtus odoje pakitimus. Tai 
sąnariai irgi toje ligoje gali 
būti paliesti. • -

Tai tik svarbiausios septy
nios sąnarių susirgimo formoj, 
vienu žodžiu artritu vadina
mos. Matom dabar, kad vra ne 
gana sakyti,“aš sergu artritu”. 
Reikia dar žinoti, kokią artri
to formą žmogų kairjupja, nes 
gydymas gali būti visai skir
tingas. O gydytis, juk, kiek
vienas stengsimės gydytojo 
talkinami. Gydytojui svarbu 
atskirti, kuria rūšimi artrito 
žmogus negaluoja. Čia yra la
bai svarbus ir sunkus gy.dyto
jui uždavinys. Jis.turi susek
ti tikrą savo paciento sąnarių 
ligą. Tik tada jis pajėgs sėk
mingiau ją gydyti. .

bus dvigubai užtikrintas ge
ras apžiūrėjimas, žiūrima, ar 
nėra nenormalumų galvoje, 
akyse, ausyse ir burnoje. Ar

liautis niekus išdarinėjus su 
sveikatos tvarkymu. Kaip re
ligija yra brangus žmogui da- 
lykas-tik saugokiipės religiš
kų apgavikų — taip tvąrkyki- 
mės su medicina — lygiai 
kiekvienam brangiu dalyku. 
Kaip religijos negalima grįsti
— praktikuoti prietarais apsi
karsčius — lygiai taip medi- 
cininškaį gydytis negalima vien 
burtais — prietarais save mai
tinant,. Toks, vario apyrankės 
nešiojimas esą nuo artrito, ir 
tos apyrankės už 25 dol. pirki
mas Chicagos vidurmieštyje
— ryškus įrodymas, kaip gi
liai prietarai yra suleidę savo 
šaknis į mūsų sveikatos lauką.

Artritas yra kiekvienam 
svarbi negerovė. Daugumas ją 
turime ir netikusiai tvarko
mos." Už tai “visi išsikirpkite 
šiuos sveikatos skyriaus pus
lapius ir kaip mediciniškas bi
bliją pakartotinai perveskite. 

(Išmokite tikros elgsenos savo 
ligos ątvęju. Daugiau supras
dami ligos pagrindųs-nęsilei- 
site apgaudinčjąmi visokięnįs 
apgavikams bei apsileidėliams. 
Kaip religijoje, turime kiek
vienas liautis palaikę visokius 
dykaduonius — taip ir medi
cinoje turime visi piestu sto
tis prieš įvairiausius sergan
čiam kenkėjus. Tik tadą ims 
šiek tiek gerpti mūsų sergan 
čiųjų aprūpinimas ir jų svei
kata.

Pasiskaityti. Consultant, Sep 
tember 1973.

Klausimąs. Dųįąr daugelis 
važiuoja Lietuvį gąli su 
savimi sau paimti kiek vais
tų. Mano giminaičiai rašo ir 
prašo vaistų nuo širdies krau
jagyslių sklerozės. Kokius vąis 
tus gerb. daktaras patartumė
te įduoti — vežtis, žinoma, vais 
tų tik mažą kiekį galima aau 
vežtis ir dargi su recęnptu. 
Dėkingas busiu aš. ię dauge
lis mano pažįstamų.

Atsakymas. Kova šiandie
ninė su širdies kraujagyslių li
ga — skleroze yra simptohja- 
tinė (gydymas ryškiausio to
kios sklerozės simptomo —’krū 
tinęs anginos: skausmų krū
tinėje kiek pasitempus ar susi 
jaudinus. Tokią anginą geriau 
šiai gydyti) simptomątiškai 
dviem vaistais: Inderal (table 
tės po 10,40 ir 80 mg.), ir nitro
glycerine (įvairios rūšys iš jo 
pagamintų vaistų) imant po lie 
žuviu kas dvi yąląųdos, kad 
ir tokį vaįsįą — Įgprdil po lie
žuvių, 2.5 mg. tąbletės. Tai bū 
tų ir viskas —■ sip tomą tini am 
gydymui. Šitokius yaįstus da
bar prirašo universiteto klini
kos saviems širdinjhkąin?. ,ži- 
nonia, tąįp gydaųt jigą toliau 
plečiasi, kol vįsąi 'užankp

gus staiga nė ne aiktelėjęs su
krinta amžiams. Taip, nutinka 
nuolat mūsų tarpe. Už taį. rei
kia pagrindimo gydymo. .Rei
kia tvarkyti visas .tųrįmąs .li
gas kūne (pakeltą :krąųjospm 
dį, cukraligę, nutukimą, .per- 
riebų, persaldų, perrūgštų krau
ją); o taip pat; su- asme
nybėj ■■ silpnumu, sukelian
čiu rūkymo, ęyaigĮnimosi, uer 
vinimosi ii* višdkeridpo payyr 
do bei" nesuskaičiuojamu kyai 
lysčįų darymų; - - > |

Ziųkp sulfatas^ kapsulėse įpo 
220 mg. geraF Įvąrkp ‘skĮero^ę 
— todėl, (jėi dar' tilptų šąlia 
siunčiamų kostiumų, skarę|ių, 
batų — įdėti reiktu Lietuvon 
ir tokias kapsules. O Lietuvo
je kiekvienas pasakykit, kad 
lengvai "jre ten patys- gali cinko 
kapsules pasigąmįnti ir ©pu
dingai tvarkytis, žinoma, " jau 
čia sęuiau buvo paskelbtą apie 
tuziną priemonių kovoje a-sų. 
skleroze. Kovojant su ją vi
sam kūne, aišku, ji gerėjai? ir 
širdyje. Daugiau apie tai kitą 
kartą.

Stpburo slanksteliu suaugimas Į nejudru stulpu; čia 
juctmens stuburo slankstelių nuotrauka (Xoyk 
Sukalkėję raiščiai šonuose stuburo slanksteliu; Tas 
suįalkėjimas plečiasi į vidų — į tarpstuburkau|in*3 
pagalvėles. Tai budinga kitai artrito rūtai — vadi

namam Ąnkylpsino Spondylitis.

First of all, if you think

are a lot better vr&yj to make

♦ ai a mailer of facr

forget it. Bonds aren’t for yon. 
They only pay off in the long

Rather, your country asks 
that you simply consider the

Yon -vooldn t like it, at conrsa.
Yon see, one of the nice 

things shout buying U.S. Savings 
Bonds is that you don’t have to.

That’s because you happen

. Kokius vaistus Lietuvon 
perduoti nuo sklerozės

1739 So, Halsted Street
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M. GILZINIS

KAIP MASKOLIAI NAIKINO

1944—1948 metais
(Tęsinys)

29. Ethnographic Lithuania 
(žemėlapis), Lithuanian ethno
graphic Boundaries. Established 
by the Lithuanian Research In- 
stitut. 1968.

30. 22,000 Mexnellander hinter 
dem Ural. (Dvidešimt dvieji tūk
stančiai klaipėdiečių Užuralyje), 
Memeler Dampfboot, 1955, Nr. 
14.

31. Viele blieben zuriick. Me
meler Dampfboot, 1956, Nr. 4, 
p. 38—40.

32. In Prokuls gefangen. (Pa
imta belaisvėn Priekulėje) Me
meler Dąmpfboot, 1954, Nr. 7.

33. Kurth, K. O. — Documents
of Humanity during the Mass 
Expulsion. Gdttinger Arbeits- 
kreis. 1952. \ ,
3. Mažosios Lietuvos aptarimas

Kraštas tarp Vyslos ir Nemu
no žemupio iki 1945 m. buvo 
Rytprūsiais vadinamas. Į šį 
kraštą, kuriame senovėje ir vi
duramžyje prūsiškos ir lietuviš
kos giminės gyveno, 1230 m. įsi
veržė Vokiečių Kryžiuočių Ordi
nas. Tai buvo iš Vokietijos at
vykusi vokiečių vienuolių - rite
rių sąjunga, kuri 53 metus tru
kusiame kare (1230—1283) iš
naikino didelę dalį prūsiškų ir 
lietuviškų autochtonų, užkaria

GEROS DOVANOS
ilOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE" 

SU DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:

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

Minkštais viršeliais tik _________ _______ —-----------
Dr. A. J. Guss&n — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS. 

Kelionės po Europą Įspūdžiai. Dabar tik __

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį.

$3.00
$2.00

$2.00

<J J- J-4 J.X VZ kJ,

173? So. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. 60608

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

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
čia 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.

Juops Kaminskas, IšEiyiO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu- I 
struota. 300 psL Kaina 7 dol.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ 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 $1.50. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU J VILNIŲ. Kelionės i Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.

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

Vincas žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS.
3 istoriniai žemėlapiai. 106 psl. Kaina $2.00.

Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
84 paL Kaina $1.50.

šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu’Ir pridedant 
čakj ar piniginę perlaidą.

vo jų gimtinę, joje įsteigė sa
vo Ordino valstybę ir likusiems 
vietiniams gyventojams primetė 
sunkią baudžiavą.

Kryžiuočių Ordinas, valdęs Šį 
kraštą 295 metus, 1525 m. per
sitvarkė į pasaulinę valstybę, pa
sivadinusią “Prūsijos hercogys
tę”. Paskutinis kryžiuočių Di
dysis magistras Albrechtas ta
po Prūsijos hercogystės pirmuo
ju hercogu, o Ordino nariai, vo
kiškieji riteriai, tapo naujosios 
valstybės stambiais dvarinin
kais ir aukštais valdininkais.

I

Ordino laikų administraciniai 
vienetai — komtūrijos — dabar 
buvo “Hauptamtais” vadinami. 
Keturi to krašto šiaurės rytuose 
buvę Hauptamtai Klaipėda, Til
žė, Raginė ir Įsrutė vadinami anų 
laikų dokumentuose “Die vier li- 
tauischen Hauptamter”.

Po beveik dviejų šimtų metų, 
tiksliai 1701 m., Prūsijos herco
gystė persitvarkė į karalystę ir 
jos valdovai buvo Prūsijos kara
liai. Šitie 1714 m. padalino Ryt
prūsių adminstraciją į “Kama
ras”, kuriu viena rezidavo Ka- 
raliaučiuje, kita Gumbinėje. Pa
starosios oficialus pavadinimas 
buvo “Karališka Prūsiška Lie
tuviška Karo ir Domenų Kama
ra” (Koniglich Preusisch Lit- 
tauische Krieg-und Domainen

Teksas valstijos Ociesos kolegijos vadovybė naudoja įvairiausias priemones vasaros kursams pri
pildyti. Paveiksle maiome universiteto kieme pastatytą iškabą, kurios santrumpos gali būti įvai

riai interpretuojamos. Odesos kolegija gavo pakankamą mokiniy skaičių.

Cammer). Vėliau, 1723 ir 1736 
m. Gumbinės lietuviškosios ka
maros jurisdikcija dar buvo pra
plėsta ir sustiprinta.

1806 m. gruodžio 26 d. Prū
sijos Karo ir Domenų Kamaros 
buvo į “Vyriausybes” (Rėgie- 
rungen) pertvarkytos. Gumbi
nės vyriausybės titulas dabar bu
vo “Karališkoji Prūsiškoji Lie
tuviškoji Vyriausybė” '(Konig
lich Preussisch-Litthauische Re
gierung) ir jos administracinis 
plotas buvo “Regierungsbezirk 
Litthauen”.

Kuomet seniau į keturius lie
tuviškus “Hauptamtus” ir vėliau 
į “Regierungsbezirk Litthauen” 
iš Vokietijos atvykę vokiškieji 
kolonistai apsigyveno miestuose 
ir dvaruose, vokiečiai visvien 
pasiliko to krašto maža gyven
tojų mažuma. Didžioji gyvento
jų autochtonų dauguma buvo 
lietuviška ir pasiliko lietuviška 
ilgus šimtmečius. Prieš Ordino 
atvykimą buvusių laisvų žemdir
bių maža dalis išliko vokiečių 
valdžioje pusiau laisvais ūkinin
kais savo iš tėvų paveldėtose so
dybose; kita, didžioji dauguma, 
paversta vokiškų dvarininkų 
baudžiauninkais, dirbo protėvių 
žemę ir išlaikė Šiaurės Rytprū
sių perdėm lietuvišką charakterį. 
Tai pripažino ir vokiečių valdžia, 
ir dėl jo lietuviškumo pavadino 
aną kraštą “Regierungsbezirk 
Litauen”.

Čia 1547 m. pasirodė pirmoji 
lietuviška knyga — Ragainėje 
kunigavusio kunigo Mažvydo lie
tuviškas katekizmas, čia buvo at
spausdinti pirmieji lietuviški 
protestantiški giesmynai, pir
masis protestantų šyjentasis 
Raštas lietuvių kalba, pirmoji 
moksliškais pagrindais parašy
ta lietuvių kalbos gramatika, pir
mieji lietuvių kalbos žodynai. 
Ten Tolminkiemio kunigas Do
nelaitis (1714—1780) parašė, 
dabar Į daugelį kalbų, ir Į anglų 
kalbą išverstus garsiuosius “Me
tus” (Literatūra, nr. 22). Ten 
1832 m. pradėta leisti pirmą lie
tuvišką religinio turinio laikraš
tį “Nusidavimai apie Evangeli
jos Prasiplatinimą tarp žydų ir 
Pagonių”, ten 1849 pradėjo eiti 
pirmas prof. F. Kuršaičio reda
guojamas pasaulinio — politinio 
turinio lietuviškas laikraštis 
“Keleivis”.

Nuo 1879 iki 1925 m. Tilžėje 
veikė “Lietuviškoji Literatūros 
Draugija” (Litauische Litera- 
rische Gesellschaft), kuriai pri
klausė visa eilė tarptautinių 
mokslininkų. Ten iki pat mas
kolių invazijos 1944 m. gyveno 
Mažosios Lietuvos rašytojas, fi
losofas, kelių tarptautinių teo
sofinių draugijų ir Pen Klubo 
narys — Vilius Storosta - Vydū
nas.

Kuomet 19 a. gale vokiečiai

išbraukė žodį “Litauen” iš savo, ba (Samland) įeina j Mažosios 
administracinio žodyno, šis ter
minas jau buvo taip tvirtai pri
gijęs žmonių kalboje, kad tūlos 
mokslo institucijos, privačios įs
taigos ir eiliniai žmonės nesilio
vė šį kraštą vadinę Preussisch - 
Litauen. Taip 1888 m. laidos 
“Meyers Handlexikono” 1052 psl. 
padėtame politiniame “Nord- 
deutschland” žemėlapyje plati 
juosta nuo Klaipėdos, per Tilžę 
iki Gumbinės ir Geldapės pažy
mėta “Litauen”. Kuomet Pir
mo pasaulinio karo metu visi Vo
kietijos gyventojai gavo asmens 
pasus (Personalausweise), juo
se Mažosios Lietuvos lietuviai 
buvo žymimi “Reichsangehorig- 
keit — Deutsch, Staatsangeho- 
rigkeit — Preussisch-Litauer”.

Kadangi praeityje rusų val
doma Didžiosios Lietuvos Kuni
gaikštija vis dažniau- buvo “Di
džioji Lietuva” vadinama, prū
siškąja! Lietuvos daliai prigijo 
“Mažosios Lietuvos” pavadini
mas; ir šitoje studijoje vadin
sime aptariamą kraštą “Mažąja 
Lietuva”.

Besibaigiantis Pirmasis pa
saulinis karas privertė ir JAV 
politikus Mažosios Lietuvos pro
blemomis susidomėti. Preziden
to Wilsono moksliškųjų patarė
jų komisija, kurios priekyje sto
vėjo Rytų Europos istorijos ži
novas, Harvardo univetsiteto 
profesorius Frank Golder, jau
1918 m. buvo surinkusi daug me
džiagos, liečiančios Maž. Lietu
vos apimtį (Literatūra, nr. 18). 
Profesorius. Golder pasekė maž- 
lietuvių atstovo Prūsijos seime 
(Preussischer Landtag) Dr. Gri- 
galaičio ir Karaliaučiaus univer
siteto rektoriaus, .prof. Bezzen- 
bergerio nusakytus kalbinius lie
tuviškus plotus Rytprūsiuose 
(Literatūra, nr. 1). Bet Ame
rikos politikai ir ekonomistai
1919 m. pakeitė Golderio Mažo
sios Lietuvos apimties kalbinį 
principą grynu ekonominiu, nes 
jų manymu Nemuno žemupis tu
pėjo visiškai įeiti į Lietuvos 
apimtį ir Lietuvos siena su Vo
kietija turėjo eiti maždaug nuo 
Kudirkos Naumiesčio tiesiai į 
vakarus, per Širvintos, Įsros 
aukštupiu, per Būdviečius (Bud
wethen), per Jurgaičius (Jur- 
geitschen), per Kryžonius

Seckenburg) prie Gilijos, 
paskiau Tovės upeliu iki Kur
šių Marių ir truputį į pietus 
nuo Rasitės turėjo pasiekti Bal
tijos krantus, t. y., apie 20 km. 
į pietus nuo Nidos. Reiškia, sie
na turėjo eiti iš rytų į vakarus, 
kokius 15 km.* atstumo ir lygia
grečiai su Nemunu (Literat. nr. 
16).

Atsistačiusios Lietuvos vy
riausybė buvo panašios į prof. 
Golderį nuomonės, nes jos 1919 
m. gegužės 2 d. Paryžiaus taikos 
konferencijai pateiktas Lietuvos 
sienų reikalavimas, priskirti prie 
Lietuvos visą Mažąją Lietuvą, 
rėmėsi taip pat Karaliaučiaus 
universiteto prof. Bezzenberge- 
rio paskelbta Mažosios Lietuvos 
apimtimi. Minėtame reikalavi
me Lietuvos vyriausybė įskaitė 
į Maž. Lietuvos apimtį 13 Ryt
prūsių apskričių: 1) Klaipėdą, 
2) Šilutę, 3) Tilžę, 4) Ragainę, 
5) Lanką (Elch - Niederung), 6) 
Labgavą, 7) Pilkalnį, 8) Vėlavą, 
9) Įsrutę, 10) Gumbinę, 11) Sta
lupėnus, 12) Darkiemį ir 13) 
Goldapę (Literatūra, nr. 9).

Tikrenybėje etninis lietuvių 
plotas buvo daug didesnis už Re
gierungsbezirk Litauen. Vysku
pų bažnyčių vizitacijų protoko- 

| lai iš 17 amž. parodo, kad ir Sam-

Lietuvqs apimtį, nes lietuviškų 
bažnyčių būta Samboje, pačia
me Karaliaučiuje ir Užmaryje 
(Neringoje). Rūpestingas Ryt
prūsių vietovardžių tyrinėjimas 
atskleidžia, kad yisos apskritys 
į rytus nuo Alnos (Alle) upės 
įeina į Maž. Lietuvos apimtį. To
dėl pateikiame etninės Maž. Lie
tuvos apskričių sąrašą, jų plotą 
ir 1939 m. gyventojų skaičius 
(Literat., nr. 6):

1) Klaipėdos miestas, 2) Klai
pėdos apskritis, 3) Šilutės aps. 
ir 4) Pagėgių aps., reiškia, visas 
Klaipėdos kraštas £>uvo 2,417 
kv. km ploto, kuriame gyveno 
154,000 gyventojų; 5) Lanka 
(Elch-Niederung) buvo 1,003 
kv. km. ploto su 55,000 gyven
tojų; 6) Tilžės miestas apėmė 
59 kv. km., ^kuriame gyveno 60,- 
000 žmonių; 7) Tilžės- Ragainės 
aps. apėmė 1,100 kv. km. su 56,- 
000 gyventoj ų;. 8). Pilkalnis, bu
vo 1,059 kv. km. ploto su 43,000 
gyventojų; ?) Labgavos apš. 1,- 
066 kv. km. plote gyveno 52,000 
žmonių; 10 Vėląva — 1,067 kv. 
km. su 50,000 gyventojų-; 11) 
Karaliaučiaus' miestas buvo 193 
kv. km. ploto su 372,000 gyven-. 
tojų;-12) Žuvininkai (Fischhau- 
sen) —1,923 kv. km. — 120,000 
gyv.; 13) Girdava — 844 kv.' 
km. —: 35,000 gyv.; 14) Įsruties 
miestas ■— 44 kv. km. '49,000 
gyv;. 15) Įsruties aps.--- 1,161
kv. km. — 43,00(1gyv.; 16) Gum
binė — 731 kv. km. —- 55,000 
gyv..; 17) Stalupėnai — 704 kv. 
km. — 41,000 gyv.; 18) Darkie
mis — 760 k v. km. — 32,000 
gyv..; 19) Goldapė — 993 kv. 
km — 46,000 gyv.

Etnografinės Maž. Lietuvos 

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-
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apimtį parodo I ietuvos Tyrimo 
Instituto 1968 m. išleistasis že
mėlapis. (Literat. Nr. 29). Pa
vergtoje Lietuvoje A. Matulevi
čiaus 1972 m. paskelbtoje studi
joje “Dėl lietuvių Prūsijoje pie
tinės etninės ribos XVIII a. pra
džioje” (Literat., nr. 15) nuro
dytos pietinės Maž. Lietuvos sie
nos beveik pilnai sutampa su mi
nėto žemėlapio parodymu.

Pirmojo pasaulinio karo tai
kos konferencija 1919 m. atsky
rė j šiaurę nuo Nemuno padėtos 
Maž. Lietuvos dalį (Klaipėdos, 
Šilutės ir Pagėgių apskr.) nuo 
Vokietijos. Nuo tada šitas plo
tas vadinamas “Klaipėdos kraš
tu”. 1923 m. jis buvo sujung
tas su Lietuva ir nuo 1923 iki 
1939 m. jis buvo integraline Lie
tuvos dalimi. Nors 1939 m. ko
vo 22 d. Hitlerio pareigūnai pa
veržė šitą kraštą iš Lietuvos, šis 
paveržimas tebuvo laikinas, nes 
1944 m. jis vėl grįžo prie Lietu
vos. Dėl tokio jo grįžimo nė 
viena valstybė neprotestavo.
4. Kovos dėl Mažosios Lietuvos 

1944—1945 metais
Antrojo pasaulinio karo pra

džioje Rytprūsiai su Maž. Lie
tuva buvo viena didžiųjų bazių, 
iš kurių vokiečiai 1939 m. rugsė
jo 1 d. pradėjo karą su lenkais 
ir 1941 m. birželio 22 d. su so-

“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”
- 7722 George St.

La Salle, PO., Montreal £90, 
Canada

■' Prašome iškirpti ir prisiųsti 
' su'virš nurodytu 

prenumeratos 
mokesčiu.

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 Lietuvos

JuozasVenclova, dirbęs prie šios studijos 20 metą, peržiūrėjo 
labai daug senų dokumentų. Savo'studijoje jis nurodė kiek< ao 
žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečiančias knygas. 
Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė.52 psl. knygelę, pavadintą 
LIETUVOS VARDO KELME. Minkšti viršeliai, kaina S2. Knygelė 
jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite šiuo adresu:
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rietu rusais. Pastariesiem.? lai
mėjus 1942-43 m. žiemą Stalin
grado mūšį, prasidėjo keistis vi
sa karo eiga Rytuose. Vokiečiai 
turėjo trauktis. Maskolių laimė
jimai paskatino juos 1944 m. 
vasarą pulti vokiečių frontą Vi
tebsko bare. Pastarasis lyg tru
pėte sutrupėjo ir rusų karių ban
gos nuriedėjo toli į Vakarus. Ka
ro šmėkla artėjo skubiais žings
niais į Vokietijos, t. y., ir į Ryt
prūsių sieną.

(Bus daugiau)

DAUGĖJA LIETUVOS 
GYNĖJŲ

Laikraštininkas Henry J. 
Taylor paskelbė “Baltimore 
News American” labai palan
kų straipsnį Baltijos valsty
bėms. Priminė karine jėga įvyk 
dytą okupaciją, didelius trė
mimus, kada šiaurės Rusija vir 
to Didžiausiu istorijoje kapi
nynu. Straipsnį baigė: “Jeigu 
net ir mažiausiu Afrikos ir 
Azijos valstybių balsui skiria
mas dėmesys Jungtinėse Tau
tose, kaip gali Jungtinės Tau
tos ignoruoti seniai įsistipri
nusius balsus išprievartautų 
Baltijos ir kitų kraštų, kurie 
šaukiasi bentgi demaskuoti 
Sovietų Sąjungos baisius veiks 
mus.”
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Kovotojus už laisvę vadina galvažudžiais
Visi žinome, kad Amerikoje ir Vakarų Europoje 

yra spaudos laisvė, čia kiekvienas turi teisę pareikšti 
savo nuomonę, čia turime teisę net patį prezidentą kri
tikuoti, jį įtarinėti ir taisyti jo pareikštas mintis, ruo
šiamus planus ir pasakytas kalbas.

Bet visi žinome, kad spaudos laisvę duoda teigia
mus rezultatus, tik tuo atveju, jeigu laikraščiiį reporte
riai ir redaktoriai moka ta laisve naudotis; jeigu spaus
dina patikrintas ir teisingas žinias; jeigu pajėgia su
prantamai išdėsto ir skaitytojus informuoja apie vyks
tančias visuomenines kovas. Jeigu reporteriai tos kovos 
nesupranta, jeigu nepajėgia atskirti pelų nuo grūdų, jei
gu, ir patys redaktoriai nesiorientuoja, tai ta laisve pa
sinaudoję didžiausi ne tik spaudos, bet ir žmonių laisvės 
priešai.

Naujienų skaitytojai yra gana tiksliai informuoti 
apie įvykius Portugalijoje. Naujieniečiai žino, kokias 
kovas tenka vesti patiems portugalams, kad galėtų ap
ginti savo teises ir krašto gyventojų laisvei. Naujienos 
davė tikslias žinias ne tik pirmame puslapyje, bet buvo 
pora įžanginių, kuriuose buvo aiškinamos Portugalijoje 
vykstančios kovos. Nei vienas Naujienų skaitytojas ne
galėtų padaryti tokios klaidos, kokią padarė Chicago 
Tribune reporterius James Yuenger, buvęs' Alcobacoje ir 
matęs Portugalijos gyventojų daugumos kovas su “liau
dies demokratiją” primesti norintiems komunistams.

Naujienos, besivadovaudamos įvairiais informacijos 
šaltiniais rugpjūčio 18 dienos numeryje aprašė Alcoba
cos miestelyje komunistų sušauktą masinį mitingą, ku
riame turėjo kalbėti Aivaro Cunhal, komunistų parti
jos pirmasis sekretorius ir pats aršiausias stalinistas vi
sų pirmųjų sekretorių tarpe. Tuojau po rinkimų jis pa
reiškė, kad komunistai, gavę tiktai 12% balsų rinkimų 
metų, neleis Steigiamajam seimui susirinkti ir paruošti 
Portugalijai konstitucijos. Jis tvirtino, kad Portugalijo
je bus įvesta “liaudies demokratija” pirma, o vėliau jau 
galės eiti kalba apie krašto konstituciją.

Portugalijos socialistai, protestuodami prieš gene
rolus, pasižadėjusius bendradarbiauti su komunistais ir 
neleidžiančias steigiamajam seimui eiti savo pareigų, iš 
karių sudaryto kabineto. Po kelių dienų iš vyriausybės 
pasitraukė ir demokratai liberalai.* Premjeras Vasco
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V. KAROSAS

HELSINKIO KONFERENCIJA
PIRMOS PAMOKOS

Dar per anksti apimti Hel
sinkio konferencijos pilną is
torinę reikšmę ir jos pasėkas 
tolimesnei lietuvių; tautos lais
vės kovai. Viena yra tikra, kad 
pasirašyta Europos Saugumo 
ir Bendradarbiavimo sutartis 
laikytina pirmos eilės istoriniu 
dokumentu, kuriuo užbaigia
mas II Pas. karas ir po jo se
kęs šaltojo karo laikotarpis.

Kaip buvo numatyta, lietu

Goncalves, vietoj pasitraukti, pradėjo liplyti naujus ka
binetus, įtraukdamas į juos komunistus, šitoks karių 
užsispyrimas dar labiau erzina Portugalijos gyventojus. 
Kada jie pamatė, kad generolai jėga nori primesti kraš
tui naują diktatūrą, tai pradėjo priešintis. Jie bandė pa
čius generolus ir visuomeninį darbą dirbančius žmones 
įtikinti, kad generolų pasirinktas kelias yra negeras, 
krašto laisvei ir gerbūviui jis netinka. Nei generolai, nei 
komunistai dėstomų logiškų minčių neklausė, jie de 
monstratyviai priešinosi daugumos valiai.

Alcobacoj komunistai didesnės įtakos niekad netu
rėjo. Partijos sekretorius Cunhal užsispyrė sušaukti 
“masinį mitingą” mieste, kur jie masių neturėjo. Vie
toj lauktų trijų tūkstančių, atėjo apie tūkstantis žmo
nių. Nespėjo komunistų vadas prabilti, iš salės pasigirdo 
protesto balsai. Portugalai protestavo prieš komunistų 
ir kelių generolų skelbiamus melus. Tuo tarpu Tribune 
reporteris, tuos protestus girdėjęs, nepasiteiravo pas 
protestuojančius, bet pasinaudojo mitingo organizato
rių paruošta informacija ir šitaip praneša iš Alcobacos: 
— Alcobacos apsupimas — žmogžudžių naktis Portuga
lijoje. Toks jo reportažo pavadinimas, o toliau kovoto
jus už savo teises ir visų mūsų laisvę jis šitaip vaizduoja:

“Alcabacos apsupimas prasidėjo, kai šimtas 
kietai atrodančiais veidais vyrų, besivadinančių so
cialistais ir krikščionimis, bet kurie buvo virtę pa
prasčiausiais žmogžudžiais, nutarė pralieti komu
nistų kraują.

šeštadienio naktį jie sąmoningai išprovokavo 
keturių valandų smurtą, padėjusi aštuonis žmones 
į ligoninę, paliko keletą su mažesniais sužalojimais 
ir Alcobacos vardą įrašė į čiukurį, pradėjusį, Portu
galijos smukimą į politinį žvėriškumą.” . (Cicago 
Tribune, 1975 m. rugp. 18 d., 1 psl.)
Kada Pirtugalijos generolai, 40 metų rėmė dešinį 

diktatorių, o dabar nori Portugalijai prievarta primes
ti komunistinę santvarką, tai reporteris nemato. Kada 
portugalai pasisekė prieš bet kokią diktatūrą, įskaitant 
ir komunistinę, pavadintą “liaudies demokratija” arba 
kitokiu melagingu vardu, tai. jis nieko nesako. Kada be
ginkliai žmonės, rinkimus laimėję, negali tų rinkimų re
zultatais pasinaudoti, tai reporteris užmiršta. Bet kada 
jie pakelia protesto balsą ir atvykusiam komunistui į 
akis pasako, kad jis meluoja, tai reporteriui-’ tiesą sa
kantieji balsai išeina iš “kietų veidų” žmonių burnų. Už 
Portugalijos ir Amerikos laisvę kovojančius portugalus 
jis pavadino “kietus veidus” turinčiais žmogžudžiais. 
Tai juk gryniausia komunistinė' propaganda. Reporte
riai turi daugiau žinoti, o redaktoriai suprasti.

Iš visokeriopų ir daugerio
pų spaudos reakcijų išsiskria 
neva dvi skirtingos kryptys. 
Vienoje reiškiamas Helsinkio 
konferencijos p a smerkimas, 
kaip Maskvos imperializmo pa 
vergtų tautų pagrobimo įteisi
nimas ir Vak. demokratijų, 
ypač Amerikos, laisvės idelų 
išdavimas. Antroje kryptyje, iš 
viso, paneigiama Helsinkio 
konferencijos reikšmė, nes vis 
kas paliksią po senovei. Taip 
bent ramina save egzikiniai 
veiksniai.

Tokia padėtis jau buvo ma
no numatyta, rašant tuo klau
simu straipsnį: “Lietuvių veiks 
nių politinė krizė”, kurioje pa
sakyta: “Įvykus staigiam Lie
tuvos aneksijos pripažinimui 
ir psicholiginiai nepasiruošus 
šiam smūgiui, gali kilti stipri 
emocinė reakcija. Tokiais at
vejais žmonės praranda šaltą 
protą ir padaro neatitaisomas 
klaidas. Viena iš tokių galimy
bių — tai beatodairis Ameri
kos valdžios smerkimas už su
tarties pasirašymą, nors tas 
žingsnis bus padiktuotas V. Eu
ropos spaudimu. Ne spjaukime 
Amerikai į veidą, nes ji beveik 
vienui viena nešė ant savo pe
čių viso laisvojo pasaulio sun
kumus. .. šią krizę turime per 
gyventi kaip Amerikos pilie
čiai ir vengti bet kokių emo
cini] išsišokimų, nes karta spio 
vus Amerikai į veidą, kuris 
buvo ir liks lietuvių tautos vil
timi, ALTas pats save palai
dotų” (Naujienos, 1975. IV.21).

Helsinkio konferencija iki 
šio susilaukė kietos kritikos 
visoje vakarų spaudoje. Tokie 
įžymus vyrai, kai A. Soženicy- 
nas ar buvęs pasekr. G. Bali 
apidūdino sutartį kaip “begė- 
lišką vakarų demokratijų ka
pituliaciją prieš Maskvą, kaip 
Brežnevo politikos triumfą”. 
Todėl nieko nuostabaus, kad 
lietuvių spaudoje pasigirdo dar 
stipresni išsireiškimai. Kiek
vienam yra leista teisė kriti
kuoti ar reiškti savo nuomo
nę, pavartuojan net šiurkčius 
išsireiškimus, bet visai kas ki
ta, kai imama spiaudyti į vei
dą.

Taip Draugo vedamajame 
red. Br. Kviklys rašo “Tačiau 
ir Amerikos vadų parašo po 
niekšingu dokumentu nesiti
kėjome. Be galo skaudus mo
mentas buvo mūsų laisvės sie
kimų paneigimas iš Amerikos 
pusės” (Draugas, 1975. VIII.6).

Keletai dienų praslinkus ir 
įtūžimui spaudoje ir per lietu
vių radijo stotis didėjant, tas 
pats red. Br. Kviklys vedama
jame dar aiškiau pasisako: Jis 
cituoja VLIKo pirm. dr. Valiū
no pareiškimą, kacT “Amerika 
Europos Saugumo konferen

vių spauda, nedrįsusi iki pat 
paskutinio momento peržvel
gti ir suprasti Helsinkio kon
ferencijos tikrovės, teikė skai
tytojams raminančią propa
gandą, paremtą prez. Fordo, 
senatorių, kongresmanų ar di
džiosios spaudos pareiškimais. 
Sutartį pasirašius, kaip įpras
ta tokiais atvejais, toji pati 
spauda užkunknliavo emocijų 
aistra svaidydama prakeiki
mus į visas šalis.

cijoje ir Helsinkyje pavergtų 
tautų interesų negynusi”... 
kad kai kurios mūsų organiza
cijos, pasišovusios vadovauti 
mūsų politiniams ėjimams, 
Lietuvos reikalų nepramato 
ir nesupranta, kas su Lietuva 
buvo Helsinkyje padaryta” 
(čia Valiūnas turi omenyje 
ALTą) V. K).

Toliau Br. KV. su ironija 
kritikuoja ALTo pasišovimą 
išbandyti Helsinkio sutarties 
galimumus Lietuvos erdvėje, 
pasiunčiant knygas, spaudą, 
plokšteles ir pranešant rezul
tatus ALTui, kuriuos perduos 
Valstybės departamentui, šio
je vietoje Br. Kviklys daro 
daug pasakančią išvadą: “Pa
galiau apie tokius dalykus 
pranešinėti kraštui (t. y. Ame
rikai), kuris keičiasi su mūsų 
didžiausiu priešu. įvairiomis 
“kultūrinėmis v e r tybėmis”, 
moksliniais ir kitokiais patyri
mais bei žiniomis, kažin ar 
būtų saugu ir protinga”.

Kiek žemiau, prisidengda
mas Albanų spaudos pareiški
mu apie Helsinkio konferen
ciją, rašo:: “Sovietiniai revizio- 
nistai ir Amerikos imperialis
tai susitarė pasidalinti politi
nės įtakos sferomis” — tai bu
vo Helsinkio konferencijos tiks 
las. (Draugas, 1975. VIII.ll).

Tokiame tone rašo Drauge 
ne vien Br. Kviklvs. Panašiu c 
minčių sutinkame vis plačiau 
ir daugiau lietuvių spaudoje. 
Iš kartos patyrimo žinome, 
kad absoliuti mūsų politikie
rių ir žurnalistų dauguma, pir 
ma planuoja ar rašo, o tik po 
įvykių galvoja. Iš paduotų ci
tatų matome, kad čia nepasi
tenkinama detentės' .politikos 
kritika, bet Amerika skaityto
jui pristatoma kaip lietuvių 
tautos laisvės išdavikė, vei
kiančią suokalbyje su Mask
vos imperializmu.

Kokiais tikslais red. Br. Kvik 
lys skleidžia tokias nuotaikas 
lietuvių išeivijoje? Ar Draugo 
redakcija nepagalvojo kaip į 
tokius mestus Amerikai kalti
nimus ir šmeižtus gali reaguo
ti Amerikos valdžia? Dėdė Sa
mas į tokį chamizmą gali 
trenkti tokia jėga, kad vienu 
smūgiu nušluotų visas lietu
vių išeivijos laisvinimo pas
tangas. Užtektų Amerikos val
džiai perduoti Lietuvos bylą 
Jungtinių Tautų sprendimui, 
pasiremiant išgarsinta L. Va
liuko ir Kongreso priimta re
zoliucija, kaip Lietuvos pri
pažinimo Sovietų Sąjungai 
klausimas išsispręstų visiems 
laikams.

Atsakydami į tos rūšies spau 
dos kopaniją, turime pareikš
ti, kad absoliuti Amerikos lie
tuvių išeivijos dauguma yra 

i ištikima Amerikai ir jos idea
lams. Kiekvienas išpuolis prieš 
Ameriką yra tuo pačiu išpuoliu 
prieš demokratinę lietuvių iš
eiviją. Apgailėtina, kad veik 
visa lietuvių katalikiška spau
da tapo frontininkų ruporais, 
bet tas neatpalaiduoja jų vyr. 
redaktorius ir leidėjus nuo at
sakomybės.

(Bus daugiau)

Baisi prievarta 
Lietuvos mokyklose.

Darbėnų vidurinės mo
kyklos direktorius Mažonis 
1972 pašalino iš mokyklos X 
klasės komjaunuolę Adelę ši
lai tę už tai, kad ji Darbėnų 
bažnyčioje atliko išpažintį. 
Mažonio nuomone, už “tokį nu 
sikaltimą” išvarymas iš mo
kyklos esanti per švelni baus
mė. Mokinė vidurinę mokyk
lą galėjo užbaigti tik kitoje 
mokykloje.

Klaipėdos 9-os vidurinės mo
kyklos mokytoja Verbauskie- - 
nė prievarta surašo mokslei
vius į pionierius ir reikalauja, 
kad šie lankytų susirinkimus 
Nelankantiems mažinamas el
gesio pažymys.

Ketvergi] aštuonmetės mo
kyklos (Klaipėdos raj.) direk
torė Simukaitytė prievartavo 
aštuntokus stoti. į komjauni
mą. -• c

— Nenorime ir nestosiine, — 
priešinosi moksleivės.

— Tai kodėl -stojai į pionie
res, jei dabar nenori stoti į kom 
jaunimą?

— Buvau kvaila, tai ir sto
jau, —• atsakė mokinė. -— Mo
kytoja Domarkienė, mušdama 
liniuote, privertė mane stoti į 
pionieres, o dabar manęs nie
kas neprivers. (E).

"" - ■ ** »■- -- J

Kodėl draudžiama 
bites laikyti mieste

. Mrs. Pąrticia Bryverton; sa
vo namu kieme 7023 115 street, 
Worth miestelyje kelinti, me
tai laiko du bičių avilius. Tik 
vieną kartą viena bitė įgėlė “ 
vieną kaimyną, kurs Mrs. Bry- 
erton apskundė teismui. Pa
aiškėjo, kad yra įstatymas., 
kurs net kaimuose draudžia 
bites laikyti. ■, .

J. VENCLOVA

APIE SENOVĖS INDUS IR JŲ 
GIMINYSTĘ SU LIETUVIAIS

6

Dr. II. Arntz “Sprachliche Bcziehungen zwischen 
Arichi und Balto — slavich”: skr. mala — liet, mo
te, skr. vrikas — liet, vilkas, skr. kada — liet, kada, 
skr. nunam — liet, nūnai, skr. ašru — liet, ašara, skr. 
kūrina — liet, kurinis, skr. mušti — liet, mušti, skr. 
šakala — liet, šakalys, skr. šilas — liėt. šilas, skr. la
ku — liet, takas, skr. talpa— liet, talpa, skr. dali — 
liet, dalis, skr. dovane — liet, dovana, skr. bhanga — 
liet, banga, skr. dhena — liet, daina, skr. viešpatį — 
liet. Viešpatis, skr. ape — liet, upė, skr. bliu Ii — liet, 
būti, skr. misra — liet, mišras, skr. jotunu — liet, 
jotūnas, skr. jalave — liet., joti, skr. marah — liet, 
rtiaras skr. slaiti — liet, stoti, skr. urvą — liet ur
vas, skr. vala — liet, valas, skr. vila — liet, vyti, skr, 
raina — liet ramus, skr. ardha — liet, ardyti, skr. 
oukas — liet, ūkis, skr. javja — liet, jauja, skr. mun
ku — liet menkas, skr. manati — lieL manyti, skr. 
parpata — liet, papartis, skr. nakha — liet, nagas, 
skr. vadhu — liet. liet. vedu, vada — liet, šūkis.

I)r. O. Schrader “Sprachvergleiclnmg und Urgcs- 
chichte”: skr. Perjanya—liet, perkūnija. Perkūnas, skr. 
pati — liet, pats, skr. paini — liet. pati. skr. tata—liet, 
tėtis, skr. malar — liet, motė, skr. suuu — liet, sū
nus, skr. duhitar — liet, duktė, skr. bhralar — liet, 
brolis, skr. svasar — liet sesuo, skr. švašura — liet, 
šešuras, skr. devar — liet, dieveris, skr. drapi — liet 
drapanos etc.

J. Schmidt “Indogermanischen Sprachen”: skr. 
kada — liet kada, skr. tada — liet, tada, skr. pas- 
ka — liet paskui, skr. pitus — liet pietūs, skr. va
jus — liet vėjas, skr. svit — liet šviestis. Prof. E. 
Kieckers” Die Sprachstaemme der Erde”: skr. sanas
— liet senas, skr. navas — liet naujas, skr. asti — 
liet esti, skr. na — liet ne.

I*rof. H. Zimmer “Altindisches Leben”: skr. va- 
santa — liet pavasaris, skr. vasara — liet vasara, 
skr. hima — liet žiema, skr. jaugyda — liet, gyduo
lė, skr. kara — liet, karo daina, skr. ašvasada — 
liet raitelis, skr. yuvan — liet, jaunis, skr. yuvati
— liet, jaunuolė, Prof. H, Skoeld “The ’Nirokla”: 
skr. visuna — liet, visuma, skr. šata — liet šimtas, 
skr. samana — liet, susirinkimas, skr: švan — liet, 
šuo, skr. Sudeva — liet Sudievu.

Prof. A. Schleicher “Compedium der Indoger
manischen Sprachen”: skr. givas — liet, gyvas, skr. 
avis — liet, avis, skr. avės — liet avies, skr. avjai
— liet, aviai, skr. avini — liet, avį, skr. avė — liet 
avie ir t L

Visi šie išvardinti žodžiai neabejotinai byloja 
senovės indų kalbos giminingumą su lietuvių kalbai 
Tik dėl svetimųjų įtakos senovės indų kalba yra daug 
pakitusi: dažnai trūksta galūnėj raidės “s” etc. O 
taip pat jaučiamas tarmiškumas, pavzd., vietoj lie
tuvių raidės “c” pas indus dažnai pakeičiama į “a”, 
kaip lietuvių senas pas indus pavirsta į sanas etc.

Indų giminystę su lietuviais parodys ir senovės 
indų asmenų vardai su vietovardžiais etc. Todėl mes 
čia juos ir patieksime.

INDŲ ASMENŲ VARDAI
Dr. J. Muir “Original Sanskrit Texts”: Artavas, 

Indra (dievaitis), Arūnas, Angiras, Nagas, Sanaka, 
Prasuti, Akuti, Devatas, Dana (mot vard.), Visva, Yla, 
Munis, Aditi, Matrika, Vajas, Ašvina. Ida, Akuli, Gan
gą (karalienė), Vitata, Danava, Divodasa, Anga, Ban
ga (m. v.), Gargas, Sudas, Vasumanas, Kripas, Suvi- 
ta,Bhalanda, Baudha, Rama, Indrane, Vasava, Varu- 
nas, Rajas, Savonas, Sumanta, Gavala. Devala, Me- 
daka (nimfa), Matanga, Kapila, Matila, Devatas, Ba
lis, Vadava (dievybė), Kankas, Sakas, Keralas, Valmi- 
ki; Vanga (m. v.), Vipula, Virinis, Ašoka (karalius), 
Sakaras, Lalita, Vislara, Vasatis, Sakuni, Vala, San- 
dikaš, Danuva.

Prof. A. Macdonell “Vedic Index of Names and 
Subjects”: Mana, Arbuda, Ašvala ,Arjikas, Kalpa, 
Kampila Kauneya, Budila, Jodila, Devaka, Daiva (m. 
v.) Daivala, Daivarda, Naras, Naka, Pila, Devataras, 
Baru, Barku, šakuni, Varsna, Aisaviras, Mangala, 
Mantis, Matula (m. v.), Manava, Laba, Varaka, Var- 
kala, Vaida (m. v.), Vaišanta, Vida (m. v.), Savas, 
Sakalas, Sanda, Samvarga, Sudevala (m. v.), Arna, 
Saitava, Sanaki. Dr. B. Tilak “The Hindu Philosophy 
of Life, Ethics And Religiom”: Nara, Karaviras, Gita 
(deivė), Devigita (nimfa), Daivaka, Daivada, Adita, 
Devala.

Prof. R. Majundar “Tme Vedic Age”: šoną. Asilą, 
Usinaras, Salvas, Sarva, Ašvapati, Anarta, Vaišala, ša
ka, Aila (m. v.), Utkala, Danda, Sudeva (m. v.) Sau- 
viras, Sakara, Urvą, Apavą, šabaras. Nagas, Mamata 
(m,'v.), Vitata, Mulaka, Rama (m. v.), šalija, Kuka- 
ras, Vasudeva (karalienė), Virata, Vaira, Turą, ša
kuni, Divakara, Senajit, šišunaga, Kunika, Jotakas, 
Aja ,(m. v.), Anarta, Astikas, Aruna, Ašoka (kara
lius), Devaka, Kuntis, Langas (dievybė), Vašas, Rita

(deivė), Šita (karalienė), šivis, Vitota, Valini.

Prof. C. Lassen “Indische Altertumskunde”: Di
vodasa, Narakas, Aldane (m. v.), Vasava, Girikas,. 
Danuve, Šumanas, Astika, Sena, Kavadas (karvė 
dys), Aira, Nomeda (deivė), Ramadeva, Valala, Ga^- 
jauta (m. v.), Vaiva (m. v.), Dale (m. v.) Vitaragaš, 
Ganda, Gaudeva. A. Walde “Vergleichendes Woerte- 
buch der Indogerm. Sprachen”: Ūdra, Uta (m. v.), 
Karka, Kutra, Karjatis, Kevala, Kolila (m. v.), Ganda, 
Gala, Ciras, Jarate (m. v.), Jaras, Danta, Nida (m. 
v.), Yatuna, Medana (dievybė), Yacas, Yoga, Ruška, 
Varga, Vida (m. v.) Sadas, Skundate, Svająte (m. 
v.), Stoka. :

Dr. B. Tilak “The Artic Home in Vedas": t’ata- 
ra, Pranas, Patanga, Virupas, Ramas, Vandana (m. 
v.), Kurus, Vala, Agilas, Garma, Rajas, Va etika, Viras 
Kalpas. Prof. R. Latham “Descriptive Ethnology’*; 
Kavuna, Unula, Puranas, Siva, Bouta (dievybė), Bau
das, Aravulis, Minas, Gajai, Ravun etc.

INDŲ KILČIŲ VARDAI Į

Prof. A. Macdonell “Vedic Index of Names and 
Subjects”: Devali, Anga, Narya Krivi, šivas, Yoti, Va
sa, Varaki, Varkalį,Vaidava, Vairupa, Vaida, šaka
lys, Sanbala, Aja, Kudava, Alina, Kikota, Gauduri, 
Turvaša, Tulinda, Balika, Yokša, Vanga, Vidarba, 
Vaikarna, šapala, šabara, šalva. Prof. F. Mueller “All— 
geineine Ethnographic’’: Bani, Kurmi, Kotas, Caura, 
Prof. R. Latham” Descriptive Ethnology”: Skardi, 
Praradas, Ladakis, Gari, Puteni, Thila, Kukis. Vara- 
li, Karens, Bumbi, Sena.

(Bus daugiau)
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TELEF. PR 8-3229

DU ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR ŲPUILRS LIGOS 
>868 W. Gird Street

JONAS A. ŠAUKUS, Ph. D

Kas čia dabar darosi?
Vąląndoa pagal susitarimą.

Kisingerio kilirnaf. Išrinko konservatoriai, laimėjo 
liberalai. Ar Pabaltijis yra Amerikos interesę sferoje?

kius ąsffiepis ir jų politiką rea
guoti. M&j tąjp pąt torius ati
džiau pą 
litika 
politiąeą
nizm| įr pfękt|Hgą.j pasipriešinti.

j j Kigįnferio po- 
lt jp dįęltoBmM

Richard Niksonas, kaip pre-1 Foreign
DU K. G. BALUKAS 

AKUiiRUA IR MOTERŲ LIGOS 
GIKRICOLQGINi CHIRURGIJA 
6449 $«. Pul*»W Rd. (Crawford 

Radical Bulldinfl), T.L LU 5-6444 
Priima ligoniui pagal nuitarima. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. C K. BOBELIS 
UOSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Talat 69541533

Fax Valley htedicAl Cantar 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 54, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON

2434 WEST 71st STREET
Pfi^s: tygmlock 4-5849 

Roddu 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirnytdleniais ir ketvirtai 1—7 vaL. 
intn.iL, penktadipni nuo 1—5. treč.. 
------ ir fežtad. tiktai susitarus. I 
J*1. J ŪMUI. II ■'

DR. PALU V. DARG1S 
9YBVTCJAS IR CHIRURGAS 

Weitrbeitar Community klinikos 
Medicines direktorius.

19 Si S. Manheim Ri, Westchester, 11L 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomū ir 

kas antrą jęfUdieiū 8—3 vaL 
TaL Wfiti arba 562-2723.

», iiiua
GI 8-0873

zidentas, būtų pats pavojingiau
sias už visus kandidatuojančius, 
— pareiškė Henry Kisingeris, 
artėjant tuolaikiniams preziden
to rinkimams. Tada jis buvo 
Harvardo universiteto profeso
rius ir New Yorko valstijos gub. 
Nelson Rockefellerio politinis pa
tarėjas. Jis pradėjo kopti poli
tikos laiptais aukštyn 1950 m., 
gavęs pirmąjį mokslo B A daips-r 
nį su aukščiausiu pagyrimu — 
summa eum Įaudė.

Vis didėjančią įtaką įgaunan
čio je intelektualų bendruomenė
je H. Kissingeris tapo garsus 
savo diplomine studija, parašy
ta pagal privačios kontr*aversi- 
nės organizacijos Council on

GRADINSKAS
PRIETAISAS 

KIEKVIENAI TV NUO TOLO 
VALDYTI

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

....... ..... - - -------------==J

DR. W, E1SIN - E1S1NAS 
AKUIER1JA IR MOTERŲ L'GOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA
6132 5e. Kedfle Ave., WA 5-2670 •

Valandos pagal sp site rimą Jei neat- 
silįepia, skambinti Ml 3-0001.

TEL. — BE 3-5893

" .. ....................     L
GĖLES VISOMS PROGOMS

Beverly Hills 
GELINYCI A 

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

Relation New Yorke 
planus bei idėjas. N. Rockefelle- 
riui netapus prezidentiniu kan
didatu, o tą kandidatūr ir rinki
mus laimėjus Niksonui, atrodė, 
kad Kissingerio politiniai laip
tai sutrumpėjo. Betgi išėjo vi
sai priešingai.

1968 m. lapkričio 25 d. 10 vai. 
ryto H. Kisingeris visai nelauk
tai ir netikėtai buvo pakviestas 
į New Yorko Pierre viešbučio 
39-tą aukštą pasikalbėti su iš
rinktuoju prez. Niksonu. Pasi
kalbėjimas užtruko iki pietų per
traukos. Laike pietų pasikalbė
jimai buvo tęsiami ir Kisinge- 
riui buvo pasiūlyta Saugumo ta
rybos vadovybė. Jis išskubėjo į 
Cambrige popietinei paskaitai, 
gavęs visą savaitę apsisvarstyti. 
Po dviejų dienų Kissingeris pa
siūlymą priėmė ir 1969 m. sau
sio mėn., tuoj po prezidento in
auguracijos, pradėjo darbą. Jo 
įstaiga Baltųjų Rūmų beisman- 
te tapo ne tik planavimo, bet ir 
Amerikos politikos vykdymo in
stitucija. --

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

3907 West 103 rd Street
Valandos pagal susitarimą.

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

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
‘OFISAI:

_ i0§2 Ji. WESTERN AVE. 
(Prie Western Ave. kampo) 
5214 No. WESTERN AVE. 
Valandos pagal susitarimą.
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Ofise teL: HE 4-1813
ZesidencHos; PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie- 
’ni«Vc ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 yąL popiet 
Tik susitarus. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2313 W. 71st St. — Tel. 737-5149
Tikrins akis. Pritaiko akinius ir 
' •' “contact lenses”. 1

y a] pagal susitarimą Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2654 WEST 63rd STREET

VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketirtad. nuo 5—7 vaL vak.

Ofise telef.; 776-2880
Naujas rez. telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofiaas; ?652 WEST 59tb STREET 

Tėte PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad., 
Ir peąkt 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie- 
niaia 24 vaL po piety ir kitu laiku 

pagal susitarimą.________

V. T ūma so n i s, M. D., S. C
CHIRURGAS

* 1454 WEST 71st STREET
OfUc HEralock 4*2123

telef.: Glbwn £-6195
Priimi ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valanti ag skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. GI &-6195.

Miwik ■ -i ~........................ " "S

GĖLININKAS 
(PUTHAAIEM'ĄS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėles ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezonines 
kapams gėles.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Hariem Avs. — 586-1220

_^iimwTirfcniiTM-Tfrrltir--.iTMi rramn

r PERKRAUSIMAI '

MOVING 
Leidimai — Pilna apdreuda 

ŽEMA KAINA 
R.ŠEKĖNAS 
Tel. WA 5-8063

į . .„n. .....................1.'............................. . —- ------

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiy atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tek: FRontier 6-1882
-................ -........... .. .

;---------------------------------S'

i SOPHIE 8ARCUS
j RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma-: 
dienio iki penktadienio 11:30—12 
vai. ryto. — šeštadienį ir. sek
madienį duo 8:30 iki 9:30 vai.; 
ryto.
Telef.: HEmlock 4-2413

715° So. MAPLEWOOD AYE.

CHICAGO, ELL. 60629
c-------- ----- ; — - ——---------į

JOKKT FERES HVRT 
CXJX TDKEST IBJCEMRf

P. ŠILEIKIS, 0. P.
©RTHGPEDAS-PROTEZISTAS

'įį Aparatai - Protezai. Med. Ban- 
dates. Speciali pagalba kojoms 

'• (Arch Supports) ir t. t
VaL: 9__4 Ir 6—8- Šeštadieniais 9—1.
tiso' West 63rd Sf., Chicago, III. 60629 

Telef.: PRoepect 6-5084
f
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Kisingerio politikos pagrin
duose paliko buvusį komunizmo 
sulaikymo politika, tik naudo
jant visai skirtingus metodus 
bei taktiką. Sulig ja komunizmo 
ekspansija yra bandoma sulai
kyti didelių projektų draugys
te bei bendradarbiavimu, kei
čiant jų ambicijas ir laukiant, 
kad ateityje jos visai pranyks. 
Pagal _ šią linkmę rikiuojama 
JAV politika ir su kitais kraš
tais.

Tokiu būdų Amerikos politi
nė ir karinė jėga nusiginklavi
mo bei ginklų ribojimo dery
bomis tampa nedominųojantį, 
bet mažėjanti. Pagal Niksono- 
Kissingerio strategiją Amerikos 
saugumas priklauso tik nuo san
tarvės su Sov. Sąjunga, be de- 
tentės visai neliekant kitų kelių. 
Todėl ir kalbose nuvalkiotas po
sakis apie Amerikos galybę, 
esančią antroje vietoje ir nesant 
tokios pirmosios, yra tik retori
ka nuraminti konservatorius ir 
tyliąją daugumą, kurių balsais 
prez. Niksonas tapo išrinktas 
prezidentu, bet pasidavė visiškai 
liberalų įtakai. Nežiūrint šių 
dalykų, jie Niksoną privertė at
sistatydinti.

1967 m. Niksonas parašė sa
vo garsiąją studiją “Azija po 
Vietnamo”. Betgi tą jo doktrina 
tęsėsi iki Vietkongo didžiosios 
invazijos. Ji, kaip ir Monroę 
doktrina, po perversmo Kubo
je ir ten komunistų įsigalėjimo, 
tapo bereikšme retorika. Vėliau, 
rugsėjo mėn, Foreign Affairs 
biuletenyje buvo išdėstytą Nik- 
sono globalinė politika. Vėlesni 
Kissingerio raštai yra tik tos 
politikos papildymas.

Kissingeris bent nuo 1968 m. 
tikėjo ir kitus tikino, kad Sov. 
Sąjunga arba Rusijos komparti
ja, su kurios bosais jis visuomet 
pirmoje eilėje tariasi bei derisi, 
jau nėra revoliucinė jėga. Ji tik 
nori dalyvauti ir turėti didelę ro
lę pasaulinėje politikoje. Šią pa
žiūrą Niksonas pripažino ir dar 
paryškino, kad Sov. Sąjunga, 
kaip ir kitos didžiosios pasaulio 
jėgos, gali naudotis atitinkamo
mis pirmenybėmis, net turi teisę 
į “natūralią ekspansiją pasau
lyje, nesukeliant Amerikos ak
cijos, kol sovietai sieks išimtinos 
arba dominuojančios pozicijos 
tose vietose, kuriose JAV pąr 
lieka savo interesus”.

■Man kolkąs nekyla abejonių 
dėl prez. Gerald Fordo teigiamos 
pažiūros į Amerikos interesus 
Pabaltijo kraštuose. Tą jis pąr 
reiškė Pavergtų tautu kilmės 
amerikiečiams per jų atstovų 
delegaciją, kuriai vadovavo Alto 
pirm. dr. K. Bobelis ir joje da
ly vąyp SLA prez, Bęviląs P..Dan
gis. Jis taip pat įsakė tai įrašy
ti į savo kalbos Helsinkyje teks
tą, iš kurio, matomai priešingos 
pažiūros šalininkai tą pareiški
mą išbraukė. Mūsų pareiga tai 
nustatyti ir tinkamai prieš to-

Prašo nepripažinti 
Lietuvos aneksijos
Lithuanian Freedoųp Forum 

(Vilius Bražėnas), pastango
mis, Executive Gojnnūttoę of 
America# Party Lee County, 
Floridą, 1975 gegužės Į£ <1 pri 
ėmė r&ąHueut> reikateiij aąr 

kad JAV vyrigpsybp griež 
tai ląi^ylųsi sąvp lįgštoliaža 
Baltijoj kraštų iųkorpppąpijos 
Sovietų Sąjltogoa pęprip.ąrini- 
mo politikos. Rezęjiuciją pa
siųstą: pre^ittobtui Fordui? 
natorįąfląa jMwstph GhiĮęg ir 
Ricnąąr4 StoDč? koęgręsįtopkųi 
L. A. Bąfalįs, ir spaudai-

Wiscousip = Upper Michi
gan jąv UutoroRŪ Bažnyčios 
Synodo pastorių konvencijoje 
gegužės 29-31 d. d. priėmė re
zoliuciją, rejkąląųjąųpią ap
sisprendimo teisės Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai, bei tų vals
tybių į Sovietų Sąjungą neprir 
pažinimo. Rezoliucijos nuorar 
šai pasiųsti Prezidentui Fon
dui, Valstybės Sekretoriui Kis 
singęriųį, JAV Ambasadoriui 
prie Jungtinių Tautų ir Wisr 
consin —■ Upper Michigan Sy-r 
uodo teritorijos senatoriams ir 
kongresininkąms.

Eltoj gautas ' naujas (27) 
numeris Cahiers du Samizdąt, 
kuris leidžiamas Belgijoje. Tai 
yra periodinis mėnesinis žur-r 
nalas, kurio tikslą redakciją 
taip apibūdina: “Reguliariai 
duoti prancūzų kalba informa
ciją apie laisvą spaudą ir lais
vą mintį Soyietų Sąjungoje”. 
Žurnalo tikslas taip pat yra 
būti ryšininku su vakarų skai
tytojais ir pateikti jiems do
kumentus apie sovietinį gyve
nimą, šio nųmerįo turiny: Gų- 
ląg Archipelago Sovietų Są
jungoje (jis tenai skaitomas); 
dėl sovietų-amerikiečių pre
kybos derybų;, slaptos spaus
tuvės Latvijoje susekimas; slap 
tas raštas dėl areštų Gruzijo
je; KGB persekiojimo meto
dai; “Balsai ją griuvėsių” — 
Igor Šafarevič rašinių įvairiais 
Sovietų Rusiją liečiančiais 
klausimais. (E).

Dėl rnąžo derliaus 
pabrango svogūnai

NEW YORKAS. Kąd svogū 
naį lygiai kaip bulvės be galo 
brangsta, visi žino, kam tenka 
pirkti. Pagaliau nors svagūnų 
brangumas paaiškėjo: New 
Y’orke per praeitus metus pa
brango dvigubai dėlto, kad šį 
pavasarį ir vasąpą svogūnų 
deriįųs 21 nuošimčiu ma
žiau teužderėjo lyginant su 
pernai ir 16 nuošimčių mažiau 
lyginant su užpernai gautu 
derliumi, paskelbė Agrikultū
ros departamentas.

"NAUJIENOS’ KIEKVIENO

LIKiyVĮG

DRAUGAS IR BICIuLfL

ALTo Informacija
PftJgS SOVIETU 

INWUWT4GU4
Lietuvos reikgjipį nuošir

di ąi gįųą kpftgręafflBnas Fr. 
Ąopuozįp (dejų- JĘ:). Nesenai 
jis savo vičoąipe pareiškime 
pabrėžė, kad nęaįįtio^a tikre
nybę Sovietų Sęjųngps inter
pretacija, bok Helsinkio susi
tarimas ratifikavo Sovietų Są
jungos ųžkariayimųs antrojo 
Pasaulinio Karo metu., šitokia 
Interpretaciją, pabrHė kongr. 
Apnuogia, yra prigšipga pa- 
kartotimęnis Valstybės depart
ment pareiškimams, kad JAV 
rbės laikosi Baltijos kraštų už
grobimo nepripažinimP politi
kos.

APSILANKYMŲ ją PAŠTO 
141&VĖ8I

Kongresmanąs Fr. Ąnnunzio 
(demt> U1-) gindamas Lietu
vos reikalus savo kalboje at
stovų rūmuose iškėlė reikalavį 
mų, kad būtų suteikta laisvė 
atsilankymams iš okupuotų 
kraštų, taip pat, kad būtų leis
tas necenzūruotąs susirašinė
jimas. Savo kalboje pabrėžė: 
“Mūsų pačių ateitis įr ateitis! 
pavergtųjų tautų pareįs nuo 
budrumo ir nuo bekompromi- 
sinio nusistatymo priešintis to
talitarinei agresijai.”

PREZIDENTO PAŽADAS 
LIETUVAI VALSTYBĖS 

DEPARTAMENTO 
BIULETENY

Valstybės d e p artarnentąs 
plačiai siuntinėja savo biule
tenius: “The Department of 
State News Release”. Vieną šį 
leidinį paskyrė prezidento For 
do kalbai, liepos 25 d. pasaky
tai etninių grupių vadams Bal
tuosiuose Rūmuose, Helsinkio 
konfei^ncijos išvakarėse. To
je savo kalbpje kaip žinoma, 
prez. Ford pabrėžė: “Aš galiu, 
užtikrįptį jus kaip vienas, ku
ris seniai dopajupsi tuo klausi
mu, kad JAV niekada neprį- 
pažinp Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos inkorporavimo į Sovję-, 
tų Sąjungą ir to nedaro dabar. Į 
Mūsų oficialios nepripažinimo 
pilitikos neliečia Europos Sau 
gumo Konferenpįjps rezultą-. 
tai.” Ta gąrąptiją dabar iš-‘ 
pausdinta oficialiame valsty-į 
bės departamento leidiny, to-j 
rinčiame datą 1975 m. liepos 

d-

KANADOS NAUJIENOS
MĄMILTONAS, Ont. — Kle- 

mas Jurgelys norėjo atsikviesti 
sūnų Vytautą iš Lietuvos ap
lankyti 70 metų tėvą. Nepasise
kimą atsikviesti jis skaudžiai 
pergyveno.

Jis pasirinko išvykas nusira
minimui: pirmiausiai aplankė 
Amerikos sostinę Washingtona, 
apžiūrėjo žymiausias vietoves.

Grįžęs ir kiek pailsėjęs, jis iš
vyko į Kanados sostinę Otta
wa, iš kur grįžo su gerais įspū
džiais. Dabar laukia spalio mė
nesio, kada bus Hamiltone Lie
tuvių dainų-šokių šventė. Lau
kiame svečių iš Chicagos ir iš 
kitur.

| Korespondentas

SVEHTO RAITO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

} "Ka tik darote, darykite ii širdies, kaip Viešpačiui, o ne žmo- 
nimT.— Kol. J:23.

• • e
Viešpats yra davęs savo žmonėms laisvę, jis negąsdina ir neverčia 

juos ką norę darytį. Jis kviečia juos pristatyti savo kūnus kasdieną kaip 
gyvas ir Šventas aukas. Jei kas atšąla, aptingsta ir atsiima savo auką, 
tas pralaimės. Dievas nekenčia nuodėmės, todėl ir jo žmonės turi kovoti 
prieš nuodėmę. Geruose darbuose mes turime būti savanoriais. Turime 
būti stropūs ir uolūs daryme ta, kas Dievui patinka ir kas naudinga mū
šų artimams, 6 ypatingai, tikėjimo namiškiams. “Mes trokštame, kad kiek
vienas įš jūsų ikį galo rodytų tą patį uolumą pilnam vilties tikrumui pa-

Visi žino, kfd mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mU 
rvsieji? I tą klausimą atsako knygutė “Viltis po mirties", kurią sausite 
nemekamal. Rąžykite:

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

iV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
-AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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

ambulance 
PATARNAVU, 
MAS DIENA 

IR NAKTĮ.
TE

TURIME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO
DALYSE.

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Assoęiącijos

ANTANAS M. PHILLIPS .
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401
P i.ir— i .1. ...— .................. ■■ - --

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

ANTOINETTE RUPELIES
Pagal tėvus Valatka - Wallace

Gyv. 3600 Węst 57 Street

Mirė 1975 m. rugpiučio mėn. 16 dieną, 3:40 vai. ryto, sulaukusi 
78 metu amžiaus. Gimusi Lietuvoje.

puvo žmoną ijurusiq ą. ą. Stepheą.
Amerikoje išgyveno 70 metų.
Paliko nuliūdę: sūnūs George Rudelis, marti Julia; duktė Mar

cella Kobįljak, žentas Joseph; du anūkai ir du proanūkei; broliai Stan
ley Wallace ir Peter Wallace, gyv. Kewąneet Ill.; Peter Wallace, bro
lienė Herta, gyv. Bells, Tex. ir josios sesuo Helen Wood, gyv. Car- 
roitan, Ohio, ir daugelis kitų giminių, draugų bei pažįstamų.

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

Trečiadienį, rugiūčio 20 d. 1Q:00 vai. ryto bus lydima iš koply- 
Čię$ Į Lię|ųvių Tautinas kapines. i t * *

,:Vfci si. a.'( Antoinette ftudėiiės gĮntfnės. įaugai Ir’p^stanu liub-, 
širdžiai ►peciai^f dalyvauti laidotuvėse fa- suteikti jam ^paskutini pa- 
tarnavimą ir atąhvgikųuĮiią. s ’"• •<_ -

Nuliūdę |ieką:
z

Sūnus, duktė if ęimtnėe.

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

PETRAS BIELIŪNAS
4848 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDAHNAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138-113S

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ) Į

WKfrr 65th STREET REpublic 7-1213 I
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, 111. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HASTED STREET Phone: YArda 7-1911
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RAŠO
Marijus Blynas nu< kiliais 1.

Lietuvos bendradarbis, rugp. 
11 d. numeryje daro tokį pas
kutiniu įvykių vertinimą: “1975 
metais Helsinkyje Baltijos tau 
tos liko trečių kartą. J. A. V. 
Prezidento pareiškimas Wa
shingtone yra ne kas kitas, 
kaip aukščiausio laipsnio "doub 
le talk’’ pavyzdys!”

Tuo tarpu to paties laikraš
čio redaktorius, savo-sprendi
mus turįs paremti faktais, ižai? 
giniame šitaip rašo:

Kai kuri mūsų spauda kelia 
paniką, kad 35-ių valstybių 
galvos ar kiti atstovai Helsin
kio konferencijoje pasirašę su 
sitarimą, kuriuo Pabaltijo vai 
stybės, jų tarpe ir Lietuva, 
“pripažintos” Sovietų Sąjun
gai. ..

To “pripažinimo” Įrodymų 
nepateikiama, bet mūsų žmo
nėms išgąsties ir nerimo esa
ma dėl to daug. - Kiti mūsų 
krenta j tokių neviltį ir pesi
mizmą, kad visai nuleidžia gal 
vų ir rankas, sakydami, kad, 
jeigu jau taip, tai tolesnis mū

sų tautos laisvinimo darbas %
esąs beprasmiškas.

Tuo džiaugiasi Brežnevas su; 
visais savo, agitpropininkais, j 
kurie irgi Helsinkio susitari-! 
mų aiškina ta pačia mums ne-| 
palankia prasme, nors ten nei i 
vienu žodžiu nėra paminėtai 
Lietuva, nei kilos neva išduo
tos Sovietams valstybės, pri
pažįstant teisės aktu jų smur
tą, kuriuo jos buvo jų pasigrobi 
tos ir inkorporuotos j jų des-Į 
pelinę valstybę. Džiaugiasi! 
tuo ir mūsų visokie okupanto! 
padlaižiai, lietuviai komunis
tai Lietuvoje, lygiai kaip ir jų 
“bendrautojai” bei “bendra- 
darbiautojai”, kad, pagaliau, 
bus palaužtas mūsų kovos fron 
tas su okupantu ir su jais, nu
siteikusiais taikoje gyventi su 
mūsų raudonaisiais kvislingais 
okupuotoje tėvynėje Lietuvo
je, ir broliauti su okupantu pa
gal chruščiovinės taikingosios 
koegzistencijos idėją.

Tas mūsų žmonių gąsdini
mas, kad, va, “jūs jau pateko
te Į padėtį be išeities”, kad “li
kimas atidavė jus į mūsų ran

Galingas Lockhead Hercules lėktuvas, prieš kildamas iš Marietta, 
Ga., aerodromo, gerai patikrinamas ir nuvalomas. Patikrinamas 

benzino kiekis ir ratai, o vėliau nuvalomi langai ir šviesos.

VANDALAI KRIMINALISTAI

Penki ginkluoti vyrai praėju
sią savaitę areštuoti, kurie pa
sisakė atvykę į gazolino stotį 
3100 S. Pulaski Rd. nubausti van
dalus, jau du kartu apšaudžiu- 
sius tą stotį. Policija iš jų su- 
konfiskavo 7 šautuvus ir vieną 
karabiną su teleskopu. Pakal
tinti neleistinu ginklų vartojimą 
Charles Mozdzianek, 22, Ch. Bo- 
rosiak, 22, Francisco Garcia, Ri
chard Michalczewski, 24 ir Dea- 
nis Swoboda.

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

REIKALINGA INDŲ PLOVĖJA 
ARBA PLOVĖJAS. 

Skambinti bet kuriuo laiku. 
Tel. 778-77G7.

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS

Uga mečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4.00, minkšti — S3.00.

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

L -i

f ~ SIUNTINIAI Į LIETUVA '
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS

| 2608 West 69th St., Chicago, HL 60629 * Tel. WA 5-2787

I
 Didelis pasirinkimas Įvairių prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.
-------------------------- ------------ .r.A..,..'S... ..... -T— ■■ ■....................... .. ------------- -----•- - . - ■ —-7

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

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

SIUNTINIAI I LIETUVA
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, 111. 60629. — Tel. WA 5-2737

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

maistas, doleriniai Certifikatai.
V. VALANTINAS

~~ ' L——   A . ... ' ■ -------—   — ... JT

JUBILIEJINIU METU
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metų. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū- 
nūs 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 įgalioti
niais.

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

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems idomios. 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 laikraščio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: CMcagoĮe Ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metų — $16.00, 

trims mėn. — $830, vienam men. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — 2-50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

kas’’. kad “nėra jums kelio 
atgal”, kad “istorijos rato ne
pasuksite atgal” buvo ir 1940 
metais, raudoniesiems užplū
dus Lietuvą ir demonstruojant 
mūsų tautai savo karinę galių 
savo tankais, ir ausis apkurti
nančiais, spengiančiais lėktu
vais.

Tuo okupantas tada siekė, 
kaip ir dabar sava propagan
da siekia palaužti mūsų kovos 
dvasią, mūsų pasipriešinimą 
jam ir nutildyti mus visam 
laikui.

Ką gi mes šiandien akivaiz
doje viso to turime daryti? 
Kaip į visų tai turėtume atsa
kyti?

1) Visų pirma, susidariusią 
padėtį turime vertinti šaltu 
protu, nepamesdami galvos, 
ypač' gi neišsigalvodami tos 
neva tragiškos padėties, kurios 
nėra.

2) Neturime kelti panikos, 
kristi į neviltį ir pesimizmą ir 
palūžti kovos dvasia, o turime 
sustiprinti kovos frontą prieš 
okupantą, sutelkiant jame vi
sas turimas jėgas.

3) Turime, pagaliau, išsiaiš
kinti visus mūsų veiksniu tar
pusavio nesusipratimus ir baig 
ti juos išmintingu susitarimu 
sunderinti savo jėgas kovoje 
dėl tautos laisvės.

4) Turime irgi išsiaiškinti 
nesusipratimus mūsų Bendruo
menėje ir juos taipgi baigti, 
atsižvelgiant į JAV LB orga
nizuotos opozicijos keliamas 
idėjas ir duodamus geros va
lios pasiūlymus pertvarkyti 
LB naujais ir tikslingesniais 
pagrindais.

5) Turime prikelti iš apsnū
dimo mūsų išeivijos jaunuo
menės masę ir įjungti ją į bend 
ra tautos laisvinimo darba su 
vyresniąją karta.

6) Turime griežtai kovoti su 
visomis mūsų laisvinimo dar
bui kenkiančiomis ir mus iš 
kovos fronto į bendradarbiavi
mą su okupantu stuiniačiomis 
mūsų jėgomis ir įtakomis.

L. L. 1975 m. rugp. 14 d.

| I Š C H i C A G O S IR 
T APYLINKIŲ

o

Chicagos meras Datey 
užtaria vienmečius

Chicago meras Richard Da
ley, pats eidamas 73 metus sa
vo amžiaus, miesto tarybos po
sėdyje aiškiai- pasisakė prieš 
privalomą paleidimų iš tarny
bų 65 metus amžiaus sulauku
sių tarnautojų ir darbininkų. 
“Neturi būti amžiaus diskri
minacijos mūši] šalyje”, pasa
kė Daley. “Mano Įsitikimu, la
bai svarbus yra, kad JAV-bių 
vidaus politika būtų skatinti 
ir remti galinčius ir norinčius 
toliau dirbti senesnio amžiaus 
piliečius. “Deja, pas mus yra 
įsigyvenęs pąprotys atleisti 
žmones iš darbo lik dėl jų am
žiaus. Bet patirtis rodo, kad 
tokia politika yra rimta klai
da ekonominiu, o dar labiau 
žmoniškumo požiūriu”, pareiš
kė Daley.

SURINKO 463 TIKĖTUS
Chicagos šiaurinio priemies

čio gyventojas Henry Rabin bus 
sumušęs visus rekordus, per pus
trečių metų gavęs 463 tikėtus 
už savo automobilio baustinai 
pasistatymą. Jis tol už juos nie
ko nemokėjo, kol nebuvo suim
tas.. Trafiko teismo teisėjas pri
teikė sumokėti apskritą $5,000 
baudą.

IŠSTŪMĖ PRO LANGĄ 
Iš DEVINTO AUKŠTO

Antradienio naktį šešių metų 
amžiaus vaikui matant, piktada- 
ris nužudė jo motiną Eulawea 
Moore išstumdamas j pro miega
mojo kambario langą devinta
me aukšte, 5001 S. Federal avė.

Nukritusi iš tiek aukštai ant 
brūkio Eulawea Moore užsimušė. 
Du- jaunikliai, išgirdę Mrs. E. 
Moore kliksmą ir pamatę jos pa
stangas nuo piktadario atsiginti, 
pažino jį kaip gretimo apartmen- 
tinio buto gyventoją Willy Wes
ley, kurs jau policijos rankose.

— Central YMCA Community 
kolegija, 211 W. Wacker Dr., 
Chicago, Ill. 60606, išleido ru
dens semestro studijų bei vaka
rinių kursų programas, kurias 
galime gauti kolegijos raštinėse 
arba paštu.

— Antanas Vasiliauskas iš 
Richmond Hill, N. Y., baigė 
New Yorko universiteto Queens 
kolegijoj filosofijos mokslus 
magistro laipsniu su aukščiau
siu pakyrimu — Summa cum 
Įaudė. Priimtas į garsųjį Cam
bridge universitetą Anglijoj 
siekti daktaro laipsnį.

— WGN Radijos stotis Chi- 
cagoje savo sekmadieniniame 
editoriale teigiamai vertino 
tautinių- grupių įnašą į miesto 
ekonominį ir kultūrinį gyveni
mą, cituodama Stanley Balzeko 
Jr. pareiškimus apie tai ir apie 
būsimas tautinių mažumų pro
gramas sekančiais metais mi
nint Amerikos nepriklausomy
bės 200 m. sukaktį. Tautinės 
grupės turės 3 dienų progra
mas.

— Bostono kultūrinių reikalų 
įstaiga ir Bicentennial komisi
ja paskyrė š. m. rugsėjo mėn. 
pabaltiečių pasirodymams bei 
programoms. Rugsėjo 4 d. 
atidarymas su menine progra
ma miesto rotušėj. Rugsėjo 13 
d. festivalis ir mugė bei paro
dos Fenway parke, o vakare 
koncertas English aukšt. moky
kloje. Rugsėjo 28 d. latvių pia
nistės koncertas First ir Se
cond bažnyčioje, o rugsėjo 30 
d. smuikininko Izidoriaus Va- 
syliūno, čelistės Joyce Irons, 
pianistų — dr. Vytenio Vasyliū- 
no ir Sauliaus Cibo lietuviu 
kompozitorių Čiurlionio, Gaide
lio, Kačinsko ir Bražinsko kūri
nių koncertas. Rugsėjo 2—29 
d. rotušėje bus pabaltiečių net 5 
parodos.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTARIATAS — VERTIMAI.
| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
. INCOME TAX SERVICE

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

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

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

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

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

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance. Income Tax 

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

— Chicagos TV kolegija šį 
rudenį įveda komputerių ap
tarnavimo ir kitokius praktiškų 
specialybių kursus. Informaci
jas teikia tel. 269-8180.

— Stanley Mažutis iš Bridge- 
porto apylinkės pakviestas Glo
be Bowling Enterprises vedėju. 
Jis taip pat gerai .supranta ir 
restoranų bei svetainių biznį.

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

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 yra 
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- 
tojus 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).

PRIEŠ MOKSLO METUS
7 KAMB. MŪRO REZIDENCIJA. 

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

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

8 BUTU MŪRAS, naujas gazu šil
dymas. nauja elektra, alumin. langai. 
S15.000 metiniu pajamų. Arti mūsų. 
$71.700.
6 KAMB. (expandable) 18 metų mūras 
ir 2 auto garažas, Marquette Parke. 
$23 900.

LIUKSUS 10 METU MŪRO rezi
dencija. 3 miegamieji. 2 vonios, kar
petai. beismanto gražumėlis. Kampi
nis 40 pėdu lotas. 2 auto mūro ga
ražas. Arti Kedzie prie Nabisco. — 
S37.650.

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

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

2 AUKŠTU MŪRAS, puikūs 2x5 
kamb. butai ir 2 kamb. sausam beis- 
mante. naujas gazu šildymas. Geras 
garažas. Arti mūsų. $26.500.

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

. VALDIS
REAL ESTATE

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

BUTTT NUOMAVTMAS. ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI. NAMU IR NEKILNO

JAMO tttrtd PIRKIMAS. 
PARDAVIMAS.

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

M. A. š I M K U S 
Real Estate. Notary Public.

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

šymai ir kitoki blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

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

QĮ Siunčiu * doL Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio 
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

PAVARDE IR VARDAS -----------------------------------------------

ADRESAS________________________________________

EUROPA IŠMIRŠTA
BONA, Vak. Vokietija. — Kai 

kuriuose Europos kraštuose gy
ventojų prieaugliui nebedaugė- 
jant, o kai kuriuose net gimimų 
esant mažiau kaip mirimų de
mografai jau pradeda kelti aliar
mą. Pavyzdžiui Prancūzija šie
met mirimų turėjo 160,000 dau
giau kaip gimimų. Gyventojų 
1975 metais situacija esanti pa
naši į 1915 ir 1940 metų, tai yra 
prieš pat I ir II Pasaulinius ka
rus.

Federalinė Vokiečių Respubli
ka 1975 metais turinti 100,000 
mirimų daugiau kaip gimimų, 
panašiai Šveicarija ir Prancūzi
ja. Toks prieauglio mažėjimas 
Sovietuose prasidėjęs nuo 1955

BOMBOMANIJA
Praeitą savaitę Chicagos po

licijai pasisekė sugauti iš Pen
silvanijos sandėlių pavogtos 
sprogstamosios medžiagos di
namito dideli kiekį, 400 svarų, 
bet dar daugiau kaip 60 svarų 
dinamito nepavyko surasti. Chi
cagos policija areštavo tris jau
niklius iš Acosta,' Pa. Jie buvo 
pagauti parduodant vogtus 
sprogmenis Chicagos Šiaurinės 
miesto dalies mokyklų moki
niams.

Glen Kimmel, 28, policijos 
areštuotas pasipasakojo pavogęs 
400 dinamito lazdelių iš sandė
lių Acostoje, kur jis pats buvo 
tarnautoju. Kimmeliui ir jo 
kompanijonui Carey Coba už-
statą teisėjas nustatė po $75,000

— Akademinio Skautų Sąjū
džio stovykla prasidės rugpiū- 
čio 27 d. Rako stovyklavietėje.

— Lietuvių Taupymo Bendro
vių Lygos pareigūnų pristaty
mas ir iškilmingi pietūs su šo
kiais bus Ridge Country klube, 
103-čia ir California Ave., rug
sėjo 27 d. Rengėjų komisijos 
pirm, yra J. Gribauskas, šv. An
tano Taupymo ir Skolinimo 
b-vės sekretorius ir vedėjas.

— Kazys Kudla, ilgesnį laiką 
buvęs Bethany Beach, Delava- 
re, grįžo į Baltimorės miestą.

— Frank Zavist iš Marquette 
Parko apylinkės tarp kita ko 
taip rašo: “Reikia vertinti jūsų 
didelį ir sunkų darbą kasdien 
išleidžiant Naujienas per di
džiausius vasaros karščius ir 
atostogų metą. Todėl ir linkiu 
jums visiems stiprybės ir ge
ros sveikatos”. _ ,

— V. Germantas iš St. Pe
tersburg, Fla., atsiuntė gerus 
linkėjimus ir 4 dol. Naujienų 
paramai. Tos apylinkės vienas 
lietuvis užsisakė Naujienas vie- 
neriems metams. Antanas De- 
rasky iš Walworth, Wis., atsiun
tė du dol. Naujienų vadovybė 
visiems nuoširdžiai dėkoja.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

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

Didžiausias kailiu
pasirinkimas

pas vieninteli 
lietuvi kailininką

Chicagoje 'K *

NORMANĄ

185 North Wabash Avenue

el. 263-5826 
(įataigos) ir 
677-8489

(buto)

2nd Floor Chicago, DI. 60601

■NAUJIENOS’ K7EK7IEN0
LIETUVIO 

DRAUGAS IR BIČIULIS

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatau senus visų 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 VAIRUOTOJAI

Tiktai $60 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

LAIKRODŽIAI |R BRANGENYBĖS 
Pardayltnas ir Taisymas 

2644 WPST 69th STREET 
TeM.t REpublIc 7-1941

JEI “NAUJIENAS” TU 
SKAITYSI. TAI IR KITAM 

PASAKYSI. KAD JOS RAŠO 
TIKP„> TIESĄ — SKLEIDŽIA 

ŠVIESĄ.
6 _ NAUJIENOS, CHICAGO 8,^ ILL. — TUESDAY, AUGUST 19, 1975




