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nešimą apie sovietų metodus 
režimui priešingus intelektua
lus siųsti j beprotnamius ir 
ten juos dvasiniai ir fiziniai 
sunaikinti.

per televizi- 
trijų skilčių 
kaip jaunas 
Uri Geller,

PIETINIAI VIETNAMIEČIAI 
PAGROBĖ JAV LAIVA

Olimpiniai žaidimai 
bus 1976 Montrealy

♦ Amerikos lakūnas Barry 
Meeker, nusisamdęs iš vokiečių 
nedidelį helikopterį, įskrido į

♦ East- Orange, N. J. labora
torijos gydytojas L. Fred Ayva- 
sian išrado priemonę greitai iš
aiškinti plaučių vėžį.

•cn
C. 20540

kė prezidentas, kad javų par
davimas užsieniečiams nepa
keltų kainos pačioje Ameriko 
je ir nenukentėtų vartotojas. 
Įvairios valdžios įstaigos turės 
užpirkti didesnius kiekius ja
vų, kad galėtų pasiųsti nuken
tėjusioms valstybėms.

PENANG, Malaysia. — šešio
lika Pietinio Vietnamo jūreivių 
pakėlė maištą ir užrakinę septy
nis likusius įgulos narius pasi
grobė 2,000 tonų amerikiečių lai
vą “Truong Vinh” nuplaukė i P. 
Vietnamą, kur iš grobikų laivą 
perėmė naujosios komunistų val
džios jūreiviai.

Olimpinių žaidimų komitetas se
kantiems 1976 m.-žaidimams vie
tą parinko gražųjį šiaurės mies
tą Montrealį, kurs jau 1967 me
tais pavyzdingai pravedė pasau
linę parodą “Expo-67”, kurią, 
kaip skelbiama, per vasarą nuo 
balandžio 28 iki spalio 27 d. ap
lankė daugiau kaipj 50 milijonų 
žmonių. Turėdami patyrimą 
kaip rengti ir pravesti visapa- 
saulinius parengimus, motrealie- 
čai su visa energija stvėrėsi 
ruoštis ateinančių metų Olimpi- 
jadai.

Olimpiniai s* žaidimai arba 
Olimpiados turi labai seną isto
riją. Jos pradėtos ruošti senovės 
Graikijoje 776 metais prieš Kris
tų ir per beveik 1,200 metų bu
vo Graikijoje rengiamos be per
traukos, tik imperatorius Teolo- 
sius 394 metais po Kristaus tuos 
žaidimus panaikino. Jie buvo vėl 
atnaujinti 1896 metais jau nebe 
graikų, prancūzų, sutelkiant 
Olimpiadoms kilnius tikslus, kaip 
viso pasaulio tautų brolybės įro
dymas.

Specialiai Olimpiados tikslams 
Montrealy j e statomas 18 aukštų 
“kondominiumas” iš viso pasau
lio atletams gyventi, 70,000 žiū
rovams sporto stadijonas ir 168.4 
metrų aukštumo bokštas kaip 
speciali atrakcija turistams.

WASHINGTONAS. — Plie
no kainos vėl kyla ir Nacionalė 
Pieno Produktų Gamintojų Fe
deracija ramina vartotojus, kad 
pieno ir jo prodiftrtų 
sūrio ir kt. brangumas apsaugo
siąs nuo pieno produktų nepri
tekliaus.

HONG KONG. — Devyni ki
niečiai iš komunistinės Kinijos 
pasigrobę žvejų laivelį privertė 
žvejojusius žvejus nugabenti 
juos į britų koloniją Hong Kon
gą, ir kai miestas buvo nebetoli, 
visi devyni šoko į vandenį ir 
plaukte nuplaukė į Hong Kongą.

BOGOTA, C o 1 ombia. — 
Aukštesniojo teismoz _ teisėjas 
Cesar Montoya išteisino kalti
namą politinės partijos orga
nizatorių' Arąuimedes Carde
nas, nušovusį žmogų, kurs no
rėjo sudeginti jo partijos vė
liavą. Savo sprendimą teisė
jas išaiškino sekančiai: užmu
šimą ginant savo gyvybę ar 
turtą galima pritaikinti ir ki
toms vertybėms, tokioms kaip 
politinis įsitikinimas ir simbo-

“STEBUKLAI” 
ją. — Sun-Times 
antrašte pranešė, 
Izraelio pilietis 
Amerikoje pagarsėjęs savo ne 
paprasta'“dvasios jėga” lanks
tydamas nė pirštu nepaliestus 
peilius ir šaukštus, neseniai per 
Kupcineto televizijos .progra
mą WMAC-TV {Channel 5) 
tuzinams žmonių “pataisė’’ 
laikrodžius. Visa kas reikėję 
padaryti, tai savo sugedusius 
laikrodėlius padėti prie TV ir 
po programos pranešti, kieno 
laikrodis buvo pataisytas. Pati 
WMAQ stotis gavusi 50 ir Sun 
Times gavusi 10 telefonu pra
nešimų, kad jų laikrodžiai ei
na. Pranešime patalpinti ir ke 
lių asmenų liudijimai. Pavyz
džiui, tūlas čikagietis Jack Za
ble turėjo tris rankinius seniai 
nebeeinančius laikrodėlius ir 
juos padėjęs priešais savo TV 
ekraną po pusės valandos pa- 
sikrinęs, rado kad visi trys 
beeiną kaip nauji.

STRAUBING, Vakarų Vokie
tija. — Bavarų festivalyje pra
eitą sekmadienį dešras kepant 
nuo perkaitimo užsidegė kepyk
la ir ugnis greit persimetė į alaus 
palapinę kur bavarai gėrė alų ir 
tūkstantis gėrikų savo putojan
čius alaus “kutelius’ palikę spėjo 
išbėgti palapinei dar neužside
gus. Tik viena moteris buvo ap
lamdyta miniai per kits kitą puo
lant laukan.

Nauji 25 centai
CHICAGO

ing plazoje, specialioje ceremo
nijoje įvestas apyvarton naujas, 
Amerikos 200 metų jubiliejaus 
proga išleistas “kvoteris”, ku
rio vienoje pusėje yra įspausti 
“1776—1976” metai, o antroje 
pusėje pavaizduotas Revoliuci
nio Karo būgnamušis.

Dviejų šimtų metų sukaktu
vinis pusdoleris jau praėjusį mė
nesį išleistas apyvarton, o jubi
liejinis doleris bus išleistas atei
nantį mėnesį.

MIRTIES BAUSMĖ LIBIJOJ
BEIRUTAS, Libija. — Valdžia 

įvedė mirties bausmę už pasi
kėsinimą pakeisti šalies konsti
tuciją ar valdžią. Tripolyje pa
skelbtas naujas įstatymas skel
bia mirties bausmę visiems, kas 
kėsinsis organizuoti bet kokias 
pogrindines (opozicines) grupes. 
Įstatymas paskelbtas ryšium su 
nesutarimais Libijos revoliuci
nėj tarnyboj ir ryšium su nepa
tvirtintais pranešimais apie pa
sikėsinimą prieš Libijos valdovą 
pulk. Moammar Khadafy.

PORTUGALIJOS KAREIVIAI PRADĖJO 
ŠALDYTI Į PROTESTUOJANČIĄ MINIĄ

Keturmotoris Hercules lėktuvas j 10 sekudžiy apipurkščia penkis didelius futbolo laukus miško 
gaisrą lėtinančiom dujom. Dabartiniu metu Kalifornijoje dega miškai. Lėktuvas kiekvieną dieną 
purškalais sulėtina gaisrą ir apsaugo miškus. Speciajistai apskaičiavo, jog tai esanti pati ge

riausia ir pigiausia priemonė mišku gaisrams gesinti.

pprto laivais. Amerikos tranps 
porto bendrovės nukenčia prie 
tokių sąlygų.

Be to, rusai ir kitos valsty
bės moka labai mažą atlygini
mą darbininkams. Amerikos 
transporto bendrovės negali 
vežti tonos javų į Juodosios jū
ros uostus už $9.50 toną.' Jos 
privalo gauti bent %15.00 už 
pervežtą toną. Praeitais me
tais JAV vyriausybė turėjo 
sumokėti $60.000,000 subsidijų 
transporto bendrovėm, vežu
siom javus į sovietų uostus. 
Juo daugiau rusai moka už per 
vežamą javų toną, tuo mažiau 
subsidijų reikia mokėti. Mea
ny nori, kad šitas reikalas tin
kamai sutvarkytas. Valdžia ne 
privalo mokėti subsidijų už 
pervežimą javų sovietų Rusi
jon. Kodėl sovietų valdžia, lei
džianti milijonus dolerių gink 
lams gaminti, negali mokėti 
už javų transportą?

Prezidentas Fordas nutrau
kė savo atostogas ir iš Vail, 
Colo., nuskrido į Des Moines, 
kur pasakė svarbią kalbą vals
tijos parodon suvažiavusiems 
Iowa farmeriams. Preziden
tas tvirtina, kad sovietų val
džia galėsianti pirkti ir dau
giau javų Amerikoje, bet vy- 
riauvybė pirma nori patirti, 
kiek iš viso šiais metais far- 
meriai javų užaugino, kad ga
lėtų nustatyti, kie javų galės 
parduoti rusams ir kitiems už
sieniečiams. Vvriausvbė neno
ri siųsti į užsienius prastos rū
šies javų.

Prezidentas tvirtina, kad so
vietų valdžia negalės užpirkti 
daugiau javų Amerikoje, kol 
vyriausybė nepatirs, kiek tų 
javų iš viso šiais metais bus. 
Valdžia prižiūrės, kad javu 
pardavimas rusams nepakeltų 
duonos kainoms ir nenukentė
tų farmeriai. Prezidentas tvir
tina, kad javų pardavimas už
sieniams yra didelė pagalba 
Amerikos pramonei ir preky-

Kaip bolševkai 
supranta detante
CHICAGO (D. Z.). — Tuo me

tu kai astronautai erdvėse span*- 
dė rankas-kosmonautams, prezi
dentas Fordas ir Brežnevas “vi
so gero” linkėjimais keitėsi ir 
visame pasaulyje kalbėjo apie 
“naują erą” Vakarų ir Rytų san
tykiuose, sovietų diplomatai Ar
timuosiuose Rytuose įkalbinėjo 
arabus, kad rudeniop vėl žy
miai pakeltų naftos kainas.

Vakarų diplomatai aiškina, 
kad Maskvą arabų rankomis no
ri pasiekti tris tikslus: sutruk
dyti Vakarų valstybių pastan
gas susitarti dėl bendros ener
getinės politikos, sulėtinti Va
karų tempo baigti ūkinę rece
siją ir pasinaudoti arabų sukel
tomis aukštomis kainomis sovie
tų naftos eksporto kainoms pa
kelti.

y uf Corų 
ical Div
ig?on, D.

♦ Portugalijos komunistai 
Lisabone paskelbė 30 minučių 
streiką. Jie protestavo prieš ko
munistų centrų svilinimą Portu
galijos šiaurėj. Sostinės gyven
tojai pusvalandžio streiko nepa
stebėjo, nes streikavusių skai
čius buvo labai mažas.

♦ Prezidentas Fordas, nesu
laukęs iš Brežnevo atsakymo dėl 
gaminamu atomo ginklų kon
trolės, prašo kongresą paskirti 
3 bilijonus dolerių naujiems 
atomo ginklams gaminti.

Arabai nuėmė boikotą vi
sam šimtui bendrovių, kurios 
vedė biznį su Tžraeliu- Manoma, 
kad netolimoje ateity nutrauks 
boikotą visiems.

RYTIN
VARTOJA SSSR KALĖJIMŲ METODUS 
"Vokiečių Liaudies Demokratinės Respublikos" 
kalėjimuose kalinama 7,000 politinių kalinių
Vokiečių spauda pranešė, kad šiuo metu komunistų apsėstoje 

rytinėje vokiečių (DDR) pusėje kalėjimuose sėdi apie 7 tūks
tančiai politinių kalinių. Darbo bendruomenės (Arbeitsgemein- 
schaft) pirmininko Dr. Reiner Hildebrandto pranešimu, suim
tieji ir kalinamieji yra iš visur — iš Vakarinės Vokietijos iš Va
karų Berlyno, iš pačios DDR ir užsieniečių. Tas skaičius šiemet 
yra visu tūkstančiu kalinių didesnis kaip buvo 1974 metais. Iš 
to skaičiaus 4500 esą nubausti ryšium su bandymais'pabėgti į 
laisvę.

Už kokius nusikaltimus tiek 
žmonių laikomi uždaryti, pa
teikti keli pavyzdžiai: didelis 
skaičius ir juo toliau juo dau
giau gaudomi ir teisiami visi, 
kas nors žodžiu primena žmo
gaus teises. Sykį būrelis žmo
nių, ant krūtinių pasikabinę 
plakatus su išrašytais asmens 
teisių reikalavimais, išėjo į 
gatvę pademonstruoti. Visi ga
vo nuo pustrečių iki 6 metų 
kalėjimo. (

Vienas Rytinio, Berlyno pi- 
lietį^JVerner Lomba (21) per, 
tūlą Vakarų valstybes pasiun- 
tnnybę išsiuntė Jungtinių Tau 
tų sekretoriui Waldheimui 
laišką, ir, komunistų agentams 
susekus, "Lomba nuteistas 3 
metams sunkiųjų darbų kalė
jimu.

naujai įsteigtas komunistų centras
LISABONAS, Portugalija. — Portugalijos kareiviai ir policija 

paleido šūvius į minią, susirinkusią deginti naujai įsteigti ko
munistų partijos centro Ponte de Lima miestelyje. Portugalijos 
komunistai kiekvieną mėnesį iš Rusijos gauna du milijonus do
lerių, kuriuos naudoja komunistų partijos centrams steigti kiek- 
vfename miestelyje.

Ponte de Lima miestelio gy
ventojai nepažino komunistų, kol 
jų centras nebuvo įsteigtas pa
čiame miestelio viduryje, didžio
joje aikštėje.

Turgan suvažiavę ūkininkai 
buvo nepatenkinti naujom pro- 
vokuojančiom iškabom ir keis
tais atsišaukimais.. Jie bandė įei
ti į vidų ir pažiūrėti, ką tie nau
jieji ponai ruošiasi daryti, bet 
jų neįsileido.

Tada ūkininkai padegė namą. 
Ugnis jau buvo gerokai įpusė
jus, kai atsirado kariuomenės ir 
policijos dalinys, pradėjęs šau
dyti į minią ir į degantį namą. 
Kareiviams atrodė, kad kažkas 
dar atsišaudė iš vidaus. Karei
viai vieną žmogų užmušė ir su
žeidė apie šimtą.

Kareiviai nušovė komunistą
Ugniagesiai nustatė, kad nu

šautas komunistas, kuris buvo 
'užsibarikadavęs komunistų cen
tro viduje ir šaudė į susirinku
sius žmonės. Kareiviams buvo 
įsakyta šauti į susirinkusią mi
nią, bet jie šaudė ir į žmones, 
kurie iš namo šaudė į minią. Ko
munistinių generolų siųsti ka
reiviai ginti komunistų, nušovė 
atkakliausią Centro gynėją.

Iš Azorų salų ateinančios ži
nios sako, kad didokas salos gy
ventojų skaičius susirinko Ang- 
ra miestelyje ir sudegino vienin
telį Azorų salų komunistų par
tijos centrą.

Kaip žmonės “gydomi” 
komunistų kalėjimuose

MAINZ, Vak — Vokietija. 
Buvęs talentingas sovietų ma
tematikas Leonid Puschtsh 
(Puse), kurs neslėpė savo prieš 
komunistų režimą nusistaty
mo, nusiųstas į beprotnamį ir 
ten tiek “nugydytas”, kad jau 
nebemoka nei skaityti, nei ra
šyti. Apie tai parašė vokiečių 
žurnale “ZDF-Magazin” buvęs 
žmogaus teisių kovotojas Vik
tor Fainberg ir gydytoja Mari
na Voichanskaja. Matemati
kas Puschtsch “visiškai neteko 
orientacijos” ir yra rimtame 
gj-vybės pavojuje. Fainbergas 
ir dr. Voichonskaja apeliuoja 
į pasaulio sąžinę, prašydami 
Puschtschą ir daug žmonių so
vietinėse nervų klinikose gel- 

_bėti.
Viktoras Fainbergas pats jau 

dukart — 1968 ir 1974 metais 
gavo sovietų beprotnamių at- 
atmosferą patirti, kur buvo^net 
dukart pasiųstas. 2-jį kartą bu
vo į beprotnamį nusiųstas už 
tai kad surašęs apie sovieti
nius psichiatrinius kankinimo 
metodus užrašus perdavė Ame 
rikos žurnalistams. Už tai be
protnamyje jis buvo “gydo
mas” kad sąmonę prarastų. 
Fainbergą išgelbėjo gydytojas 
Vaichonskaja, kuriai valdžia 
buvo pavedusi Fainbergą nu- 
gydyti. iJos prašomas, ligo
ninės psichiatras nutraukė 
Fainbergui duoti protą ati
mančius “vaistus”. Iš beprot
namio paleistas rašytojas Fain 
bergas vedė savo išgelbėtoją 
ir su ja emigravo į Izraelį.

Dalyvaudamas drauge su 
žmona tarptautiniame simpo
ziume Genevoje rašytojas 
Fainbergas padarė platų pra

bus, jų tarpe ir vieną mergaitę, 
ir atskrido į Vakarų Vokietiją, 
čekų pasienio sargybiniai palei
do didoką šūvių skaičių į bė
gančius. Jie sužeidė patį Meeke- 
rį, sužalojo helikopterį ir sužei
dė mergaitės koją.

Teisėjas Jacobs paskyrė 
pusę milijono dolerių užstatą 
Seagram bendrovės paveldėtojų 
grobikams Patrick Lynch ir Do
minic Byrne. Policijai buvo 
lengva šiuos du grobikus išaiš
kinti. Jie mėgdavo išgerti.

♦ Graikų aviacijos pulk. Spy- 
ridion Mustakis liudijo teismui, 
kad diktatoriaus Papadopoulos 
policija iš jauno ir sveiko vyro 
padarė luošą žmogų, negalintį 
vaikščioti ir kalbėti.
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MEANY GINA VARTOTOJĄ IR 
JAV TRANSPORTO PRAMONĘ

Prezidentas sako, kad javy pardavimas bus 
naudingas ūkininkams ir visam kraštui

WASHINGTONAS, D. C. — Amerikos uostų darbininkai ne
kraus sovietų valdžios užpirktų javų į rusų laivus, kol vyriausybė 
neapsaugos vartotojo ir Amerikos transporto pramonės, — pareiš
kė George. Meany, Amerikos Darbo federacijos pirmininkas. — 
Amerikos užsienio politika yra perdaug svarbi, kad galėtume jaT 
palikti vienam valstybės sekretoriui, — tvirtina organizuotų dar
bininkų vadas. Organizuoti uostų darbininkai pakraus tiktai tuos 
javus, kuriuos rusai nupirko- pavasarį ar anksčiau, bet naujai pa
darytų užpirkimų rusai negaus?'

— Sovietų pirkliai, suvals
tybinę visą Rusijos prekybą, įsi
veržia į laisvę Amerikos rinką, 
užpirkinčja didelius kiekius 
javų jiems patogiausiu mo
mentu, o tatai kenkia vartoto
jams, — tvirtina Meany. Jis 
nori sudaryti tokias sąlygas, 
kad nebūtų tarpininkų, kad 
rusai galėtų pirkti javus tie
siai iš Amerikos farmerių.

Pirkimo - susitarimas sako, 
kar trečdalis javų bus išvež
tas sovietų laivais, trečdalis — 
Amerikos laivais, o likusieji



pos. kraštų konferencijoje ir sa 
tyo p vąšui ant šio gė^hgo do- 
kmnėnlo padėjo ir Vatikano 

su»- ‘atštbdas. Ar tai buvo krikščio- 
nkišfta; -Jau Uitas dalvkae” (Drau. 
^1975. VIII.6). '
; j Psichologai aiškina, kad nu- 

kad. jje stovi ant tokių.„sikeikiriiai atpalaiduoja ner-

AS red. B,. žcdi.i:i ta'li
;AETo adresu; “'račiau mums 
*tebai sk a uite, j kąd sąvo jXarg^tĮ 
(tBraneT 
kuris laikas

ANTKO3T PAMOKA
Helsinkio konferencijos 

kelia krizė suteikė lietuviams 
cite viena pamčką. EgzifStiose 
veiksmuose dominavo įsitifjnf 
mas, 
tvirtų politinių, teisinių ir mo
ralinių pagrindų, kurių negali 
a mesti Vakarų pasaulis. Ne

ir neatskleidžia įvykių priežas 
tingumo. Tačiau šie faktai pat- 

dfnT tuo įsitikinimu, artėjant virtiną mano ankštyvėsnėše
VLI- pušiniuose iškeltas tezes apie 

egzilinių veiksnių prigimtį ir 
jų veikimo galimumus. Po 
Helsinkio konferencijos tapo 
aiškiai įrodyta, kad egzilihiai 
veiksniai neturi mažiausios 
galiriiybės paveikti pasaulinę 
politiką, o tuo labiau pakreip
ti ją Lietuvos laisvinimo kryp 
timi. Jei vėliau, paaiškėtų, kad 

■signitarai nerado reikalo net 
atsakyti į prisiųstus memoran 
durnus, tai reikštų, kad VLI- 
Kas kaip ir kiti egzilihiai veiks 
niar yra praradę ne vien dip- 
Jomatinį, bet ir moralinį sta
tusą.

* "Matome, kad baigiantis šaL 
tajam karui, kuriam buvo pa- 
jįūngji ir įfikųioti visų paverg
tų tautų- egziliniai veiksniai, 
'užsibaigs-ir. jų pačių, rolė lais- 
y'iniino darbe. Lietuvių egzili- 
.nių „veiksnių tolimesnis liki
mas, priklausys ne nuo. jų pa
čių nusistatymo, bet nuo prez. 

’Fordo pareiškimo, duoto Ame 
!rikos lietuvių išeivijos atsto
vams, priėmimo ar atmetimo.

1. ALTO ROLĖ
■ Kaip jaudinančiai skamba

Helsinkio konferencijai 
Kas, Liet. Dipl. Tarnyba, pasi
keti u jant PLB paramai, paruo 
š gerai dokumentuotus nięmo: 
lįandunius ir pasiuntė visiems 
Vakarų valstybių signitarams, 
neiškiriant ir Vatikano.

Kaip praneša Elta, memo
randumų išsiuntinėjimas bu
vo pakartuotas konferencijai 
artėjant. Savo keliu PLB pa
siuntusi telegramas tesibginiai 
į Helsinkį prėz. Fordui, prime
nant” jo duotus pažadus ALTo 
atstovams; o. pats VLIKo piriir. 
d r. K. Valįųnas asmeniškai nu
skridęs į’Helsinkį’.

Kokie buvo tos visos veik
los rezultatai? Iki šiol5 VLIKaš 
nepūTeikė lietuvių tautai savo 
darbų atskaitomybės, dar nežf 
home, kiek iš viso buvo gauta, 
atšijiėpinių ir pažadų parem
ti. memorandume įskeltus rei.- 
kaiavihiuš, ar bent, kiek prisių
sta patvirtinimų apie memoria
lo gayims£, bet vi'ėšojė konfe
rencijoje nė vienas kalbėję 
si’gnitaras riet neužsiminė apie 
Lietuvą.' Ne veltui savo vėda- 
m'aj'ame red. Br. Kviklys su 
širdgėla rašė: “IŠ visos Euro

*o kartais ir visai Ketuvuį fau^i 
<tai, nors didesnės politinės 
nuovokoj nėhirėjp, ir neturi” 
(Draugas, 1W5, W 

Palaiminti ubagpi (h'tunojc, 
./.■ .. ... . . nes jiemš prikibus© čtangaūsvus, bet neišaiškina tikrovės ų. .-.. r. >>-•». t -... .... ... . . Karalvsle — iare Kristus kaino1 r» ri o re Ir i m si z* r* •

pamoksle. ' l
. Kaip, atrodytų, po Helsinkio 
konferencijos visų lietuviškų

'vėiksnh) padtTiš, j*ei VTIT Anie 
rikos lietuvių kongresas nebū
tų apsisprendęs periimti lietu
vių laisvės kovos vadovavimą 
į savo rankas? Turetumė visuo 
tiną pasimetimą, dantų grieži
mą, vienų kitų Tcaltinimą, po 
ko sektų viso politinio ir idė
jinio- lietuvių, išeivijos, desin- 
tegracija.

X .
■ Tai būta ALTo, kuris tei
singai išaiškino Australijos ir 
jN. Zelandijos vyriausybių Pa
baltijo okupacijos įteisinimo 
reikšmę, po kurio turėjo sekti 
Helsinkio konfėrėncijos pasi
rašymas. Tokiam atvejui turė
jo būti paruošta lietuvių išėi-

. vija ir jos vadovybė, kad išven 
gus artėjancfoŠ katastrofos.

į Visai prieSngąi galvojo eg- _
jziliniai veiksniai, ir už jiį nu-į-a> kaip buvo laisvoje Liūtu 

voj'e ir kaip yra visose laisvo 
|sė šalyse. .
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"Finlindia House" ritmai Helsinki mieste, Jkur vyko Europos Saugumo ir Bendradarbia
vimo konferencija. (UPI).
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išėjusi iš spaudos-'te galinta gauti knygų rinkoje '

AMERIKOS IJETUVlįj POLITIKA
i)t- Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos’lietuvių pastan
gas. daryti įtakbs. į. krašto, politiką;" 162: pslt. Kaina-’ $1.50;.
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bus. išsiųstos^ įeu $1.30 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstai tokiu adresu;

I

1739: So; Halsted ST; Chicago;-ffr. 60B03

K’nygps

įvyks sekmadieni;

Kur dirba Vilniaus advokatai
Žinome, kad ir sovietų teisi

nėje santvarkoje veikia advo
katų institucija. Yra tat advo
katų ir Lietuvoje. Dalis iš jų, 
likusių gyvų nuo išvežimų į 
kalėjimus bei vergi} stovyklas 
te perėjusių nuodugniuosius 
saugumo organų tyrimus, dar 
tebėra ir iš nepriklausomos 
Lietuvos laikų. Jų profesija-bet 
gi nėra laisva ir nepriklauso-

ugsejo men
POLONIA GROVE

4604 ARCHER AVE. (prie 46-tos g’atves)

: Visi lietuviai maloniai kviečiami j “N.” pikniką

garos stovintieji frontininkai.
• - "4 -Jie taip pat1 ritate artėjantįi pa

vojų, bet pagal’ jų galvoseną, 
pavojaus galima būtų išvengti’ 
pilna visų veiksnių konsolida
cija, aišku frontininkų vadbvy 
bėję. Visai" panašiomis kate
gorijomis galvojo Antanas 
Smetona, kuris, konsolfduoda- 
jinas tautą-,, paųaikino- “partijų: 
irietėnas”’ ir tikėjbši trio“ būdu 
iišgelbėti’ Lietuvą nuo kdihji- 
inistinės grėsmės, O< kas įvyko 
tikrovėje?

Panašiai galvojo Kazys škir 
pa, įšflSųfęs diktatūrririiaiš pa- 
gindais. Lietuvių ”s' aktyvistų 
(frontą; kuriame mūšų fronti
ninkai; sudarė to sąjūdžio nu- 

r(gąrkaulįj: planavo-'l’retijį- Rei- 
j [chą, tautos sukilimu pastatyti.i 
jj’priėš įvykusį faktą- ir- sukurti;
Naująją Lietuvą; O) kas išėjo?! i

Toji- pati nemari; diktatūri- 
inė; dvasiu atkeliavo su pabė
gėlių ir- tremtinių- masė į- šį 
kraštą ir išl pat pirrhųjū dienų 
įkibo gfiaūti Afherikoš lietu
vių ? išėiVijos gyvenimą, norė
dami pertvarkyti savo pagrin
dais! Jlė tbbėsėrga ei iii z m o ma
nija ir yra įsikalę sau- galvon, 
kad1 jie turi tokią- galią, kuri 
gali pakeisti pasaulinę politiką 
ir ją pasukti Lietuvos laisvini
mo kryptimi.

Vedini1 šios maniids, fronti- 
niiikai Helsinkio? konferėnci- 
jčSs išvakarėse dėjo ' didžiau
sias pastangąš “pasukti istori
jos ratą*!. Katalikiškoji spauda 
dundėjo nuo jų. žygių aprašy
mų, ir tikrino skaitytojus dide
liais laimėjimais. O' kas nuti
ko Helsinkyje?

Tik ALTui, 'savo ištverme ir 
apgalvota veikla, pasisekė iš
kovoti vieninteliai, tegalimą" 
laimėjimą, užtikrinančią lietu
vių -tautos laisvės kovų tęsti
numą. Egziliniai veiksniai ir 
daugelis žurnalistų iki šios die
nos nesupranta prez. Fordo 
viešo pareiškimo reikšmės, ir 
dar mažiau supranta, kodėl 
toks pareiškimas negalėjo būti 
pakartuotas iš HfelsiriRib kon
ferencijos tribūnos, hės tdli- 
mesnė kova riž pavė-rgtų- tautų 
laisvę vyks skirtingose sąlygo
se ir btls kovojama- kitomis 
priemonėmis.

Tuo savo iaimėjithu ALTas 
įrodė' savo" politinį ir idėjinį’ sū- 
breiidhhąi' Bet ar AUTas įs
tengs atsilaikyti priČš končerit 
ruotą visų egzilinių veiksriiq, 
katalikiškas spaudos iV frohti- 
nįnk^-' antjniolhis? Ar pagaliau 
prieito prie tokio iŠprotėjiiho 
laispnio, kad noritiik stinai- 
kimi pagrindus ant kurio bu
vo pastatyta visa teFsviniino 
veikto? Sugriovus ALTą siiby- 
rtlų visi vėiksiitoi ir Veik&nė-

liai. Ar tai taip sunku šūpras- 
jtr? Kur dingo lietuvių religi
niai ir moraliniai autoritetai, 
-iškilieji mokslo' ir meno atsto
vai? Ar jiems tąip pat nesvar
bu', kuria linkmė, bus užbaig
ia. politinė ir idėjinė lietuvių 
•išeivijos drama? -

: HELSINKIO. .
SUTARIMO ESMB

Lietuvių spaudoje jam pasi
rodė eiyės straipsnių,; -kuriuo^ 
se mėginta išaiškinti Helsinkio 
■konferencijos brasmė ir jos 
^pasekmės Lietu Vos Bylai? Tai 
dar per ankstus darbaš, nes.'tė- 
•sivadovaujama vien, fragmen
tais ir įspūdžiais. Svarbu žino 
Jti ne tiek, kas pasirašyta ar pa
sakyta- Helsinkio konferencijo
je, bet kokiame pavidale rea
liame gyvenime ims ryškėti 
numatyti pakitimai..........

Visu pirma, jau dabar daro
ma esminė klaida, kai visą at
sakomybę už Helsinkio konfe
rencijos pasirašymą' priskyria- 
ma prez. Fordui ir- ypačiai 
sėkr. Kišingeriui. Detėntėš po
litika, pradžioje žmoįria koeg
zistencijos vardu, buvo pradėta 
CHriišČiovo laikais' kun rado 
platų atgarsi Vak. Europoje. Nė 
vien pavergtų tautų atstovai, 
bet* ir absoliuti vakariečnĮ 
guma nenorėjo sutikti su 
ropos suskaldymui *’

Amerikoje respublikonų 
tija> oficialiai kaltino-prėz. Rb- 
osėveltą ir prez. Thumaną už 
Teherano, Jaltos i’r Pntšd&mo 
sutarimus, kuriais-buvo-išduo
ta Rytų Europa ir sukurta pa
saulinė komunislfhė galybė. 
Prie šių kaltinimų, buvo pridė
tas komunistų Kinijos užvaldy 
mas. Laimėjus rinkimus prez. 
Eisenhoveriui ir turint Kong 
rese respublikonų daugumą, 
valst. sekr. J. F. Dulles pas
kelbė roll-back politiką, pagal 
kurią Sovietai turčjb būti at
stumti iki' pricškariiify rūbe- 
žių. Einant to politika buvo 
smarkiai remiama ėgziH'nių 
veiftsnib veikla, įvėshi paverg 
tų lŪUtų savaitė ir nesigailėta 
pažadų pavergtoms tautbitis.

Tačiau sėkr. Dulifesd pbliti- 
ka stisilhukė didžiaūsfos kriti
kos pinnon eilėn Vak. Euro
poje. Anuomet poliliiiėse. kul 
tūHiiiboše ib net ^religinėse 
suvažiavimuose buvo svarsto
mas principinis klavsfthas — 
ari Vak. Europa gali pėrgyven- 
ti’ III: Pas. karą? Kiekvienam 
realiai ghlvojančiam* politikui

(Rus daugiai))

Sovietiniai advokatai, jų 
pe ir okupuotos Lietuvos, 
kaip ir batsiuviai, kirpėjai, siu 
vėjai bei kitokie amatininkai 
suvaryti į tam tikras arteles, 
vadinamas juridinės konsulta 
cijos punktais. Tos įstaigos yra, 
be abejo, taip pat kontroliuo
jamos atitinkamų partinių bei 
valstybinių organų. Baudžia
mose bylose, kai kaltinimas 
klasifikuojamas pagal baudžia 
mąjį kodeksą kaip priešvals
tybinis, o tai yra labai plačios 
skalės nusikaltimų rūšis, slap 
toji policija ir partija yra svar
biausios šalys byloje. Nuo jų 
priklauso teisinas ir bylos 
sprendimas. Advokatai, kaip 
Simas Kudirka pasakė teisme, 
tokiose bylose tėra lyg ant
rieji prokurorai, nes juk par
tijos teisingumu bei neklaidin 
gurnu negalima ir suabejoti.

Kaip susdviėtintoje Lietuvo
je vertinama advokatų; profe
sija parodo vaizdelis iš 1974 
m. gegužės 9 d. “Literatūra ir 
menas’’ straipsnio:

tar-
vra

Tačiau palikime maksima
lius reikalavimus (kurie vis 
dėlto yra advokatui ne linkė
tini, o butini) ir grįžkime į kas
dieną — eilinę Vilniaus juridi
nę konsultaciją, kurioje dirba 
46 advokatai ir kasmet apsi
lanko apie penkiolika tūkstan
čių žmonių. Didžiuliai nejau
kūs kambariai, į kuriuos su
kišta tiek stalų, kiek tik gali 
sutilpti. Spausdinimo mašinė
lių tarškesys. Garsus ginčas 
kairėje, pokalbis telefonu de
šinėje, o vidury — prie advo
kato palinkusi moteris, su ku
ria reiktų aptarti jos nelaimin
gą šeimyninį gyvenimą. Įma
nomas tokioje aplinkoje inty
mus ar dalykiškas pokalbis? 
Vargu.

Čia nereikalingos salės ar 
prašmatnūs priimamieji: Pa
kaktų visai mažučių kabinetų, 
kur advokatas galėtų būti dvie 
se su žmogumi, atėjusiu pagal
bos. Tai smulkios buitinės bė
dos, bet ir jos svarbios. Pen
kiolika metų laukiama kapi
talinio remonto, šiokios- tokios 
patalpų rekonstrukcijos. O kol

kas, užsiniel^ij'iinrjJėčijį* ap
siaustą, advokatas kiiehtu, pe
reina į kitą gatvės pusę — er
dvią batų taisymo ateljė, kur 
neretai sąlygos pokalbiui pa
lankesnės, nei jų konsultaci
joje. ,.

(Marina Baublienė, “Advo
katai ieško užtarėjo”, psl. 19)

Taigi, batsiuviai turi geres
nę patalpą negu advokatai. Ir 
tai dedasi sostinėje Vilniuje, 
kur partijos ir valdžios viršū
nės. O ką jau kalbėti apie pro
vincijos miestus ir miestelius. 
Didžiuliame kambaryje sugrūs 
ta būrys advokatų, mašinin
kių ir daugybe klijėritų.- Žmo
gus prie žmogaus, ausis prie 
ausies. Ir įsivaizduokit dabar 
advokato darbo sąlygas ir kli- 
jerito padėtį, kai jis ateina pra 
šyti juridinės pagalbos, kūnai 
intymus pasikalbėjimas tarp 
abiejų šalių yra būtinas!

Per penkiolika mėtų,'kai rei 
kėjo rusų kolonistams butų, 
pastatyti ištisi daugiaaukščių 
namų rajonai, o tuo tarpu per 
tą laiką negalėjo atremontuo
ti ir pertyarkyū advokatų arte
lės patalpų. Neduoti advoka
tams atskirų kambariukų,*, apie 
kuriuos svajoja Mariną Baub
lienė? greičiausiai nefa^dBS ne
turto ar apsileidimo, bet kad1 

- bolševikų partija, ir jos slap- 
_ toji policija taip nori, nes bet 
. kokie intymus pasikalbėjimai 

sovietinėje sis temo j ėj y ra neto
leruojami. Tai esą pavojinga 
valstybės, -saugumui...- - •

- (Iš-“Varpd” Nr. 13, 1975):

give..;j \ - 
šomorfr wiUEhm

k
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■for a down payment
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Bonds can make buying a house rf*

Savings Plan where you work.1 Every
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Before you know it, you’ll have a nest 
h to buy a little nest of

1739 So. Halsted Street Chicago, ill. 60608
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KAIP MASKOLIAI NAIKINO

1944—1948 metais
(Tęsinys)

a.) Kova dėl Klaipėdos krašto
Dalyvaujant lietuviškiems Sa

visaugos daliniams, rusų puoli
mas, buvo sulaikytas Lietuvos 
viduryje (Literatūra, nr. 19) ir 
rugpjūčio bei rugsėjo mėn. fron
tas išbuvo pastovus. Bet spalio 
pradžioje rusai pradėjo naują 
ofenzyvą. Ties Kuršėnais jie 
spalio 4 d. pralaužė vokiečių- lie
tuvių frontą ir trimis kryptimis 
veržėsi į vakarus. Šiaūrinis jų 
kylys siekė atkirsti Kuršą nuo 
Klaipėdos, vidurinis smaigalys, 
kurį sudarė 16-tą, taip vadina
ma, “lietuviškoji divizija”, tai
kė į Klaipėdą ir trečiojo puoli
mo kryptis ėjo Tilžės ir pama
rio link.

Iki tol vokiečių užfrontį tvar
kė nacių partija, kuri varė gy
ventojus griovius kasti ir prieš
tankines kliūtis statyti. Bet 
apie gyventojų laiku išvežimą 
niekas negalvojo. Todėl, kuomet 
rusai staiga įsiveržė į Klaipėdos 
kraštą, žmonės pakrikusiai pasi
leido bėgti į pietus. Krašto pie
tinės dalies, reiškia, Pagėgių aps. 
gyventojai spėjo peržengti Ne
muną ir, bent tam laikui, išven
gė tusu rankos.

Klaipėdos ir. Šilutės apskričių 
gyventojai pajudėjo per vėlai ir 
paskui trejomis vežimų gretomis

skubėjo Klaipėdos —- Tilžės plen 
tu Nemuno link. Į tokią chaotiš
ką betvarkę spalio 9 d. ties Ši
lute smogė rusų tankai ir perkir
to minėtą susisiekimo liniją. Be 
jokios atodairos jie važiavo iš
ilgai plento j pabėgėlių kolonas ir 
traiškė vežimus, arklius ir žmo
nes. žmonės ir vežimai puolė 
skersai per griovius ir arimus, 
kad tik ištrūkus iš- rusų apim
ties. ‘Lietuvos Pajūris” (Lite
rat., nr. 13) apie anas scenas ra
šo:

‘Spalio 9 ir 10 d. rusų pajėgos 
perkerta plentą ties Šilute. Pa
bėgėliai ča patyrė pragarą. Ru
sų tankai savo vikšrais traiški- 
no vežimus ir arklius, girti ka
reiviai plėšė vežimus ir išprie
vartavo moteris bei jaunąs mer
ginas. Vyrai buvo atskirti ir iš
vežti nežinomam likimui. Mote
rys ir vaikai uždaryti tam tik
rose belaisvių stovyklose”.

Rusų motorizuoti daliniai pra
lenkė tūkstančius bebėgančių 
klaipėdiškių ir grąžino juos į 
namus. Apie spalio 10 d. masko
liai nuo Smalininkų iki Rusnės 
buvo pasiekę Nemuno žemupio 
dešinį krantą ir iki kitų metų 
sausio vidurio, Nemunas skyrė 
rusų ir vokiečių frontus.
b) Kova dėl Klaipėdos miesto

Tai Ponas Dievas davė lyti

-Tį;

Kalifornijoje, Mill Valley, dideles šeimas turintieji tėvai vaikams pradėjo dėti "kiaušinius", kad 
maži galėtu patogiai tvarkyti ne tik savo guolį, bet ir mokytasi. Kieme arba prie namo pasta
tytame "kiaušinyje" patiesia čiužinį, paklodes, pagalvę ir kitus vaikams reikalingus daiktus. 
"Kiaušinyje" pramuša skylę vaikams sulįsti į vidų, o viršuje praplauna porą skylių, kad oras ga
lėtu pasikeisti. Paveiksle matome Elzbietą O'Hare, sėdinčią savo name ir vartančią žurnalus.

Ituvds civiliams. Šitame naujai miegojo, sirgo ir mirė šaltos Ne
susidariusiame katile kaip tijr mos giliu sniegu apklotose gatvė- 
buvo Maž. Lietuvos gyventojų—i se. Krautuvės buvo uždarytos 
iš xri on 1 rnili innou ( IMI ii* maict’rb i si ii Yiiplca.Q nphp-

'pardavė. Gatvių nešvarus snie
gas pavadavo vandenį ir buvo 
trokštančių vienintelis atgaivini
mas. Kuomet rusų artilerijos 
sviediniai pradėjo kristi į mies
to gatves, giltinė šienavo apo- 
kaliptiškais skaičiais. Tada žmo
nės puolė į namų rūsius ir ten ra
do laikiną prieglaudą, kol dau
gelį palaidojo granatų griauna
mos

se.
iš viso 1 milijonas ir 750,€00 Į ir maisto jau seniai niekas nebe- 
žmonių.

Jiems beliko kelias per užša
lusias Aisčių Marias į Aisčių 
Užmarį ir juo toliau į Dancigą 
ir Pomeraniją, šiuo keliu pasi
naudojo bent 450,000 žmonių. 
(Literat., 6).

d) Kova dėl Karaliaučiaus
Bet daugumas pabėgėlių plū

do į Karaliaučių, tikėdami ten su
silaukti kokios nors apsaugos. 
Karaliaučius, dviejų britų RAF 
bombardavimų (1944 rugpiūčio 
27 ir 30 d. naktį) stipriai ap
griautas, negalėjo priglausti 
šimtatūkstantinės pabėgėlių mi
nios. Naujagimiai ir seniai, ligo- 
nys ir nėščios moterys jau se
nai nebepateko į kariuomenės 
perpildytas ligonines, bet ilsėjo,

namų sienos.
(Bus daugiau)

TAISOME KLAIDĄ
1975 m. rugpiūčio 18 d. nm.: 

“Kaip maskoliai naikino Mažą
ją Lietuvą” 4 psl. 7 skL, Lite
ratūra 28, Vincas Žemaitis — 
Pietinė Lietuva — turi būti Sū
duvos Praeitis.

GEROS DOVANOS
ilOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE* 

SU DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
r:, Setais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik __________

Minkštais viršeliais tik __________________________
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
, ' Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik ---------------

Salima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba
> - money orderį.

$3.00
$2.00

$2.00

1739 So. HALSTED ST^ CHICAGO, ILL. 60608 
h-------------- ■ - .....— ---------------------

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.

. Juezas Kapi^inskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kapaiirukas, IŠEIVIO DALIA. Atiminimai Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
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 1 VILNIŲ. Kelionės i Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psL $3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au- 
■ toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 

trfmaskavimaL Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.
■'Vincas žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS.

3 istoriniai žemėlapiai. 196 psl. Kaina $2.00.
Vincas žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 

84 psL Kaina $1.50.
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atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu Ir pridedant 
čekį ar piniginę perlaide.

sierai bei ugnimi, nuo Pono 
Dievo iš dangaus žemyn ant 
Sodomos bei Gomoros. Ir iš
pūsti jo anuos miestus ir visą 
tą kampą ir visus susėdus tų 
miestų ir kas ant žemės augo.

Genesis 19, 24 ir 25

Nuo spalio 6 iki 10 d. rusai 
apsupo ir apgulė Klaipėdos mies
tą.

Spalio 6 d. miestą slėgė bevil
tiška suirutė. Iš visų pusių ve
žimais ir pėsčia suplaukę pabė
gėliai užkimšo gatves ir laukė, 
kad būtų į užmarį (Neringą) 
perkeltį. šiaurėje rusai pasiekė 
Baltijos jūrą, atskyrė Kuršą nuo 
Klaipėdos ir Kretingos bare gru
pavosi naujam puolimui į mies
tą. Rytuose iš Žadeikių kovo
jantis vokiečių dalinys pasitrau
kė Į Gargždų - Laugalių apylin
kę, o pietuose, iš Pėžaičių, ru
sai, spausdami į vakarus, ties 
Klošiais peržengė Miniją ir nie
kieno netrukdomi, ties Klišiais 
pasiekė Kuršių Marias. Iš čia 
vienas jų sparnas per Ditavą 
pradėjo eiti Budelkiemių link.

Spalio- 7 d; -'pasirodė, ■ kad vo
kiečiai tokio ilgo fronto negalė
jo ginti ir todėl užėmė naujas 
pozicijas. Jų linijos dabar ėjo 
šiaurėje nuo Karklininkų, per 
Kunkius, šodeikius, Narmantus, 
Andulius, Eite iki Vėveriškių. 
Rytuose jie laikė liniją nuo Ka
rališkos, per Baukštininkus iki 
Dauparų. O pietuose jie dar iš
laikė Budelkiemius.

Spalio 8 d. rusai paleido visų 
pabūklų ugnį į gynėjų linijas ir 
i miesto pakraščius. Po kiek lai
ko jų pėstininkai ir tankai pra
dėjo puolimus, kurie tęsėsi iki 
pavakario. Bet kiek jie nesisten
gė, kiek gyvybių jie nepaklojo, 
niekur jie nepasiekė 
laimėjimų.

Spalio 9 d. rusai 
naujiems puolimams,
skaitlingi bombonešiai bombar
davo miesto centrą, uostą ir Vi- 
tę. Vite beveik visiškai sudegė.

Spalio 10 d., dienai auštant, 
prasidėjo rusų sunkiųjų pabūk
lų ugnis. Artilerija ir raketos 
taikė į frontą ir j patį miestą, 
kuriame sugriuvo ištisų gatvių 
namai. Iki Dirvupių (Claus- 
muehlen) atsistūmėję rusai bu
vo sunaikinti; bet Jakų dvaras, 
Cenkūnai, Budelkiemis ir Šom- 
petriai pasiliko rusų rankose. 
Visame fronte vyko įnirtingos 
ir nuostolingos kovos. Vokie>- 
čiams į pagalbą atskubėjo du ka-

lemiamų

grupavosi 
Pavakary

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina f 2.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui,
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose artis pasiunčiant čekį ar Money or-
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ro laivai, snkūs kreiseriai 
“Prinz Eugen” (Literatūra, nr. 
3) ir “Luetzow”, kurie labai taik
liomis artilerijos salvėmis nai
kinę rusiškus puolėjus. Taip spa
lio 10 d. rusų žiedas aplink 
miestą buvo išsivystęs į tikrą 
frontą.

Spalio 11 ir 12 d. rusai pakar
tojo puolimus; bet, apsivylę, kad 
jie niekur nelaimėjo ir Klaipė
dos paimti nepajėgė, sustojo puo
lę ir laukė, ar jiems nepadės įvy
kiai kituose frontuose.

Kuomet 1945 m. sausio 12 d. Į1944-45 metai, ir tyla tęsėsi iki 
rusai pradėjo naują ofenzyvą 
Rytprūsiuose ir, sutrupinę vo
kiečių frontą, artėjo prie Ka
raliaučiaus, Klaipėdos gynimas 
pasidarė beprasmingu ir Klai
pėdos likimas buvo išspręstas.

Sausio 25 d. vokiečių kariuo
menė pradėjo iš Klaipėdos krau
stytis į užmarį (Neringą) ir Už
mario keliais vyko į pagalbą Ka
raliaučiui, kuriam vis ir vis dau
giau grėsė maskolių kariuomenė. 
Pionieriai parengė lietuvių 
įrengtas uosto krantines ir lietu
vių pastatytus sandėlius bei', iš
tisas gatves sprogdinimui, kad 
rusai negalėtų per anksti prie 
krantų prieiti ir netrukdytų jų 
atsitraukimui. Kuomet sausio 
29 d. vakaro tamsoje paskutinie
ji vokiečių kariai, atsipalaidavę 
nuo Klaipėdos krantų, kėlėsi į 
Užmarį, degančio miesto foną 
nuo Vitės iki Smeltės prasidėję 
sprogdinimai paįvairino praga
riškais žaibais ir bildesiais. Kas 
nuo Smiltynės žiūrėjo į Klaipė
dos pražūtį, norom nenorom bu
vo įtikintas, kad Sodomo ir Go
moros sunaikinimas pasikartojo 
Klaipėdoje. (Literat. nr. 5).
c) Mažosios Ta etų vos katilas

Spalio 10 d. rusai pradėjo iš 
rytų ir į Rytprūsius skverbtis. 
Netoli Stalupėnų jie, spalio 19 
d., pralaužę vokiečių linijas, įsi
veržė giliai į Mažąją Lietuvą. 
Spalio 23 d. jie paėmė Stalupėnus 
ir Goldapę.. Bet spalio gale at
rodė, kad rusų jėgos išsisėmė, 
nes jie sustojo puolę. Vienur bei 
kitur vokiečiai pajėgė rusus at
mušti, o lapkričio 5 d. net atsi
ėmė Goldapę. Bet Klaipėdos 
kraštas liko žuvęs ir Pilkalnės, 
Gumbinės, Stalupėnų ir Golda- 
pės apskričių dalys liko rusų ran
kose.

Nuo rusų išlaisvintose vieto
se vokiečiai pamatė netikėtai iš
gąstingus reginius. Netoli Gum
binės, Sodėnų kaimo pakraštyje, 
buvo rastos jau nebegyvos ketu
rios nuogos, kryžmai išskėsto
mis rankomis, per rankas per
varytomis vinimis, prie darbi
nio vežimo prikaltos moterys. 
Netoli stovėjusioje daržinėje taip 
pat buvo dvi nuogos moterys iš
kėstomis rankomis prie durų pri
kaltos.

Apylinkės namuose buvo ras
tos 72 negyvos moterys, kūdi
kiai ir vienas senas vyras, dau
gumoje žvėriškai išniekintais ir 
sužalotais kūnais. Viename kam
baryje, sofoje sėdėjusios senos 
moters galva, atrodė, ar kirviu, 
ar kastuvu pusiau nuo kūno at
skelta.

Tokie vaizdai, vokiečių Ryt- 
| prūsių spaudos paskelbti, sukėlė

žmonių didelę baimę ir susirūpi
nimą. Todėl pati nacių partija 
leido išvykti civiliams iš 30 km. 
platumo zonos užfrontėje. Taip 
iš krašto j rytus nuo linijos, pra
sidedančios ties Nemonynu prie 
Kuršių Marių, einančios pro 
Skaisgirius, Įsrutę, Angerburgą 
ir Lyką pajudėjo į vakarus 600,- 
000 žmonių. Vieni sustojo Ryt
prūsių vakarinėje dalyje, kiti,-at
sargesnieji, išvyko toliau į . Vo
kieti ją.

Palyginamai tyliai pasikeitė

sausio 12 dienos. Tuomet ties 
Vyslos- auštupiu sudundėjo vi
suotina rusų pabūklų .ugnis- ir 
rusai pradėjo ofenzyvą, taikan
čią į Berlyną. Sausio 13 d, jų 
žygiai išsiplėtė ir į šiaurę ir pra
dėjo ir Čia naikinti vokiečių ka
riuomenės ir taip jau retas ir 
plonas linijas. Atrodė, kad nie
kas nebesųlaikys pirmyn besiver
žiančių rusų. Sausio 22 d., jie 
paėmė Įsruties miestą, o sausio. 
25 d. jie jau pasiekė Deimenos 
upę. Pietuose, sausio 19 d., ru- 
sų-lenkų daliniais. atsiėmė. Sol- 
davą, sausio 21 d. Olštynas (Al- 
lenstein). buvo užimtas,- sausio 
23 d. Mohrūngenas. Sausio 26 
rusų pirmūnai pasiekė Tolkęmi- 
tą prie Aisčių Marių ir tuo per
kirto kelią į vakarus visiems 
šiaurėje m rytuose likusiems, vo
kiečių kariams ir Mažosios Lie-

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS
Juozo Liūdžiaus Raštai
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delhis darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsi-

Taupykite dabar.
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Prezidento Geraldo kalba Hel
sinkio konferencijoje sukėlė 
daug nerimo ne tk lietuvių, vi
sų pabaltiečĮų, bet ir amerikie
čių tarpe. Iki šiol meto net ang
liškoji spauda ištisos prezidento 
kalbos neperdavė. Naujienos 
spausdina prezidento kalbą ne
verstą, kad kiekvienas galėtų 
pasiskatyti ię interpretuoti kiek
vieną sakinį ir kiekvieną žodį. 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
spaudos biurui išvertus kalbą 
lietuviškai, Naujienos atspaus
dins visą lietuvišką šos kalbos 
vertimą.

Štai prezidento Fordo kalbos 
pilnas tekstas:
For immediate release

August 1, 1975
Office of the White Press Secre
tary (Helsinki, Finlad).

The White House 
Remarks of the Prezident to the 

Conference on security and 
Cooperation in Europe

Finlandia Hall
10:03 A. M. (Helsinki Time) 

Mr. Charman, my distinguished 
colleagues:

Spausdiname prezidento Fordo kalbą
Šiandien pradėjome spausdinti JAV prezidento Ge- 

raldo Fordo kalbą, š. m. rugpjūčio 1 dieną pasakytą Hel
sinkio saugumo ir bendradarbiavimo konferencijoje. Ru
sijos komunistų partijos pirmasis sekretorius Leonidas 
Brežnevas buvo labai nepatenkintas, kad konferencijon 
suvažiavusios 34 valstybių galvos daugiau ir daug šilčiau 
plojo prezidento Fordo pasakytoms mintims, negu Brež
nevas taip pat “plojo”, bet sovietų valdovą stebėjusieji 
užsienio korespondentai tvirtina, kad jis ne plojo, bet vie
na savo ranka glostė kitą ranką.

Girdėjusieji tvirtina, kad prezidentas savo kalbą la
bai vykusiai pasakė. Niekur jis nesukduvo, nei vienas sa
kinys jam nesusimaišė ir nereikėjo du kartu kartoti nei 
vieno žodžio. Suvažiavusieji 34 valstybių valdovai Įsitiki
no, kad prezidentas Fordas turi ne tik gerų idėjų, bet 
jis moka jas aiškiai išdėstytų Prezidento kalba labai pa
tenkinti buvo suomiai. Ne tik Suomijos prezidentas, bet 
suomių vyriausybės nariai prezidentą šiltai sveikino už 
kiekvieno suomio širdį palietusius žodžius. Štai ką prezi
dentas pasakė apie suomius:

“Pirmiausia leiskite man savo ir mano bendra
darbių vardu pareikšti padėką Suomijos ir Šveicari
jos vyriausybėms, kurios buvo puikiausiai šios kon
ferencijos Įvairių fazių šeimininkais, parodžiusiais 
savo sugebėjimą ir svetingumą. Ypatingai per Jus, 
p. prezidente Kekkonen, aš noriu perduoti Suomijos 
respublikos gyventojams 214 milijonų Jungtinių 
Amerikos Valstybių gyventojų patikrinimą seniai 
esančios meilės ir pagarbos, kurią visi mano krašto 
gyventojai jaučia jūsų drąsiai ir puikiai žemei.
Mus riša pačios galingiausios sijos,tai deganti’-mei
lė laisvei ir nepriklausomybei, kuri nežino sienų, nes 
ji yra žmogaus širdyj. Tai toks patvarus jausmas, 
kaip tas granitas, ant kurio šis miestas stovi ir yra 
toks jaudinantis, kaip Sibelijaus muzika.”
Turint -galvoje, kad suomiai vedė atkaklią kovą už 

savo krašto laisvę ir nepriklausomybę prieš žiaurią so
vietų raudonąja armiją ir Stalino vadovaujamą komunis
tinį imperializmą, prezidentas Fordas labai daug pasa
kė. Turime pripažinti, kad savo mintis jis gražiai pasakė 
todėl netenka stebėtis, kad kiekvienas sutiktas suomis

prezidentui Fordui buvo dėkingas. Jis buvo dėkingas ne 
tik todėl, kad prezidentas Fordas savo kalbos pradžioje 
padėkojo suomiams, bet kad jis Brežnevo akivaizdoje 
pareiškė savo ir visų amerikiečių meilę bei pagarbą suo
miams už pasiryžimą kovoti už laisvę ir nepriklausomybę.

Prezidentas Fordas labai gražiai pasisakė apie suo- PREZIDENTAS GERALD FORDAS

Į; J. VENCLOVA
’ APIE SENOVĖS INDUS IR JŲ

GIMINYSTĘ SU LIETUVIAIS
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Dr. .T. Muir “Original Sanskrit Texts’’: Kuru, 
Sakas, šabaras, Mekali, Sandikas, Darvas, Kauras, 
Savaras, Kiratas, Suras, Arbudas, Karušis, Malava, 

‘Kerala. Kovidas, Sakalas, Kapila. Aruna, Vivaša. 
Proif. R. Majundar“ The Vedic Age”: Krivi, Angiras, 
Kunti, Vanaras, Danoras, Kaurava, Anų, Kaukarus. 
Prof. C. Lassen “Indischc Altertumskundė”: Audra, 
Banga, Gaudi, etc.

SENOVĖS INDŲ VIETOVARDŽIAI
Pačių indų mokslininkas dr. B. Tilak (103-36-1) 

aiškiai konstatavo faktą, jog atėjūnai naujam krašte 
dažnai vietas pavadina senosios tėvynės žinomais vie
tų vardais. Eo ipso ir indai taip pasielgė įsitvirtinę 
naujoj šailyj.

Dabar konkrečiai patieksime indų vietų vardus, 
aptiktus pas atskirus autorius. Prof. B. Majundar “The 
Vedic Age”: Manasa, Vicnašona, Kosalas, Sadanira, 
Vesala, Saketa, Benares, Mainaka, Malini. Sauras, Sa- 
vhris, Skardi. Prof. C. lessen ‘Thdische Altertumskun- 
de”: Dunga, Naura, Kedera, Devarasa, Sangala, Gaja. 
Prof. M. Naidis “India”: Ajanta, Banaras, Patna, Ko- 
•fila, Maldive, Nalanda.

Dr. J. Muir “Original Sanskrit Texts’’: Anava, 
Banga, Dandaka, Mitila. Dr. .L Prichard “Physical 
History of Mankind”: Kapila, Kerala, Kantata, Ner-

mius ir jų pasiryžimą ginti savo laisvę ir nepriklausomy
bę. Jis pasakė, kad 214 milijonų amerikiečių ryšiai su suo
miais yra labai artimi, nes ir amerikiečiai gyvena tomis 
pačiomis laisvės ir nepriklausomybės mintimis. Suomiai 
buvo pareigingi, jie mokėjo savo skolas net ir sunkiau
siais laikais, ir todėl kiekvienas amerikietis suomį skaito 
artimu broliu ir tų pačių tikslų siekiančių žmogumi ?

Kyla klausimas, kodėl prezidentas Fordas, taip šil
tai atsiliepęs apie suomius būtų pardavęs Lietuvą ir lie
tuvius? Kokiais sumetimais galingiausios valstybės pre
zidentas būtų pakvietęs Amerikos Lietuvių Tarybos — 
pačios didžiausios ir efektingiausios lietuvių organizaci
jos — pirmininką Dr. Kazį Bobelį ir pačio seniaususio 
ir finansiniai geriausiai stovinčio Susivienijimo Ameri
kos Lietuvių prezidentą Povilą Dargį ir jiems 'taręs veik 
tokius pačius šiltus žodžius, kokius jis yra pasakęs suo
miams, o už kelių dienų jis būtų paėmęs Judo grašį už 
Lietuvos pardavimą? Kaip prezidentas Fordas priminęs 
Brežnevui apie Amerikos 200 metų laisvės troškimą, ga
gėtų parduoti Lietuvą, kuri trokšta tos pačios laisvės, ku
rios troško amerikiečiai ir suomiai? Jie trokšta laisvės, 
nes jie žino, kad laisvė neša gerbūvį ne tik Amerikai, !bėt 
ir Suomijai. Fordas žino, kad ta laisvė neš gerbūvį ne 
tik Lietuvai, bet ir'visoms komunistų pavergtoms Rytų 
Europos tautoms.

Prezidentas Fordas Judo grašius būtų galėjęs paim
ti iš Brežnevo, nes Lietuvą jis tiktai Brežnevui . galėjo 
parduoti. Bet kodėl prezidentas, pasidžiaugęs už laisvę 
kovojusiais ir kovojančiais suomiais, drąsino lenkus, ru
munus ir jugoslavus priešintis sovietų karo jėgoms, o lie
tuvius būtų visai nurašęs?

Mums atrodo, kad toks dalykas neįmanomas. Esa
me linkę įtarti, kad mintį apie Lietuvos pardavimą galėjo 
mesti tiktai labai piktos valios žmonės, norintieji paga
dinti gerus lietuvių santykius Lietuvos laisve besirūpi- 
naičiais žmonėmis. Jokio įrodymo apie Lietuvos pardavi
mą nepatiekia ir tie, kurie pirmieji tokią šlykščią mintį 
paleido.

Patariame skaityti visą prezidento Fordo kalbą ir 
ieškoti, kuriuo sakiniu arba kuria mintimi Lietuvą .jis 
būtų pardavęs.

May I begin by expressing to 
the governments of Finland and 
Switzerland, which have been 
superb hosts- for the several pha
ses of this Conference, my grati
tude and that of my associates 
for their efficiency and hospita
lity.

Particularly to you, President 
Kekkonen, I must convey to the 
people of the Republic of Fin
land, on behalf of the 214 mil
lion people of the Unted States 
of America, a reaffirmation of 
the long-standing affection -and 
admiration which all mv coun
trymen hold for your brave and 
beautiful land.

We are bound together by the 
most powerful of all ties, our 
fervent love for freedom and 
independence, which knows, no 
homeland but the human heart. 
It is a sentiment 'as enduring 
as the granite rock on which 
this city stands and as moving 
as the music -of Sibelius.

'Our vsit here, though short, 
has brought us a deeper appre
ciation of the pride, industry 
and friendliness which Ameri
cans always associate with the 
Ffrihish nation.

The nations assembled here 
have kept the general peace in 
Europe for 30 years. Yet there 
have been too many narrow es
capes from major conflict. There 
remains, to this day, the urgent 
issue of how to construct a just 
and lasting peace for all peoples.

I have not come acros the At- 
antc to say what all of us alrea
dy know — that nations now 
have the capacity to destroy ci
vilization, and, therefore, all our 
foreign policicies must have as 
their one supreme objective the

prevention of a thermonuclear 
war. Nor have I come to dwell 
upon the hard realities of con
tinuing ideological differences, 
political rivalries and military 
competition that persist among 
us.

I have come to Helsinki as 
spokesman for a nation whose vi
sion has always .been forward, 
whose people have always de
manded that the future be 
brighter than, the past, and 
whose united will and purpose 
at this hour is to -work diligent
ly to promote peace and progress 
not only for ourselves, but for 
all mankind.

I, am simply here to say to 
my colleagues: We owe it to our' 
chldren, to the children of all 
continents, not to miss any op
portunity, not to malinger for 
one minute, not to spare oursel
ves or allow others to shirk in 
the monumental task of building 
a better and a safer world.

The American people, like the 
people of Europe, know well that 
mere assertions of good will, 
passing changes in the political 
mood of governments, laudable 
declarations of principles, ate 
not enough. But if we proceed 
with care, with commitment to 
real progress, there is now an 
opportinity to turn our 'piedpies 
hopes into realities.

In recent years, nations repre
sented here have sought to ease 
potential conflicts. But much 
more remains to be done before 
we prematurely congratulate 
ourselves.

Military competition must be 
controlled. Poltical competition 
must be restrained. Crises must 
not be manipulated or exploited

“------ —

buda. Prof. A. MacdoneTl “Vedic Index”: Giri, Girija. 
A. Christensen ries Kajanides”: Gava, Margiana etc.

INDŲ SRIČIŲ VARDAI

Prof. R. Majundar “The Velic Age”: Aryavarta, 
Anuva, lodava, Nagas, Sakala, Anga, Vanga, Anupa. 
Lanka, Tulava, Kerala, Gouda, Ambala, Gauda, Isila, 
Kaurava, Saketa, Višala, Vanara. Prof. R. Latham 
“Descriptive Ethnolog}”: Lauka, Gundu va, Kania, Ar 
juna, Malva, Daugi, Jovar. Pof. B. Tilak “The Artic 
Home in the Vedas”: Varėna.

Dr. J. Muir “Original Sanskrit Texts”: Kunlis, Da- 
radas, Augąs, Sivis, Manasa, Mandagas, Patalas. Gi
ri, Kuntala. Gaiva. Prif. C. Lassen “Indische Altertmn- 
skunde”: Matila, Anga, Gauduva, Samata. Varsa. Dai- 
dala, Ardone, Tista Eldana, Gaura. Prof. S. Piggot 
“Prehistoric India”: Kalva etc.

SENOVĖS INDŲ UPIŲ VARDAI
Dr. J. Muir “Original Sanskrit Texts”: Nara, Nar

mada, Krilamala, Vaisanta, Kausike, Para, Sagara, 
Yamuna (šventoji upė), Salmala, Gangą, Vitasfa, Ra
sa (garsioji upė), Krūmą, Vipas, Indą, Mala, Gaure. 
Prof. R. Majundar “The Vedic Age”: Rėva, Rasa, Var
da, Gilgite, Karnit, Sila. švetya, Vaga, Devika. Prof. 
A. Macdoncll “Vedic Index”: Vibala, Sanadira. šila- 
mavotis, Susama, Suvasle, Parusni, Susąrtis, Ariyau-. 
piya etc.

GYVUOS PA VADINIMAI

Prof. H. Zimmcr“Altindisches Leben”: sanskri
tiškai vartika-lictuviškai putpelė, skr. balaka — liet, 
gervė, skr. kokila — liet gegutė, skr. plova — liet, 
plaukiantis paukštis, skr. kurma — liet kurmis, skr.
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ūdra — liet. ūdra. PrOf. A. Macdonell “Vedix Index”: 
skr. ašva — liet ašva, kumelė, skr. uluka — liet pelė
da. skr. vrikas — Het. 'Vilkas, skr. kapota — liet, kar
velis, skr. šuni — liet šuo etc.

APIE “SENOVĖS IRANIEČIUS TRUMPAI

Senovės iraniečiai su indais priklausė tai pačiai 
rasei, kalbėjo fa pačia kalba ir turėjo tuos pačius 
papročius. Apie'1000 met. prieš Kristų iraniečiai atsis
kyrė nuo indų ir įžygiavo į dabartinio Irano aukštu
mas ir čia pastoviai apsigyveno. Iraniečių istorijos 
žinovas prif. R. Frye (Colliers Encyclopedia. 13 t, 237 
p.) nurodė: “Bendrai kalbant, iraniečiai nuo indų at
siskyrė apie 1000 met prieš Kristų, ir sekančiam šimt- 
metyj frarirečių giminės įžygiavo į aukštumą, kuri 
turi dabar jų vardą”. Nuo šio laiko susiformavo ir 
atskira iraniečių kalba (Avesta), ir visas jų gyveni
mas nuėjo Visai skirtingu keliu nuo indų, kaip tai ir 
tvirtino prOf. R. Burnham (11 — 35): “Atskira iranie
čių kalba šusidarė tik po keleto šimtmečių, iranie
čiams įžygiavus į Persiją (Iraną)”.

KĄ MOKSLININKAI SAKO APIE GIMININGUMĄ 
SENOVĖS INDŲ SU LIETUVIAIS

Žinomas pasaulio kalbininkas prof. dr. A. Senn 
(91_ '^)): ^ri'en randasi stebėtinas panašumas tarp
modenfinės lietuvių kalbos ir senojo sanskrito’’.

Amerikietis kalbininkas prof. dr. G. Ford (Drau
gas, 1968 VII — 6 d., II d): “Lietuvių kalba la
biau panaši į-sanskritą, kaip bet kuri kita kalba”.

Žymiausias 19 aniž. vidurio pasaulio kalbininkas 
prof. dr.'R. “Latham (50 — I 293): “Tau be abejonės 
giminingumas, sanskrito yra artimesnis su lietuvių, 
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for unilateral advantages that 
could lead us again to the brink 
of war. The prbfeessrdf negotia
tion must be sustained, not at a 
snail’s -pace, but with demons
trated enthusiasm and visible 
progress.

Nowhere are the challenges 
and opportunities greater and 
more evident than in Europe. 
That is why this Conference 
brings us all together. Conflict in 
Europe shakes the world. Twice 
in this century we have paid 
dearly for this lesson; at other 
itmes, we have come perilously 
close to calamity. We dare not 
forget the tragedy and the 
terror of those times.

Peace is not a piece of paper. 
But lasting peace is at leist pos
sible today becausę we have 
learned from the experiences of 
the last 30 years that peace iš 
a process requiring mutual res
traint and practical arrange
ments.

This Conference is -part of 
that proces — a challenge, hot 
a conclusion. We face unresolv
ed problems of military security 
in Europe; we face them "with 
very real differences in values 
and aims. But -if we "deal with 
them with careful preparation, 
if we focus ‘on concrete issues, 
if we maintain forward tabve- 
mėht, We have the right to ex
pect real progress.

The era of confrontation that 
has divided Europe since the end 
of the Second World -War may 
now be ending. There is ą .new 
perception and a shared percep- - 
tioris of' a change for the-better, 
away from confrontation and to4 
ward new possibilities for secure 
and mutually beneficial cooper 
ration. That is what we all have 
been saing here. J. welcome and 
I share these hopes'for the fu? 
ture.

The postwar -pbficy bf-^hę 
United Stątėš ha's been consi
stently directed toward the reį 
building of Europe and the re* 
birth of Europe’s historic iden^ 
'tity. The nations of the .West 
have worked together for peace 
and progress thoughout- Europe. 
From the start, we have taken 
the initiative by stating clear 
goals and areas for. negotiation,

We have sought a structure of 
European ^relations, tempering 
rivalry with restraint, power 
with moderation, building upon 
the traditional bonds that link 
us with old friends and reaching 
out to forge hew'ties with foi( 
mer and potential adversaries.

( B. d.) / f ; |

”NAUJIENOS " BOLŠEVIKAMS

YRA RAKŠTIS JŲ AKYSE į 

SKAITYK IR KITAM PATARK

SKAITYTI "NAUJIENAS" |

kaip bent su kuria kita ant žemės paviršiaus kalba”.
Prof. dr. J. Ehret (28 — 18): “Nėra sanskrito 'gar* 

sų ir formų’ moksle srities, kuri mums visuomet ne
primintų lietuvių kalbą”. J

J. Hertmanowicz (37 — 23): “Sanskrito gramati
nė konstrukcija yra beveik ta pat, kaip ir lietuvių.7 
Pvz., linksniavime žodžio “avis”, kuris turi tą. -pačią 
reikšmę abiejose kalbose, vienaskaitos visuose links
niuose turi tas pačias galūnes abiejose kalbose”.

Prof. S. Travydas (100 — II): “štai keletas bend
rų sanskrito ir lietuvių kalbos žodžių: kas, kada, de
vas, sūnūs, viras, avis etc. Net kai kuriuos sanskri
to kalbos sakinius lengva lietuviui suprasti: Kataras 
tu — am asi? — Katras tu esi?”

Prancūzų mokslininkas prof. H Rectus (83 •=— 
428): “Iš visų Europos kalbų lietuvių kalba yra arti
miausia sanskritui”.

Žymus sanskrito kalbos žinovas prof. P. Bohleh 
(10 — ): “Sankritiškai: Devas dadau dantas, Devah 
dasyati eva dhanas — lietuviškai: Dievas davė dan
tis, Dievas duos ir duonos”.

(Bus daugiau)

SKAITYKITE IR PLATINKITE
DIENRAŠTI “NAUJIENAS”

JOS VISAD RAŠO
TEISYBĘ
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kirtimą nelengva ir negreit bus 
galima užpildyti.

Mūsų gyvenimo 
kuriuose atsidūrė 
likimas, Tu buvai
lęs mūsų kojom eiti ir mūsų 
akim žvelgti naują žibintą l| 
Kiek galima esame mes įparei' 
goti šiuo nušviestu keliu irgi 
eiti.

Mūsų Tėvynė garsėjo iš se
novės savo didžiais miškais, 
kurie paunksnėje priglaudė 
aukuro šventoves ir kovojan
čius tautos sūnus ir dukras.

Lietuvos medis, Lietuvos šie 
liai plaukė Nemunu link Klai 
pėdos krašto, pajūrio dirbtu
vių. Medis dar ilgą laiką liks 
neišvengiamas namų ar kito
kių statybinių pastatų ramstis, 
nes geležis ir plieniniai rąstai 
tik prabangiųjų didžiųjų dan
goraižių privelegija.

Sudie tariu Tau, mielas prie 
teliau, kuris keleivio lazdelę 
padėjai naujo Tavo gyvenimo 
ir ryžto angoj, deja toli nuo 
savo Tėvynės žaliuojančių ir 
ošiančių girių”.

Kunigui Ansui Trakiui pa
simeldus ir trumpai apžvelgus 
nuveiktus darbus ir jo asme
nybę 27 mašinų lydimas Jur- 
gįs Klimkaitis iškeliavo į am
žinybę.

Kapinėse trumpai kunigui 
Trakiui pasimeldus ir atsisvei 
kinus, atsisveikino ir Lietuvos 
Miškininkų Draugijos vardu Vin
cas žemaitis: “A. a. Jurgis 
Klimkaitis gimė 1903 m. sau
sio 13 d. Aglonėnų k. Klaipė
dos opskr., iš pasiturinčio vie
tos ūkininko šeimos. Belanky
damas pradinę mokyklą -ir 

.gimnaziją — jis pajuto dide
lę gamtai ir nutarė pasišvęsti 
miškininko profesijai. To siek 
damas, baigė Panevėžyje miš
kininkystės mokyklą”

Daugiau Vincas žemaitis pa 
pasakojo, kad Jurgis Klimkai
tis Lietuvoje girininko parei
gas ėjo Tauragės, Panevėžio, 
Kauno ir Vilkaviškio urėdijo
se. 1941 m. kaip Klaipėdiškis 
pasinaudojo teisę ir repatria- 
vo į Vokietiją. Buvo paimtas 
į vokiečių kariuomenę, pasie
kė net Stalingradą, pateko ru
sams į belaisvę, iš kurios lai
mingu sutapimu paspruko. 
Grįžęs iš kariuomenės ėjo gi
rininko pareigas Harzo kalny
no miškuose.

1952 m. emigravo į JAV- 
Chicagon. Buvo sąžiningas Lie 
tuvoje tarnautojas. Dar pas
tebėjo, kad kurį laiką ėjo gi
rininko pareigas ir Klaipėdos 
krašte Lūžijos girininkijoje 
bet su vokietininkais nesuti
ko ir persikėlė į Didžiąją Lier 
tuvą.

Be to pasakė, kad 1951 m. 
vienas rusų istorikas - etnolo
gas Krysevas parašė, o Mask
vos sovietų Rusijos Mokslo 
Akademija išleido knygą apie 
Mažąją Lietuvą (Dabar vadi
nama Kalingrado sritimi). Šia 
įe knygoje: statistiniais, kal
biniais, istoriniais ir archeleo 
giniais duomenimis 100ę^ įro
dyta, kad šis kraštas nuo am
žių buvęs lietuviškas. Šią kny
gą vertina prof. Puzinas ir ža
da paruošti lietuviškai.

Prie šios knygos išleidimo ir 
Jurgis su didesne suma žadė
jo prisidėti. Savo atsisveikini
mo kalbą užbaigė: “Brangus 
tautieti, kilnus lietuvi, vyre, tė
ve, dėde, kolega, drauge, mes 
nekalb', kad Šiandien Tavo pas 
kutinėję kelionėje į amžinąjį 
atilsį negalime apiberti Tavo 
gintariniu Klaipėdos pajūrio 
smėliu. Te mūsų rankose šios 
svetimos žemės sauja, mūsų 
giliu tikėjimu "ir troškimu pa
virsta gimtosios Tavo tėviš
kės žemės sauja. knria tajp Tu, 
taip visi mes laikui bėgant pa
virsime, ką ir senovės raštų, 
išminčiai tvirtina; iš žemės esi 
ir į žemę pavirsi, nors dvasia . 
esi Dievo panašumu sukurtas. • 
Kaip nuoširdų miškininką,

Lietuvių Dienas rwHtis, Simas Ku-
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI
"Tikėkit Viešpačiu ir daryk kas 9era; gyvenk salyje ir elkis iiH- 

kiifui". — Psalme 37:X
• e e e

Matydami kaip praeityje Dievas laimino tuos, kurie pasitikėjo juo, jr 
kokius palaiminimus jis yra žadėjęs suteikti visam pasauliui ateityje, galime 
įsivaizduoti kokius didelius palaiminimus jis dabar suteikia savo žmonėms. 
Jei Dievas taip rūpinosi savaisiais praeityje ir žadėjo rūpintis ateityje, tai 
būkime tikri, kad jis nori ir yra pasirengęs laimint savo vaikus šiame 
Evangelijos amžiuje* Jeigu jis mylėjo mus kol dar buvome nuodėmėje ir atr 
pirko mus, tai žinokime, kad jis gausiai teikia mums savo malonės dovanų 
dabar, nuo to laiko, kai jis priėmė mus į savo vaikų šeimą. Apaštalas sako, 
kad. Dievas mus palaimino Kristuje visokiu dvasiniu palaiminimu.

i VW žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusiai!?. į tą klausimą atsako knygutė 4/ViHis po mirties", kurią gausite • 
nemokamai. Pašykite:

SPALVINGAS POSAKIS AR ĮŽEIDIMAS
kaip State Secretorius yra 
daug, gal net, lemiamai prisi
dėjęs prie Simo Kudirkos iš
laisvinimo iš Sovietų Sąjun
gos vergų stovyklos ir jo atvy-

JAV LB krašto valdyba — 
pirm. Juozas Gaila, vicepir- 
kai Rimas Česoniš, Antanas 
Novasitis ir Algimantas Gečys 
š. m. liepos 29 d. 11 -vai. ryto
bendradarbės Aušros Zerr bu-1 kimo į šį kraštą, 
te susirinko trumpam pašne
kesiui su. “The Philadelphia 
Inquirer” laikraščio korespon 
dentu. Murray Dubin. (“Drau
go” 1975. & 9; str. “Rūpestis 
Dėl Helsinky Suimtųjų”). Lai 
ke to pokalbio LB krašto vald. 
vicepirmininkas, tam kores
pondentui pažeria fokį “per
liuką”: ' “Caras turėjo Raspu- 
tiną, o prez, Fordas — Kissin- 
gerį”. “žurnalistui šis spalvin 
gds posakis patinka ir jis jį sku 
biai užsirašo”.

Perskaitęs tą vietą; iš nuste- 
mimo tiesiog apstulbau. Ne
jaugi tie LB ponai nežino, 
kas buvo tas beraštis, religinis 
fanatikas, valkata, arkliavagis, 
girtuoklis, ištvirkėlis — paleis 
tuvis Rasputinas?

Jo tikra pavardė — Grigorij 
Jefimovič Novych, o Rasputin 
— tai pravardė rus, reiškia pa- 
■leistuvis —ištvirkėlis; Apsime
tęs vienuoliu— šventuolėliu, 
apsivilkęs abitą t(-vieiniolio- rū’ 
bą) ir Petrapilio stačiatikių1 
dvasinės seminarijos rekto
riaus rekomenduojamas pate
ko pas did.-kunigaikštį Mika
lojų, o iš čia — į caro rūmus, 

į (L. E. XXIV t, 510 fpsl ).
Dabartiniai LB vadai turė

jo nuostabiai akiplėšiškos drą
sos ir nesiskaitymo su žodžiais, 
tokį bjaurų, šlykštų valkatą 
palyginti su JAV valstybės Sek 
retoriu H. Kisingęliū.už jo vyk 
domą su Sovietų Sąjunga de- 
fentės politiką.

Nejaugi jie nežino, kad ne 
valstybės sekretpriUs. nustato 
užsienių politikos liniją — li'n 
Irime, bet prezidentas prita
riant senatui ir kongresui. To
ji JAV detėntės — sugyveni
mo, bendradarbiavimą ir nuo
laidų politika sūl Sovietų. Są
junga yra gana . senas reiškiu 
nys. Jis prasidėjo .jau prezi
dento Roosevelto. laikais.

Su H. Kišingerio vedama po
litika galima nesutikti, galima 
už tai jį kritikuoti' ir peikti, 
bet tokiu žemu, neatskingu ir 
šlykščių palyginimu begalima 
tokio aukšto- valdžios pareig- 
no įžeisti ir jį niekinti. To
kiam savo elgesinui pateisinti- 
LB valdyba neturi jokio pa
grindo. Ir tasai jų neprotin
gas, neapgalvotas ir smerkti
nas įsišokimas daro gėdą visai 
JAV lietuvių etninei grupei.

Juk tas pats H. Kisingeris,

Viena laimė, kad H. Kisin
geris neskaito “Draugo” ir ne
žino, kas tenai apie jį parašy
ta. Bet tuomi gali pasirūpinti 
Sovietų ambasada Washing- 

■tohe, kuri akyliai seka JAV lie 
tuvių spaudą. Prie “Draugo” 
iškarpos gali pridėti anglišką 
vertinimą su Rasputino asmens 
apybraiža ir jam Įteikti, kad su
sipažintų, ką lietuviai apie jį 
rašo.
Nelabai nustebčiau, jei tiems 

neatsakingiems LB valdybos 
ponams kuriam laikui' valsty
bės Departamento durys užsi
darytų. Gal to ir nebus, že- 
maihee lioūb sakytė: “Paugo- 
sem vyrou so pėimėiėmis vai- 
dytėiš — par žems dalykas — 
(suaugusiam vyrui 
nimis: vaidytis — 
dalykas”;

Tenka suabejoti, 
; respondentas M. 
’“spalvingą posakį”
savo raportaže. Jis kaip išauk 
lėtas džentelmenas, išsiaiški
nęs kas buvo tasai- Rasputinas, 
Tokiu nešvariu posakiu neno-' 
rėš gadinti savo karjeros. O: 
jei jis jau ir būtų toks neap-' 
dairus, tai to laikraščio redak- ■ 
ei ja, tokį LB vadovybės “infe-j 
ligericijos deimančiuką” var-' 
jgiai praleis. ' A. Pleškys\

su pieme-
per žemas

kad ko-
Dubin tą 
panaudotų

gamtos mylėtoju’ atsisveikinu 
Tave kolega vieno poeto Žo
džiais:

Tegul prie durų kapinyno 
jaunoji žaidžia gyvata, 
Težėri vainiko žolyną 
Niekad nevystanti gamta”
Po to’ kunigas Trakis šeimos 

varu pakvietė visus pietų. If 
taip ŪidtUvoš Tautinės kapi- 

priglaudė dar vieną Lielu- 
va«\sdwų; Tuo <pačfti reiškiu 

.ŽmiHiellsC dukroms ' ir gimi
nėlis-gilią' užuojautą.

Stasys Jv^kėnas

WV»

F. ZAV1ST, 3715 WEST 66th STREET,
CHICAGO,' ILLINOIS 60629.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

TĖVAS IR SONUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

25Š3 W. 71st Street 
Telef.: GRovehUl 6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
“AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

KA&HMS

— ss.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DAIMID

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

— Brolis Timothy, OSP, 
Czestochowa Monastery, Doy
lestown, Pa., vajaus proga su
sipažino su Naujienomis ir jas 
užsisakė 3 mėnesiams, pareikš
damas komplimentus laikraš
čiui ir jo bendradarbiams. Vie
nas Filadelfijos veikėjas užsi
sakė Naujienas vienėriems me
tams, bet pavardes prašė nemi
nėti. Naujienų vadovybė dė
kinga už dėmesį ir už prenume
ratas.

— J. Ramanauskas iš Hillside 
išvyko gyventi į Elizabeth, New

Savo naminę vaistų spintelę reikia 
nepaprastai švaria! Ir tvarkiniai už
laikyti, kaip Heme vairdelyĮe parody
ta: ižimti visas bonkutes ir nuplauti 
lentynas; patikrinti viwt užrašus, 
kad ne į Vy kt y klaidų, ne* vaistų »u- 
maišymas pati būti fatališka*. Patik
rinti, kokly vaistų.trūketa ir juos pa
pildyti, kad bufum bet kokiam naH-

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-113S

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

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

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

•NAUJIENOS’ KIEKVIENO

DRAUGAS IR BIČIULIS

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

ambulance 
PATARNAVL 
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DAlYSE.

NARIAT:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

I

į į

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKA^TCZ)

2424 WEST 65th STREET KEpubiic 7-1213
2311 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

P. J. RIDIKAS

—-----------------------—---- ------------------ ------ ■ ■■ ----- -

Phene: YArd* 7-1911
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P. STRAVINSKAS

DĖL A. SMETONOS KALTINIMŲ
1975.VI1I.15 d. “Naujienose”, 

LVLS puslapyje (“Mūsų veiklos 
akimirkos”), Andrius Joniškis 
savo straipsny “A. Smetona ir fa
šizmas” rašo,

1) kad A. Smetona, paleisda- 
masseimą(1927) ir nepaskelb
damas naujojo seimo rinkimų, 
nusikaltęs konstitucijai;

2) kad jis demagogiškai me
tęs liaudininkams ir socialdemo
kratams nepatriotizmo šešėli dėi 
jų susidėjimo seime su tautinė
mis mažumomis, nors jos buvu
sios iš pilnateisių Lietuvos pilie
čių ir jų atstovai buvę teisėtai 
išrinkti;

3) kad jis panaudojęs demo
kratiją fašistiniam perversmui;

4) kad jis po perversmo gy
ręs Mussolini ir jo fašizmą, taip
gi Hitlerį su jo nacionalsocializ- 
mu;

5) kad jis pasisakęs prieš libe
ralizmą, nors liberalizmas kovo
jęs už tautų laisvę;

6) kad jis, “prispirtas prie sie
nos”, gen. Kubiliūno perversmo 
dalyviams davęs garbės žodi nei

Ugamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
j 1739 So. Hoisted Street, Chicago, Illinois 6060S

' ’ SIUNTINIAI Į LIETUVA -
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, UL 60629 » Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairių prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

•JUBILIEJINIŲ METU
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJipiOMS Hemet suėjo 60 metų. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisve 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar jų Įgalioti
niais.

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 Į LIETUVA 1 
Cosmos Parcels Express Corp.

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

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

maistas, doleriniai Certifikatai.
V. VALANTI N AS

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

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

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

trims mėn. — 5830, vienam men. S3.00. Kitose JAV vietose metams 
— S26.00, pusei metų — 514.00, vienam mėn. — 2-50. Užsleniuo-

— $31.00 metami. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančia atkarpą.

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

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

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

PAVARDE IR VARDAS ______________________________

ADRESAS__________________ ________________________

vieno jų nebausti, bet vėliau to 
savo žodžio neišlaikęs;

7) kad vienoje savo kalboje 
(1935) jis išvardinęs valstybes,' 
lėmusias žmonijos būtį, bet JAV 
išleidęs, matyt, dėl to, kad jos 
demokratinės.

Straipsnis parašytas ramiai,, 
teigimus grindžiant daugiausia 
paties A. Smetonos paskelbtų 
kalbų citatomis. Tik man at
rodo, kad vietomis straipsnių 
bus daugiau ar mažiau klaidin
gi faktų aiškinimai, taip pat bus 
išleisti ir dėmesin neimti kai- 
kurie kiti faktai, kurie A. Sme
toną pateisina ar mažina ja kal
tę.

Nors aš niekad nebuvau ir 
nesu tautininkas, A. Smetonos 
politinių idėjų šalininkas, bet 
teisingumo dėliai noriu čia pa
daryti kaikurias A. Smetoną pa
teisinamąsias pastabas.
I. Dėl seimo paleidimo (1927), 
nepaskelbiant naujojo seimo 

rinkimų

Straipsnio autoriaus teigimas iš 
esmės teisingas. Tiktai, iš ant-

Svetimais vežiojimais mėgstantis keliauti Phoenix, Ariz., jaunuolis 
norėjo pamatyti kraštą. Automobilistai jį pavėžėdavo keliolika my
liu ir paleisdavo, toliau nebeveža. Tada jis pasigamino iškabą, ku
rioje buvo užrašyta "Marsas". Į Marsą nuvežti niekas jo negalėjo, 

bet jį nuvežė iš vieno JAV krašto į kitą. To jam tereikėjo.

ros pusės, seimas turėjo būti pa
leistas, nes tarp jo ir perversmi- 
nės vyriausybės nebuvo ir išvis 
negalėjo būti jokio sutarimo. 
Seimas buvo paleistas 1927.IV. 
12' d., dar nepraėjus nuo per
versmo nei pusei metu, kada pre
zidento skelbimas naujojo, de
mokratinio seimo rinkimų per
versmininkų karininkų galėjo 
būti aiškinamas,, kaip “pervers- j 
mo išdavimas”, ko A. Smetona, 
gavęs “tautos vado” galią iš tų 
perversmininkų, negalėjo pada
ryti, nerizikuodamas būti paša
lintas iš tos “tautos vado” po
zicijos. Vadinas, jis net ir no
rėdamas, negalėjo tada skelbti 
naujojo demokratinio seimo rin
kimų, o tuo pačiu imtis ir atsta
tymo demokratinės tvarkos, nes 
jis tada buvo dar priklausomas 
nuo. perversminės jėgos. Todėl 
ir negalima jam vienam sudėti 
visos atsakomybės už pažeidi
mą konstitucijos ir parlamenta
rinės tvarkos, kuri reikalavo, 
paleidžiant seimą, paskelbti nau
joje seimo rinkimus, Šia proga 
noriu pastebėti, kad, krikščio
nims demokratams 1927 m. pa
vasarį pareikalavus perversmi- 
nę vyriausybę atstatyti pervers
mu suardytų valstybės demo
kratinę santvarką, jie buvo vie
šai apkaltinti “perversmo išda
vimu” (žiūr. Purickio straipsnį 
valdžiosl928 m. išleistoje kny
goje “Lietuvos dešimtmetis”). 
Tas būt buvę ir su A. Smetona.

2) Dėl tautiniu mažumų že
minimo, lyg ir nelaikant jų žmo
nių pilnateisiais pilie)čiais, tai 
str. autoriaus priekaištas A. 
Smetonai irgi teisingas, tik, iš 
antros pusės, kiek gi mūsų lie
tuvių tokią klaidingą ir su tei
se nesuderinamą pažiūrą Į tas 
tautines mažumas turi?! Gi ir 
šiandien, va, daugelis mūsų lie
tuvių nesupranta ar nenori su
prasti valstybinės tautos (Staats- 
volk, body politic), kuriai pri
klauso visi valstybės žmonės, ne
žiūrint kokios tautybės jie be
būtų. Gi net mūsų kaikurie. 
Vliko veikėjai mūs spaudos, anot 
A. Joniškiu, “prispirti prie sie
nos” Vliką pagaliau, pripažįsta 
tautos atstovybe, tik ne Lietu
vos. o lietuvių, atseit, ne vals
tybinės, o tik mūsų etninės tau
tos atstovybe, ko pagal teisę nėra 
ir išvis negali būti. Kai aš 
“Naujienose” paaiškinau teisi
nę valstybinės tautos sąvoką, tai 
daug mūsų “patriotų” kraipė 

galvas, negalėdami suprasti, apie 
kokią valstybinę tautą aš kal
bąs ir rašąs. Mat, jie tokios 
tautos, kurią sudarytų visi vals
tybės žmonės (kuri konstituci
jos vadinama Lietuvos tauta) 
nepripažįsta; jie žino tik lietu
vių tautą, kurią sudarome tik 
mes, lietuviai, Lietuvos valsty
bės “šeimininkai”, o tautinių ma
žumų žmones (kaip pvz., Lietu
vos žydus, lenkus, vokiečius) jie 
laiko tik Lietuvos “svečiais”,

Dr. Leono Kriaučeliūno 
pareiškimas

Dr. Leonas Kriaučeliūnas, di
džiausios ir pelningiausios Ame
rikos Lietuvių Šokiu šventės or
ganizatorius ir veiklus JAV Lie
tuvių Bendruomenės narys, pra
šo paskelbti šį jo pareiškimą:

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Tarybos Prezidiumo 

p. Pirmininkui

Didžiai gerb. p. Pirmininke,

pranešu, kad nuo šios dienos 
išstoju iš JAV LB VII Tarybos 
narių. .

Jau kuris laikas LB vyksta 
krizė ir vis labiau ryškėja joje 
skilimo plyšys. Tačiau ir pas
kutinėje Tarybos sesijoje Cleve- 
lande visai nebuvo ieškota būdu, 
kaip atgauti L. B-nei pasitikėji
mą plačioje lietuvių visuomenė
je ir kaip grąžinti jai visus lie
tuvius apimančios organizacijos 
pobūdį.

Prieš Tarybos sesiją mano 
viešas pasiūlymas, kaip reikėtų 
bandyti eiti prie LB vienybės 
atstatymo, visai nebuvo svarsto
mas. O aš pats sesijoje nega
lėjau dalyvauti dėl sūnaus labai 
.sunkios ir kritiškos ligos.

Neteko pastebėti, kad ir Kraš
to Valdyba būtų parodžiusi ryš
kesnių pastangų L. B-nėje atsi
radusiai krizei pašalinti.

Todėl tokiose aplinkybėse ma
no pasilikimas šioje, septintoje, 
Taryboje darosi beprasmis ir 
nereikalingas.

Noriu tikėli, kad kitai Tary
bai, aštuntajai, gal (pavyks L. 
B-nę vesti keliais, einančiais į 
vienybe ir Į susitarimą su kito
mis bendrinėmis organizacijo
mis.

Su gilia pagarba
Dr. L. Kriaučeliūnas 
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gyvenančiais Lietuvoj tik iš 
mūsų “malonės”...

Tai biauri hitlerinė pažiūra, 
daugelio mūsų turėta neprikl. 
Lietuvojenesiderininti su Lietu
vos konstitucine teise ir su de
mokratine dvasia. Jos daugis 
mąsų neatsikrato iki šiol, net ir 
keliasdešimt metų išgyvenę de
mokratinėje Amerikoje.

Todėl nebūkime perdaug jau
trūs ir dėl A. Smetonos kalbos, 
pasakytos prieš 40 metų, kur 
buvo su demokratine etika ne
suderinamų niuansų, kada mes 
patys antidemokratine pažiūra 
į tas pačias mūsų tautines ma
žumas pasireiškiame dar ir šian
dien.Geriau mokykimės iš Sme- 
tonosir savo pačių klaidų, tu
rėtų neprikl. Lietuvoje, kad atei
tyje neprikl. Lietuvoje būtume 
geresni demokratai, negu esa
me buvę.

(Bus daugiau)

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininkę* ir Darbininkių

DINNING ROOM HELP 
EXPERIENCED

BUS BOYS — WAITRESSES
Must have 2 years experience.

5 Day Week. Steady Work.
Good pay and other benefits.

UNIVERSITY CLUB
76 E. MONROE ST.

Ką kiti rašo
Čikagietis Balys Svalia, ati

dus lietuviško gyvenimo ste
bėtojas, padaręs kelias pasta
bas apie Amerikos lietuvių 
gyvenimą, “Nepriklausomoj Lie
tuvoj” rašo apje .daugelio ne
pastebėtą didelį skandalą. Lie
tuviai noriai .siunčia siunti
nius, laiškus ir knygas į rusų 
pavergtą Lietuvą, tuo tarpu iš 
okupuotos Lietuvos pradėjo 
Ameriką pasiekti giminių laiš
kai, prašantieji ne tik nesiųs
ti siuntinių, bet ir nerašyti 
laiškų.

Jis šitaip rašo:

„Kam perdaug remti? Iškilo 
didelis skandalas, kai Lietu
vos žmonės rašo, kad su
stabdytų, ar bent rečiau siųs
tų siuntinių, rašytų laiškus, ne
važiuotų lankyti, nes Sovietai 
stiprina prieš visus, turinčius 
kontaktą su Amerika, sekimą 
ir yra galimos represijos: iš- 
grūdimas iš Lietuvos ir ieško
jimas neva faktų nubausti ir 
atimti, ką ubagiškam gyveni
mui susitaupė.

Siuntinius ir laiškus kopijuo
ja. Atvažiavusių giminėms truk 
do atvykti į Vilnių.

Dovanas žmones dažnai par
duoda, kiti, parduodami bijo 
įkliūti, iš kitų atima. Dar kiti 
labai pavydi gaunantiems, o 
komunistiniai pareigūnai veda 
akciją,kad išviliotų daugiau 
pinigų iš JAV gyvenančių, pas 
kui viską atsiima, likviduoja. 
Pagalvokime. O
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— Otto Pluskat, San Diego, 
CaL, platinimo .vajaus proga 
susipažino su Naujienomis ir 
jas užsisakė taip pat padarė pa
stangų, kad su jomis galėtų su
sipažinti jo artimieji, kad jos 
galėtų kuo plačiausiai skleisti 
demokratines ir laisvės idėjas, 
kad rodytų teisingą kelią šiuose 
pasimetimo ir klaidžiojimų lai
kuose. Naujienų vadovybė yra 
dėkinga p. O. Pluskat už dėme
sį ir už pastangas platinti. Nau
jienos vajaus proga yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai.

— Chicago Board of Election 
praneša, kad rugsėjo 2 d. pra
dedamas balsuotojų registraci
jos vajus tikslu užregistruoti 
bent 100.000 naujų balsuotojų, 
daugiausia meksikiečių ir juo
dųjų gyvenamuose rajonuose. 
Bus atidarytos 22 registracijos 
būstinės, kurias aptarnaus 17 
apylinkės organizacijų. Chica- 
gos pietvakariuose tokių būsti
nių nėra numatyta.

— Pasaulio Lietuvių Gydytojų 
S-ga paskyrė Naujienų paramai 
25 dol. ir juos atsiuntė per dr. 
K. Pemkų kartu (su padėka už 
informavimą apie sąjungos na
rių suvažiavimą ir apie organi
zacijos veiklą.

— J. švedas išrinktas Lietu
vos Kariuomenės Kūrėjų - Sava
norių S-gos Centro Valdybos 
pirmininku, J. Vilutis — vice
pirmininku, L. Balzaras — se
kretorium, A. Urbonas — iždi
ninku, A. Juodka — valdybos 
nariu.

♦ Chicagos Anglijos - Britani
jos Lietuvių Klubas rengia ge
gužinę - pikniką rugpiūčio 24 d. 
Bruzgulienės darže, prieš Lietu
vių Tautines kapines. Pradžia 
12 vai. Prašomi klubo nariai ir 
svečiai dalyvauti. (Pr).

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
- NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTARIATAS — VERTIMAI.
pVISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA~f

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. 30' 
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

— Maggie Martinkutė pri
klauso Marquette Parko Play
ers teatro grupei, kuri dabar 
paruošė Noel Coward veikalą 
“Heyfever”. šį veikalą vaidins 
Theater on the Lake ties Fuller
ton Ave. nuo rugpiūčio 26 iki 
30 d. Vaidinimų pradžia 8:30 
vai. vak.

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

° 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).

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660

----------  -i.... j.. ■. .

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

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

v ■■■— — — —II -I. —————-—

Didžiausias kailiu
pasirinkimas

pas vienintelį
lietuvį kailininką 7"^

Chicagoje —JuLut

NORMANĄ

185 North Wabash Avenue
2nd Floor Chicago, Hl. 60601

263-5826 
(įstaiga*) ir 
677-8459 

(buto)

■NAUJIENOS* KIEKVIENO
LIETUVIO

DRAUGAS IR BIČIULIS

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 BUTŲ MŪRAS, naujas gazu šil
dymas. nauja elektra, alumin. langai. 
$15.000 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 pėdų lotas. 2 auto mūro ga
ražas. Arti Kedzie prie Nabisco. — 
$37.650.

m AUKŠTO, 18 metu mūras, 2 bu
tai. 2 auto garažas. Arti mūsų. Liga 
verčia atiduoti. $33,500.

6 KA^MBARIU MŪRO NAMAS. 2 
auto garažas. Beveik prie Marquette 
Parko bažnvčios. Jau laisvas. — 
$21,000.

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

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

VALDIS Ui.
REAL ESTATE '?

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

BUTU NUOMAVIMAS. ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI. NAMU IR NEKILNO

JAMO TURTO PIRKIMAS, 
PARDAVIMAS.

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

-• —^.1-1 ..................   . ***?

M. A. ŠIMKUS
Res] Estate. Notary Public.

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

šymai ir kitoki blankai. J

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

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

---------- -—.. «». r :—' -----------

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
T»l«»4 REpublIc 7-1*41

JEI “NAUJIENAS” TU 
SKAITYSI, TAI IR KITAM 

PASAKYSI, KAD JOS RAŠO 
TIKRĄ TIESĄ — SKLEIDŽIA 

ŠVIESĄ.
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