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FLORIDOS DAYTONA BEACH ŠIEMET 
RYKLIAI JAU DU ŽMONES SUŽALOJO

Vienas čikagiškis kumščiais atmušęs 
išgelbėjo žmogy nuo ryklio užpuolimo

DAYTONA BEACH, Florida. — šiurpi drama šiomis dieno
mis įvyko šios vasarvietės paplūdimyje, kur viduramžis beginklis 
žmogus nuogomis rankomis atmušė ryklį, išsigelbėdamas pats 
ir išgelbėdamas kitą žmogų, kurį tas jūrų žvėris buvo pradėjęs 
kramtyti.

Vaikščiodamas Atlanto paplū
dimiu čikagiškis Julius Antoni, 
59 metų amžiaus, staiga išgirdo 
žmogaus riksmą ir nieko dau
giau negalvodamas puolė į van
denį nelaimingajam padėti. Tas 
žmogus, Henry Peterson, 20 me
tų amžiaus jaunuolis, per pora 
dešimtų jardų nuo kranto, plau
kiodamas ant pripučiamo gumi
nio plausto, buvo užpultas ryk
lio, kurs savo pirmuoju antpuo
liu dantimis Andersono dešinė
je šlaunyje padarė gilią žaizdą.

Užmiršdamas pavojų savo gy
vybei Aritoni atbridęs iki jau
nuolio savo kumštimis atmušė 
tą žvėrį ir Patersonu velkinas 
nuskubėjo į krantą, kol ryklys 
atsipeikėjęs nesugrįžokito kąs
nio iš Petersono atsikąsti. Ka
dangi iš jaunuolio žaizdos smar
kiai tekėjo kraujas ir pats An
toni gelbėdamas vaikiną buvo su
sikruvinęs, nebuvo abejonės, 
kad alkanas ryklys nieko nelau
kęs grįžo, o gal ir daugiau ryk
lių talkos atsives, kadangi krau
jo spalva ir kvapas vandenyje 
yra rykliams geriausias masa
las ir jie kraują vandenyje pa
junta toli būdami.

“Antoni išgelbėjo to vaikino 
gyvybę (greičiausia ir savo), 
kadangi ryklys būtų netrukus 
grįžęs antro kąsnio atsikasti, 
pasakė papliūdimio sargas, su
teikęs Andersonui pirmąją pa
galbą, kuriam ligoninėj'e koja 
buvo “visiškai pertaisyta”.

Petersono tėvas, Charles Pe
terson, kurs prisibijo, kad jo sū
nus vienos kojos neteks, pareiš
kė nepasitenkinimą, kad paplūdi
miuose nėra perspėjimo lentų, 
kad saugotųsi ryklių. “Tai bū
tų lygu perspėjimui, kad saugo
tųsi perkūnijos žaibų. Nėra bū
do kaip apeiti faktą, kad eida
mas maudytis sūriame vande
nyje nebūtų ryklio užpultas”, pa
sakė Bom Wheeler, Volusia ap
skrities pajūrio saugumo divizi
jos pareigūnas. Jis priminė, 
kad praėjusį gegužės mėnesio 20 
dieną tame pačiame Daytona pa
plūdimyje ryklys mergaitei per
kando koją.

Julius Antoni yra Arthur Rub- 
loff and Co. ir kitų Chicagos 
namų manageris, kurs su savo 
žmona Violet šiuo metu atosto
gauja Floridoje.

SPRINGFIELD, Ill. — Pro
to ligomis sergantieji gali bū
ti siunčiami į valstybines ins
titucijas ir prieš savo norą, 
net jei neatrodo pavojingi ki
tiems nei patys sau, nusprendė 
trys federaliniai teisėjai. Nuos
prendis buvo padarytas ryšium 
su skundu iš 1972 metų, kur 12 
asmenų iškėlė bylą prieš tai 
kad buvo išsiųsti į tokias insti
tucijas prieš jų norą ir tuo bū 
du buvo pažeistos jų konstitu
cinės teisės.

IS VISO PASAULIO

DANUS, Calif. — Kaliforni
jos universiteto veterinarijos 
ligoninėje veterinaras gydyto
jas Dr. Leighton turėjo ope
raciją, pirmą tokią savo am
žiuje: trijų mėnesių amžiaus 
šuniuką Vinnie jis padarė 
dviem kojom “mažesnį’’. Vin
nie gimė su šešiomis kojomis. 
Nors šuniukas ir su šešiomis 
gerai jautėsi, bet savininkai 
nutarė kojų skaičių sumažin
ti iki keturių. Operacija buvo 
sėkminga ir Vinnie šiomis die
nomis grįžta namo keturiomis.

MASKVA. —- *Tass praneša, 
kad sovietų laivyno Vidurže
mio jūroje vienas kreiceris ir 
vienas naikintojas praeitą ket 
virtadienį atplaukė į Tunis 
“oficialaus draugiško šešioms 
dienoms vizito” Tunizijai.

INDIANOPOLIS, Ind. — 
Vienas valstybinio parko tar
nautojas Billy Carlisle patapo 
išradėju ir laimėjo 5^100 pre
miją. Jis išrado parko išeina
moms vietoms toileto popie
riui laikyti tokias dėžutes, kad 
“vandalai” negalės nieko pa
daryti.

TORONTO, Ont. — Ontario 
sveikatos ministerijos prane
šimu, 37 asmenys, kurie praei
tą mėnesį lankėsi metodistų 
šeimų stovyklavimo vietovėj 
prie Kingstono, apsirgo vidu
rių šiltine. Jau daugiau kaip 
tūkstančiui stovyklavusiu svei
kata patikrinta, bet tikrinimas 
dar nebaigtas.

SAVANNAH, Ga. — Apie 150 
juodukų buvo susirinkę pro
testuoti kad policija praeitą 
sekmadienį nušovė vieną jų 
rasės jaunuoli Henry Brown,, 
21, ir kaip paprastai proiestan 
tai išsisklaidę būriais išvirto 
“vandalais”, reiškia pradėjo 
daužyti langus ir grobstyti. Po
licija gaujas išsklaidė, bet vie
nas “vandalas” į vieno polici
ninko veidą iššovė ir šratais 
užtaisyto šautuvo. Ligoninėje 
šratai išrankioti nepalikus di
desnio sužeidimo.

TOKIO. — Vienas iš Kam- 
bodijos revoliucinės valdžios 
vadovas atvyko į šiaurinę Ko
rėją, kaip spėjama, tartis su 
Kambodijos tituliariniu vals
tybės galva princu Norodom 
Sihanouku, kurs iki šiol laikė
si nuošaliai. Pekine reziduo
jančių diplomatų žiniomis esą 
nuomonės tebėra griežtai skir
tingos tarp Kambodijos komu
nistų valdžios ir princo, kurį 
Kambodijos komunistai for
maliai tebeskaito savo valsty
bės Šefu. ’’ i

Juodais taškais nužymėta yra Golano aukštuma, kurią karo metu 
izraelitai atėmė iš sirijieciy. Izraelio kariai buvo užėmę didesnę sri
tį, bet vėliau jie atidavė Sirijai Masados, Kuneitros ir Bitumijos 
miestelius. Sirija nori, kad Izraelis atiduoty visas Golano aukštumas.

INDIJOS VYRIAUSYBĖ PRIPAŽINO 
NAUJĄ BENGALIJOS VALDŽIĄ 
Buvęs premjeras nesirūpino badaujančiais 
žmonėmis, toleravo kyšininkus. vagilius . .

NEW DEHLI, Indija. — Indijos vyriausybė, kad ir neno
rams, turėjo pripažinti naujai sudarytą Bengalijos vyriausybę.

Indija glaudžia bendradar
biavo su prezidento šeicho Mu 
žibaro Rahmano vyriausybe, 
bet Bengalijos kariai padarė 
perversmą, nužūdė buvusį pre 
zidentą, išžudė jo šeimą ir 
krašto prezidentu prisaikdino 
Chondakarą Muštaką, savo lai
ku buvusį Bengalijos prekybos 
ministrą.

Bengalijoje tvarkos nebuvo

Šeichas Rahman buvo geras 
kovotojas už Bengalijos laisvę 
ir nepriklausomybę, jis net ir 
kankinamas nepasidavė Pakis
tano policijai , bet jis buvo 
netikęs krašto administrato
rius.

Bengaliją užpuolė įvairios 
nelaimės, potvyniai, liūtys, li
gos, badas, bet prezidentas 
Rahhanas konkrečių žings
nių nesiėmė badui ir ligoms 
pašalinti. Jis net neparuošė 
tinkamo prašymo užsienie
čiams, kad padėtų nelaimės iš
tiktą tautą. Daugiausia nuken
tėjo Indijos Gandhi vyriausybė, 
nes Indija keliais atvejais pa
dėjo Bengalijai.

Vikingas išskriejo 
į Marsą

Cape Canaveral. Fla. — Erd 
vėlaivis Vkingas, “nugalėjęs vi
są eilę nenumatytų ir anks
čiau nepastebėtų kliūčių, praei
tą trečiadienį pakilo į padan
ges, apsisuko apie Žemę ir pa
sileido tiesiai į Marsą.

“Vikingas” tikisi savo tikslą 
pasiekti už 11 mėnesių. Per tą 
laiką jam teks nuskriefi 505 
milijonus mylių.

“Vikinge” nėra žmogaus, 
bet jis “planuoja” nusileisti 
Marso paviršiuje ir nustatyti, 
ar kada nors buvo kokia gyvy
bė planetoje.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
o

o žinovai pranašauja, kad už 
galioną gazolino teks mokėti iki 
90 centų, kad bus panaikinta ga
zolino kainų kontrolė. Vėliau, 
sako, tos kainos nukris.

Vokietijoje, Maize, pas se
nų knygų mėgėją, rastas pirmas 
spausdintos biblijos egzemplio
rius.

♦ Sekretorius Kisingeris iš
skrido į Egiptą ir Izraeli. Jam 
teks tartis su arabais ir izrae
litais. Jis planuoja, kad per 10 
dienų bus galima susitarti dėl 
Artimųjų Rytų taikos.

Portugalijos komunistai Įsi
tikino, kad kraštui “liaudies de
mokratijos” jie neprimes Jie 
būtų labai patenkinti, kad nau
joji valdžia visai jų neišmestų 
iš Portugalijos.

♦ Komunistai paleido gandą, 
kad nauju krašto premjeru pre
zidentas Gomes pakvies vidaus 
reikalus tvarkantį gen. Otelo 
Carvalho, daugiau simpatizuo
jantį Kinijos, negu Maskvos ko
munistams.

♦ Prezidentas Niksonas pra
nešė kongreso komitetui, kad 
jis leis paskelbti visas įkalbėtas 
magnetines juosteles ir kitus do
kumentus, bet jis pirma nori 
pats tuos pasikalbėjimus iš
klausyti.

♦ Kinijos laikraščiai skelbia, 
kad sovietų karo lėktuvai labai 
dažnai skraido Kinijos erdvėje.

NUKRITO LĖKTUVAS
DAMASKAS, Sirija. — Ban

dydamas nusileisti Damasko ae
rodrome Čekoslovakijos lėktu
vas su 128 žmonėmis nukrito ir 
susprogo. Iš visų 128 keleivių 
beliko gyvi du — mažas vaikas 
ir suaugęs vyriškis. Kurie bu
vo išlikę gyvi nuo lėktuvo spro
gimo, žuvo ugnyje jam užside
gus.

Tajuje prasidėjo KARIAI DAVĖ PREZIDENTUI 7
neramumai

BANGKOKAS, Tajus. — Ta- 
jaus premjeras Kokrit Pramoj 
pranešė parlamentui, kad visa, 
me Tajuje prasidėjo neramumai. 
Prieš porą dienų nepažįstami 
žmonės įsiveržė į jo butą ir pa
darė daug žalos.

Dabar Tajaus sostinėje reika
lai tvarkosi, streikavusieji po
licininkai jau vėl atvyko į nuo
vadas ir prižiūri tvarkos. Bet 
neramumai prasidėjo visoje 
Lampoon provincijoje. Nera
mumai prasidėjo pirmą policijos 
streiko dieną. Policininkai bu
vo nepatenkinti, kad valdžia iš
leido iš kalėjimo apie tūkstantį 
neramuolių, protesetavusių prieš 
policiją ir valdžią.

Policija bandė užimti visas 
Lampoon provincijos įstaigas, 
bet įvesti tvarką, bet nepajėgė. 
Vietos bankai ir didesnės krau
tuvės užsidarinėjo duris. Savi
ninkai bijojo, kad policija pati 
nįepradėtų plėšikauti.

JAV miestai juoduoja.
SEATTLE, Wash. — Carl

ton Goodlet, juodžių laikraš
čiu 142 leikyklų sąjungos pir
mininkas, spėja kad nebetoli
moje ateityje iš 14 didmiesčių 
dešimties miestų merai bus 
negrai, kadangi daugumas bal
suotojų miestuose bus negrai. 
Goodlett perspėjo, kad rasiz
mas gali sugriauti net didžią
sias valstybes, dėlto reikią pa
šalinti bet kokias rasizmo ten
dencijas užtikrinant negrams 
darbo ir gyvenimo sąlygas. 
Goodlet primena, kad JAV- 
bėse negrų yra tiek, jog gyven 
tojų skaičiumi sudarytų vidu
tinio didumo valstybę.

Išgelbėjo nuo tigro
PHOENIX, Ariz. — Tik šau

tuvo šūviais buvo nugintas šalin 
Bengalijos tigras, pradėjęs dras
kyti jauną vyrą Erik Knoph, 21, 
kurs perlipęs 30 pėdų aukštą bar
jerą įėjo į tikro narvą Phoenixo 
žvėryne. Policijai jis pasisakė 
tai padaręs dėl “šposo”.

“Šposininkas” skubiai nuga
bentas į ligoninę, kur yra kritiš
koje padėtyje. Daktarai sako, 
kad Knopho abidvi kojos yra su
kandžiotos iki kaulų, dešinė ran
ka ir krūtinė dantimis suraižy
ta ir visame kūne daug gilių žaiz
dų.

HELGRADAS, Jugoslavija. 
— šešiolikos Jungtinių Valsty
bių kongresmanų delegacija 
atvyko aštuonių dienų oficia- 
lliam vizitui. Delegacija, ku
riai vadovauja Atstovų Rūmų 
pirmininkas (speaker)) Carl 
Albert prieš tai vizitus atliko 
Sovietų Sąjungoje ir Rumuni
joje.

■*■ Jungtinės Tautos atmetę 
Kubos reikalavimą svarstyti 
Purto Rico prašymą leisti kraš
tui būti nepriklausomam. Patys 
portorikiečiai nenori atsiskirti 
nuo JAV.

DIENAS VALDŽIAI PAKEISTI
Gerv, Vasco Goncalves labai nenoriai 

trakiasi iš muinisterio pirmininko kėdes
LISABONAS, Portugalija. — Pulk. Ernesto Melo Atunes 

vadovaujama delegacija aplankė prezidentą Costą Gomes ir 
jam patarė .pavaryti premjerą Vasco Goncalves 7 dienų laikotar
pyje, jeigu nenori, kad būtų nuversta dabartinė valdžia ir visa 
karo jėgų organizacija.

Pulk. Atunes pranešė prezi
dentui, kad 85% visų Portuga
lijos karo jėgų nepritaria gen. 
Vasco Goncalves vedamai ko
munistinei politikai. Jis pridė
jo, kad kariuomenė imsis žings 
nių pakaitoms padaryti, jeigu 
prezidentas reikalo nepasku
bins. Jie pastebėjo, kad prezi
dentas turi teisę atleisti prem
jerą, jeigu jis nori.

Delegacijoje buvo 10 žmo
nių, jų tarpe svarbesnių gar
nizonų viršininkai, visų gink
lų rūšių štabų viršininkai ir 
gen. Otelo Carvalho karo ir vi
daus policijos viršininkas. De
legacijai vadovavo pulk. Atu
nes, kuris stoja už demokrati- 
nę vyriausybę'^ ir reikalauja J alšfinkė
kad būtų leista steigiamajam 
seimui paruošti konstituciją. 
Jis nori, kad visos demokrati
nės grupės įteiktu vyriausybėm 
Pulk. Atunes buvo Portugali
jos užsienio reikalų ministras, 
Jis gerai pažįsta krašto vidaus 
ir užsienio reikalus. Manoma, 
kad jis gali būti naujos vyriau
sybės premjeras.

Pasitariman buvo pakvies
tas ir dabartinis premjeras 
Vasco Goncalves. Jis nenorė
jo pasitraukti, bet matydamas, 
kad ir gen. Otelo Carvalho pa
taria gen. Goncalves atleisti, 
jis sutiko atsistatydinti, bet 
pareikalavo leisti jam dar vie
ną savaitę pavaldyti kraštą, 
kol bus sudaryta naujoji vy
riausybė. Keisčiausia, kad visi 
sutiko patenkinti besitraukian
čio premjero prašymą. Dauge
lį stebina gen. Otelo Carvalho 
elgsena. Jis pats buvo Kuboje, 
10 dienų, kiekvieną dieną susi
tikinėjo su diktatorium Cast
ro ir mokės, kaip valdyti kraš 
tą. “Grįžęs iš Kubos, jis pa
reiškė, kad Lisabonos bulių ko
vų aikštėje jis padarys pačią 
didžiausią koncentracijos sto
vyklą ir suvarys visus portu
galų revoliucijos priešus. Pas
kutinėmis trim savaitėm jis 
persimetė į kitą pusę ir patarė 
įvesti valstiečių ir kareiviu 
tarybas, kurios turėtų perimti 
visą valdžią.

Prezidentas Gomes, susita
ręs dėl premjero Vasco Gon
calves atleidimo, padarė dar 
vieną tikrai portugališką daly
ką. Jis pranešė spaudai ir ra
dijo atstovams, kad premjero 
Goncalves valdžia ves darbus 
tiktai kelias dienas, kol bus su
daryta naujoji vyriausybė, bet 
tuojau prisaikdinęs naujus 
žmones įvairioms atsakingoms 
ministerijų pareigoms. Prisaik 
dindamas kitus departamentų 
direktorius, jis pastebėjo, kad 
vyksta tiktai portugalams su
prantamas dalykas. Visi žino
me, kad ši vyriausybė veiks 

tiktai kelias dienas, o dabar 
mes prisaikdiname pareigū
nus, -kurie toje besitraukian
čioje vyriausybėje turės tvar
kyti ministerijų bėgamuosius 
reikalus.

Komunistų partijos sekreto
rius Aivaro Cunhal pareiškė, 
kad jis sutinka su premjera 
Goncalves pasitraukimu. Jis 
priėjo įsitikinimo, kad dabar
tinis premjeras nepajėgia duo 
ti komunistams reikalingos pro 
tekcijos. Portugalijos šiaurėje 
išdeginti visi komunistų cent
rai. Jis pats buvo nuvažiavęs 
į šiaurę, norėjo sukviesti di
delį mitingą, bet liepė nutrauk 
ti paruošiamuosius darbus ir 

“masinį” mitingą.. Al-
cobacos įvykiai jį Įtikino, kad 
Portugalijoj komunistinių jė- 
gų labai mažai.

Wigoda bereikalo 
leidžia pinigus

CHICAGO. Illinois. — Buvęs 
49-to wardo aldermanas Paul T. 
Wigoda skundėsi Apeliacijos 
teismui dėl jam uždėtos vienerių 
metų kalėjimo bausmės. Wigo
da buvo nuteistas už paėmimą 
$50,000 kyšio, kai reikėjo pa
keisti jo warde esančią zoną.

Jis ne tik kyšį paėmė, bet fe
deral! nei valdžiai nieko neprane
šė apie valstybei priklausančius 
mokesčius. Kiti aldermanai, nu
teisti už kyšių ėmimą, nieko ne
sakė, bet tūpė į kalėjimą ir sten
gėsi gerai užsilaikyti, kad galė
tų prašyti sumažinti bausmę.

"Wigoda kalėjiman eiti neno
rėjo. Jis pasisamdė advokatus 
ir parašė apeliaciją. Advokatai 
jam brangiai kainavo, bet bylos 
jis nelaimėjo. Advokatai teisė
jų neįtikino, kad jis kyšio ne
paėmė ir kad teismas kyšininką 
būtų neteisingai nuteisęs.

Wigoda turės sumokėti stam
bią sumą advokatui ir tūpti vie
niems metams Į kalėjimą.

MONTREAL, P. Q. — Gilles 
Hebert. 32 metų amžiaus, kurs 
pabėgdamas iš kalėjimo birže
lio 27 dieną vieną kalėjimo 
sargą nušovė, antrą sužeidė, 
praeitą antradienio naktį drau 
gę su kitu pabėgėliu buvo po
licijos sugautas. Nors abudu 
buvo ginkluoti, bet astuoniems 
policininkams staiga apsupus 
pasidavė be pasipriešinimo.

šilta, galimas lietus.
Saulė teka 6:05, leidžiasi 7:42.

-iifn



V. KAROSAS

(Tęsinys)

KAS TOLIAU

Chicaga gali didžiuotis savo gražiais parkais. Čia matomas Grant Parkas.

Prieš mus dabar

ti apie 500 nieko ne
gaišo padaryki. Gaisrininkų

iskvla 
» i 

kl usiniai — kokios politinės, 
sąiygos susidarys po Helsin
kio konferencijos rr kokios lak 
tikos ir priemonių teks imtis 
tolimesnėje lietuvių tautos Jais 
vės kovoje. Nors bendri atei
ties kontūrai jau ima ryškėti 
horizonte, bet dar per anksti 
juos svarstyti. Reikia po šios 
pamokos gerai įsikalti į gal
vą. kad lietuviai negali pri
mesti savo politikos vakarie
čiams, bet veikti pagal bendrą 
Vak. Demokratijų nustatytą 
politiką. Čia itin svarbu nu
matyti, ar vakariečiai likvi
duos egzilinius veiksnius ar 
leis jiems persitvarkyti ir pri
siderini prie naujų sąlygų. 
Nuo to priklausys tolimesnė 
lietuvių 3'eiksnių struktūra ir 
galimumai pasidalyti darbo -ba 
r;:i--. Tačiau tai abejotina prie

laida, greičiausiai egziliniai 
kaip šaltojo karo simboliai, 
bus likviduoti ir tokiu atveju 
ALTui reikia iš anksto pasi
ruošti.

ALTas jau įrodė, kad nepa
simetė artėjančio lūžio -akivaiz 
doje ir sąmoningai skynė ke
lią į ateitį, nežiūrint visų da
romų jam kliūčių iš egzilinių 
veiksnių ir frontininkų pusių.

Atėjo laikas aiškiai ALTui 
deklaruoti savo politiką. Vi
sų pirma, ALTas privalėtų pa
siųsti prez. Fordui Amerikos 
lietuvių išeivijos vardu padė
ką už jo pareiškimą Lietuvos 
laisvės klausime ir pilnai in- 
dorsuoti jo pasakytą kalbą Hel 
sinkio konferencijoje, kurioje 
nustatytos gairės tolimesnei 
Vakarų demokratijų politikai, 
ALTas tuo savo žygiu atsiek
tų du tikslus — atstatytų Ame
rikos lietuvių išeivijos ištiki
mybę šiam laisvės kraštui, pa
reikštų pasitikėjimą preziden

PHILADELPHIA. — Didžiau
siai visuose JAV rytuose žibalo 
rafinerijai staiga užsidegus, trys 
ugniagesiai liepsnų staiga apsup
ti sudegė kaip žibintai, pasakė 
pats vos išlikęs gyvas ugniage
sių komanderis Joseph Rizzo, kai 
gaisras, kurs buvo matomas už 
20 mylių, staiga išsiplėtė į ket- 
virtaninės pusmylios plotą. Gais
ras prasidėjęs sekmadienio ry
tą auštant visu smarkumu tebe
degė ir pirmadienį. Sumobilizuo-

jų dienų.
Be trijų sudegusių, dafr trys

ki gaisrininkai ir 8 kiti daugiau 
ar mažiau apdegė.
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a MSS IKE DARK. Pikantiškų u intymių nuotykiu 
api bernai, paimti ’is įyvėnimč Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista 

jsj Kaina $2:50.'
Done<«rhi, fME SEASONS. ^Klasines poemom Metai’ poeu 

Kasteiiio vertimas tiražus leidinys, 127 psl. Kaina S3.00
Jr. Juciai B. KHnčrus, VYTMJTA5 THE GREAT. Istoriniai DŪK Vj 

.autu bruožą.; paliečiant to‘ laiku Lietuvos valstybes ir jos kaimynu istorija 
z* 5šl Kaina $3.01. Kietais viršeliais S4.00
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Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIU POLITIKA
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:)v Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina ?1.50. .

Ktfys’os bus išsiųstos, jei $1.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

N A U J I E N O S,
1739 So. Halsted St., Chicago, Hl. 60608

ĮVYKS SEKMADIENĮ

O

POLONIA GROVE
4604 ARCHER AVE. (prie 46-tos gatvės)

to vedamajai politikai ir aiš
kiai atsirubėžfūotų nuo visų 
lietuviškų Amerikos niekinto
jų ir šmeižikų.

Atmintina, kad Amėrikos 
Lietuvių Tarybos statute pir
muoju paragrafu taip nusaky
ta lietuvių išeivijos paskirtis: 
“Amerikos Lietuvių Taryba 
(ALT) siekia jungti visas Ame 
rikos lietuvių demokratines 
jėgas bendram darbui — rem
ti, palaikyti ir skleisti pagrin
dinius demokratybės dėsnius 
lietuvių tarpe; ginti ir saugoti 
Jungtinių Amerikos valstybių 
nepriklausomybę, ir demokra
tinę santvarką; remti ir palai
kyti visų tautų — didelių ir ma 
žų — lygias teises į - laisvę ir 
nepriklausomą valstybinį gy
venimą; kovoti už pagrindines 
žmogaus asmens teises”

Nuo pat ALTo įsikūrimo pra
džios, Amerikos lietuviu išei
vija nekritikavo JAV valdžios, 
išskyrus aiškių demokratijos 
priešų, dėl sudarytos karinės 
sąjungos su Sovietų Sąjunga 
ir visa širdimi rėmė Amerikos 
karo pastangas. . Tuo keliu įsi- 
gyjo didelį pasitikėjimą Ame
rikos tautoje ir jos valdžios 
organuose, kurio dėka lietuvių 
laisvės kova galėjo būti išlai
kyta gy’va iki šios dienos.

Dabar, po Helsinkio konfe
rencijos, įvykus dideliam lū
žiui pasaulinėje polikoje, ku
rio jokie egziliniai veiksniai 
ar jų garsiakalbiai nesugražins 
į senas vėžes, teks ALTui im
tis didelės atsakomybės. Pla
čiai skleidžiama lietuvių spau
doje neapykanta Amerikai ir 
jos prezidentui, be abejones, 
pasiekia atatinkamus ameri
kiečių organus. t

ALTas savo pareiškime pre
zidentui ir Amerikos spaudai 
turi išblaškyti šias sudaromas 

j neigiamas nuomones apie lie
tuvių išeiviją, aiškiai pasa
kant, kad absoliuti Amerikos 
lietuvių išeivijos dauguma yra 
išfikitria Amerikifi, jos idea
lams ir įsipareigoja vadovau
tis Helsinkio kdhferenčijos 
nutarimais — siekiant taikin
gomis priefrionėrriis gerų ir 
nesuvaržytų santykių šū lietu
vių tauta ir padėti jiems atko
voti žniogaus laisves ir teises. 
Tik tokiu keliu ALTas gali ati- 
taisvti sudarkvta Amerikos lie
tuvio vardą ir vėl atgauti pa
sitikėjimą Amerikos tautoje ir 
vyriausybėje, be kurių pagel- 
bos jokia lietuvių tautos lais
vės kova yra neįmanoma.

Vidujiniame fronte, įsisiū
bavus koncentruotam puolimui 
prieš ALTą tikslu sugriebti 
šią mstituciją. reikšlinga tie 
atsikirsfinėti kiekvienam puo
likui, bet išilėsfyfi išeivijai sa
vo principus ir įrodyti faktais 
bei argumentais, kodėl Ame
rikos lietuvių išeivijai tenka 
perimti vadovybę tolimesnėje 
lietuvių tautos laisvės kovoje 
ir kuria kryptimi lėks pasuk
ti politiką, prisitaikant prie 
naujai sudarytų sąlygp.

Gali kilti abejonės, ar ALTas

Reikia daugiau tikslumo
Per eilę Naujienų numerių 

buvo dedamas gana įdomus,' 
nors kartais ir įkyrus Juozo 
Kariktito 1 
Amerika aprašymas. Dėug ką 
ten keliauninkas pastebėjo, ma
žai ką gerai įvertino, o Vis la
biau gerokai (nusmerkė. Žmo
nės, mat, bėdrii, kalba žargo- 
niskai, prie poniškesrrio stalo 
nemoka tinkamai elgtis. To
kie išėjo Pietų Amerikos lietu 
viai Juozo Kaributo “Žvilgsny
je į Pietų Ameriką”.

Taip žvilgsftinodamas į Pie
tų Ameriką, kėliaimirikhs ėhlė 
klaidinti skaitytojus fantastiš 
kais tvirtinimais. Pavyzdžiui 
Naujienose, liepos 12 'cheiią, 
1975 ifibtu ifuineryjė, JttoZas 
Kaributas rašė apie Argėiiti- 
nos miestą Cordoba: - - •- 'i

‘^Sakoma, kad Cordoba -įkūr-j 
ta kartaginiečių jau 52 -metaies 
prieš Kristų, čia vyraVb romė
nai ir už tai išaugo prekybos 
miestu. Vėliau, 711 melais bu
vo užimta maurų ir ’išiigdyta 
ne tik prekyba,“ bėt ir mokslo- 
židinys. Joje yra apie 600 me
čečių, apie 80 mokslo institu
cijų. Turi viešąją biblioteką, 
kurioje yra 789.000 lomų įvai
riausių leidinių. Taip :pat yra 
arkivyskupo rūmai, graži ba
roko katedra. jis.Ma turi moks 
lų akademiją, obs’ėrvafririją ir 
meteorologijos ifislitutą. Gal 
todėl šis miestas.._ ir . tt”.

Cordobos lietuviai, pamatę 
tokį aprašyma, hfe't žaksęfi iš 
nustebimo ėmė. Nei čia yra 6Č0 
mečečių, nei čia yra kokių

maurų pėdsakų. Kaip gali kar- 
taginidčiai 52 nietais prieš Kris 
tų įkurti mūsų miestą Argen- 

kefionių po Pledų, tinoje, kada tiktai 1492 nietais 
spalio 12 dieną Kolumbas pa
malė pirmas salas Amerikos 
pakraštyje? O kartaginiečiai, 
Afrikos gyventojai, pagal Juo
zą Kaributą Argentinos Cordo
bos miestą įkūrė 1647 metus 
ankščiau už Kolumbo atvyki
mą šiauries Amerikoh?

Iš kur tokios fantastiškos ži
nios apie Cordobos miestą? 
Ar keliauninką asmeniškai ma 
t e 600 iries
te? Ar tiek daug šiame Argen
tinos mieste mahometonų? 
Argi šis miestas matė niau
rus, Afrikos gentį, kuri karia
vo viduramžių pradžioje Piri- 
nėjų pusiasalyje?

Viškais tai yra klaidinimas, 
ri^sšžfriiffgas aprąšjriihs.

Rašydamas apie Argentinos 
miestą Cordoba, Juozas Kari
butas nusirašė žinias apie Cor

vės kovą, paliekant • antroje 
vietoje kitus veiksnius? ALTo 
statuto 6-nie paragrafe pasa
kyta: “Kooperuoti s& Lietu
vos Respublikos įstaigomis ir 
Lietuvos piliečių- susibūrimais, 
kurių tikslai atatinka ALTo 
trksui”.

Iš šio paragrafo seka, kad 
ne ALTas turi paklusti egzili- 
niams veiksniams, bet priešin
gai, egziliniai veiksniai ALTui, 
nes ALTas, kaip šio krašto pi
liečių organizacija egzilinių 
veiksnių atžvilgiu atstovau
ja Amerikai ir; jos veda
mai politikai. ALTffs iš prin
cipo negali palaikyti jokios 
politikos, nukreiptos prieš 
Ameriką ir jos idealus, YieSvar- 
bu ar tai patinka ar nepatin
ka egziliniams veiksniams.

Suprantama, ktfd tai begali 
iriai sunkūs uždavnritfi, prieš 
kuriuos šiame kritiškame lai
kotarpyje yra pastatytas AL
Tas. Netolima atditfs turės įro
dyti ALTo užimtos pozicijos 
teisingumą, nes anksčiau tei
singai numatė artėjantį pasau
linės politikos lūžį, kuo nesu
gebėjo įžvelgti nė vienas iš eg
zilinių veiksnių. Right is might, 
sakydavo Linkolnas ir tuo prin 
cipu besivadovaudamas nuga
lėdavo didžiausius sunkumus.

Visi lietuviai maloniai kviečiami į “N.” pikniką (llri (ci,ę iniM, |rflnos 9lsSkn.
sys visa tolimesnė lietuvių tau 
tos laisvės kova.

mybės už lietuvių latnbs fais- (Pabaiga)

dobą iš Lietuvių Enciklopedi’ 
jos, tomas IV, pusi. 98. TSkįtai 
jis nepastebėjo, kad Cordobų 
yra dvi. Viena yra senas mies
tas Ispanijoje, o kita yra nau
jas miestas Argentinoje. Ke- 
launinkas Juozas Kaributas, 
prirašė Argentinos miestui Is
panijos miesto istorijų!

Cordobos lietuviai ieško sa
vo mieste 600 mečečių Iceliau- 
ninko apraše, bet nesuranda.

A. Adomėnas

M1KRONEZIJA. — Kaip di
delis yra Padfiko okeanas, nu
statyta kad jame sutilptų visa 
Azija, Afrika, Pietinė ir Šiauri
nė Amerika, Europa, Australija 
ir Antarktika, ir dar apsčiai 
vietos liktų dviem tokioms 'ša
lims kaip Jungtinės Valstybės.

YOKOHAMA, — Japonija. — 
Panamoje įregistruotas krovi
niams gabenti laivas Sea Bear 
netoli Japonijos krantų apvir
to ir nuskendo, bet netoli pasi
taikę kiti laivai visus 22 Sea 
Bear įgulos vyrus išgelbėjo. Lai
vas tebeplaukdamas, nors jūra 
buvo rami, jau pradėjo ddoti be
laimės signalus. Kokią priežas
tis buvo laivui apsiversti dar he- 
paai skinta.

1
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| 1914metų
Midland Savings aptar

nauja taupymo ir namį 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Me.s norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
sšojoob.

Passbook Savings. 
All accounts com
pounded daily 

paid quarterly

*■

įS“

PHONE: SMO

4 jYe'ars Savings 
, . Certificate 
(Minimum $5,000)

I ■

Bonds can make buying a house 
lot easier. Just sign, up for the Payroll 
Savings Plan where you work.’ Every

Before you know it, you’ll have a nest mAmenca.

/ x._.
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M.GELMNis --------------------

KAIP MASKOLIAI NAIKINO
MAŽĄJA LIETUVĄ 

1944—1948 metais
(Tęsinys)

d) žmonių marinimas badu
Okupacijos pradžioje masko

liai civiliams jokio maisto neda
lino. Tik po mėnesio, gegužės 
gale, prasidėjo pirmieji duonos 
skirstymai. Labai vandeninga 
duona buvo skirstoma po 400 gr. 
ę dieną tik ę darbus varomiems 
asmenims. Deja, jos teikimas bu
vo labai nereguliarus ir pasiliko 
iki 1940 m. vasaros vienintelis 
Karaliaučiaus gyventojų iš oku
panto gautas maistas. Nuo ta
da dirbantieji retkarčiais gauda- 
yo ir kitokio maisto, o vėliau 
už darbą buvo ir atlyginimas 
mokamas.
Antruoju žmonių maisto šaltiniu 
tapo Karaliaučiaus apylinkės 
laukai. Ten užaugo ir prinoko 
1944 rudenį pasėti žiemkenčiai, 
ir jų grūdai tapo svarbiu žmonių 
maistu. Eiklesnieji gyventojai 
nuėmė 1945 m. derlių ir grūdais 
bei kavos girnelėmis sumaltais 
miltais lengvino kasdieninį al
kį.

Kadangi žmonės nespėdavo lai
ku nuimti viso derliaus, todėl 
rugių laukai kiekvieną rudenį 
patys apsisėdavo natūraliu bū
du, ir taip pasiliko ir 1946 bei 
1947 metais žmonių dangiška 
mana (dangaus duona).

Nepaitant, kad žmonės sten

j GEROS DOVANOS
ŠIOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE"

SU DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:

Dr. A* J. Gussan — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.

i 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 Kapažlnskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei- 
džiaut Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.
_ Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 

- yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje 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. S1.50. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į 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 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi

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

Vincas Žamaitls. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
84 psL Kaina $1.50.

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

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik ................. _ $3.00
Minkštais viršeliais tik __________________ _______  $2.00

Dr. X X Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik  $2.00

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

■ ■ ■ ' NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 60608
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atsilankant darbe valandomis arba užsakant paštu Ir pridedant 
žaki ar pinigine perlaidą.

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato peL, daug paveikslų. Kaina 12.00.

Penduntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Aucambliai, chorai, grupė*, uksakiuaioe 10 ar daugiau egzempliorių, 

nemoka pašto penrfuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose ariSa pasiunčiant čekį ar Money or

derį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608 -

gėsi įvairiais būdais pasirūpin
ti maisto ir maisto pakaitalų, ba
das pasiliko visą maskolių okupa
cijos laiką karčiausiąja Maž. Lie
tuvos gyventojų rykštimi, ir dau
giausiai žmonių mirė nuo bado. 
(Literat. nr. 25).
e) žmonių naikinimas ligomis

Manyti, kad civiliams buvo 
kokios nors teisės paliktos, bū
tų toli apsirinkta. Kiekvienas 
maskolis galėjo vietos gyvento
jus aprėkti, mušti, užmušti, nu
šauti, prievartauti ar apiplėšti 
— jie niekur negalėjo pasikųs- 
ti, niekas jų neužtarė. Ir tokia 
padėtis tęsėsi iki žmonių iškrau- 
stymo į Vokietiją.

Tokios išorinės aplinkybės la
bai slėgė nelaimėn patekusius 
žmones. Nematydami jokios iš
eities, jokio šviesesnio rytojaus, 
veikiami bado ir grasomi mir
ties, jie puolė į beviltišką de
presiją ir desperaciją, kurios 
vedė į tūkstančius savižudybių.

Kartu su bendrąja tarša ėjo 
užkrečiamųjų ligų bangos. Skar
latina, visokios šiltinės, tuber
kuliozė, kraujuota dezinterija ir 
kitokių epidemijų banga po ban
gos, dažnai ir kelios kartu, už
gulė išvargintus ir išbadėjusius 
gyventojus.

Kadangi Vokietijos gyvento
jai prieš daugumą limpamų li

Buckinghamo fontanas Chicagoje.

gų nebuvo skiepyti ir kovai su 
epidemijomis neparuošti, todėl 
sirgusiųjų procentas buvo dide
lis. Tik maža susirgusių dalis 
pateko į ligoninę — kita buvo 
likimui ir mirčiai palikta. Epi
demijos ne tik kamavo gyven
tojus, bet grėsė ir okupanto ka
riuomenei. Todėl maskoliai su
sirūpino pavojinga sveikatos pa
dėtimi ir stengėsi ją kontroliuo
ti. Literat. 25).
f) Civilių ligoninės Karaliaučiuj

Tam tikslui jie parinko iš Ka
raliaučiuje likusių vokiškųjų gy
dytojų profesorių Dr. Starlinge- 
rį ir pavedė jam steigti ir vado
vauti civilių ligoninei.

1945.4.21 Starlingeris atidarė 
buvusioje universiteto nervų 
klinikoje pirmą ligoninę epide
miniams ligoniams ir pavadino 
ją “Ligoninė York”. Pirmą die
ną Į ją prisistatė 12 šiltine už
krėstųjų, 7 leprininkai iš Klai
pėdos leprosorijos ir keli dizen
terija sergantieji. Tais pačiais 
metais jis atidarė antrą ligoni
nę, pavadinęs ją “Ligoninė St. 
Elizabeth”. Abiejose ligoninėse 
buvo 2,000 lovų. Iki 1947, ligo
ninės priglaudė 13,200 ligonių.

Pirmą veiklos mėnesį rusai li
goninei nedavė jokio maisto.. Bet 
nuo gegužės 21 d. prasidėjo se
kantis aprūpinimas: ligonys ga
vo 400 gr. duonos, kiek žuvies, 
kartais ir konservų, kelis gra
mus cukraus ir riebalų; viduti
niškai 1,000 kalorijų ligoniui. 
Personalas tegavo labai nere
guliariai 400 gramų vandeningos 
duonos.

personalas susidarė pamažu 
pradžioje iš laisvu noru prisista
čiusių kelių profesinių sesučių 
ir trijų moteriškų gydytojų. 
Starlingeris rašo: “dviejų vokie
čių” ir “lietuvės Dr. Zaunus”.

Šita daktarė Zaunus buvo gy
dytoja Dr. Zauniūtė, prieš karą 
praktikavusi Klaipėdoje, kilusi 
iš Pietnemunijos, iš Rokaičių kai
mo, Lankos apskrities ir mūsų 
Užsienio Reikalu Ministerio Dr. 
Dovo Zauniaus tikroji sesuo. Iš 
Karaliaučiaus Dr. Zauniūtė, ma
tomai, grįžo į Klaipėdą, kur ji 
1951 m. sausio mėn. mirė širdies 
liga.

Ligoninės neturėjo ir negavo 
jokių vaistų; todėl jos negalėjo 
gydyti, bet turėjo apsiriboti pa
cientų slaugymu. Iš 13,200 pa
cientų mirė 2,700, t. y. apie 20%. 
Iš 7 leprininkų mirė 6; iš 500 
haemocolitis sergančiųjų mirė 
180 — 36%, iš 7,700 šiltine ser
gančių mirė 1,850 — 24%, o iš 
dėmėtos šiltinės 1,200 ligonių 

g)) Mirtis Karaliaučiuje ir 
jos balansas

Prieš Antrą pasaulinį karą 
Karaliaučiuje buo 372,000 gy
ventojų. Kuomet 1945 m. pa
skutinį kartą vyko maisto kor
telių padalinimas, jų atsiėmė 
90,000. Starlingeris sprendžia, 
kad kapituliacijos metu mieste 
galėjo būti 110,000 žmonių.

Rusai 1945 m. birželio gale 
pravedė gyventojų registraciją, 
kuri parodė, kad mieste bebuvo 
73,000 žmonių; reiškia, nuo Ka
raliaučiaus kapituliacijos (1945. 
4.9) iki birželio galo buvo din
gę 37,000 žmonių. Negalima 
leisti, kad jie visi būtų mirę. 
Mat, maskoliai okupacijos pra
džioje iš Karaliaučiaus atrinko 
daugelį vyrų ir stipresnių mo
terų ir juos rikiuotėje, pėsčius 
'išsivarė į Maž. Lietuvos mažes
nius miestelius įvairiems dar
bams, ypatingai griuvėsių va
lyti ir kelių taisyti. Starlinge- 
rio apskaičiavimu iš tų 37,000 
mirė apie 25,000. Keturios daž
niausiai pasitaikiusios mirties 
priežastys buvusios visiškas nu
silpimas, badas, ligos ir nužu
dymai. ,

Iš ambulatorijų gautų prane
šimų, iš gatvių starostų pateik
tų skaitlinių' ir iš specialių ap
klausinėjimų Starlingeris suda
rė Karaliauciause gyventojų mi
rimo statistiką. Iš jo patiektų 
skaitlinių galima sudaryti tokią 
apžvalgą:

1945 m. birželio gale masko
liai besuskaitė Karaliaučiuje 73,- 
000 gyventojų. Iki tol mirė 25,- 
000 — 23% iš 110,000

1945 m. spalio gale bebuvo 58,- 
000 žmonių. Mirė 15,000 — 20% 
(iš 73,000).

1946 m. buvo gale bebuvo 43,- 
000 civilių. Mirė 15,000 — 26% 
(iš 58,000).

1946 m. spalio mėn. beliko 
38,000 žmonių. Mirė 5,000 — 
12% (iš 43,000).

1947 m. kovo mėn. bebuvo 25,- 
000 žmonių, šaltą 1946-47 m. 
žiema išmirė 13,000 žmonių — 
30%/

Šitą 25,000 gyventojų likutį 
maskoliai 1947 m. rudenį ir 1948 
m. pavasarį išvežė į Vokietiją.

Jei patiektos skaitlinės ir kiek 
svyruotų, tuomet trys skaitli
nės pasilieka nepakeičiamos:

1945 m. prieš kapituliaciją Ka
raliaučiuje maisto kortelių at
siėmė 90,000 žmonių. 1945 m. 
birželio gale maskoliai besuskai
tė 73,000 civilių Karaliaučiuje. 
1947 -48 mėžtais iš Karaliau
čiaus buvo išvežti visi civiliai į 
Vokietiją; jų bebuvo 25,000 žmo
nių. Taip maskoliai Karaliau
čiuje nužudė iš 110,000 civilių 
85,000 žmonių. (Literatūra, 25, 
psl. 4-12).
B. Klaipėdos krašto gyventojų 

trėmimai

Jau 1944 m. gale visas Klai
pėdos kraštas pateko į rusų ran
kas. Pastariesiems staiga įsiver
žus, iš 150,000 krašto gyventojų 
apie 100,000 spėjo pasitraukti į 
Rytprūsius, o 50,000 bebėgdami 
buvo rusų kariuomenės pralenk
ti ir atgal grąžinti. Klaipėdos 
kraštas buvo maskolių išlaisvin
tu kraštu skaitomas ir jau 1945 
m. pradžioje de facto perduotas 
pavergtos Lietusov Tarybų Res
publikai. Jo įstatyminis grąžini
mas Lietuvai tęsėsi iki 1947 me-

niu — 4,500 žmonių. Antroji de
portacijų banga: 3 traukiniai po 
1,560 žmonių — 4,500 žmonių.

1949; Pirmoji deportacijų ban
ga: 3 traukiniai po 1,500 žmo
nių — 4,500 žmonių. Antroji de
portacijų banga: 3 traukiniai 
po 1,500 žmonių — 4,500 žmo
nių. Trečioji deportacijų banga: 
3 traukiniai po 1,500 žmonių — 
4,500 žmonių. Tokiu būdu gau
name, kad vienais 1948 ir 1949 
metais 22,500 Klaipėdos krašto 
gyventojų buvo už Uralo išvež
ti”. (Literatūra Nr. 30).

Pavienių deportacijų būta ir 
vėliau. Bet jų, deja, negalima 
statistiniai registruoti. Pridėjus 
anksčiau išvežtųjų skaičius, gau
sime, kad mažiausiai 30,000 klai
pėdiškių gavo Sibiro paragauti. 
Jų dauguma buvo deportuota į

tų ir yra keliose Federalinės So
vietų Sąjungos ir Lietuvos kon
stitucijų pakeitimuose deklaruo
tas.

Klaipėdos krašto gyventojai 
rusu buvo skaitomi “savais” 
žmonėmis, t. y., Lietuvos, o tuo 
pačiu ir Sovietų Sąjungos pilie
čiais. Ten ir nebūta tokių žiau
rių maisto, butų, sanitarinių ir 
asmeniško nesaugumo problemų, 
kaip Karaliaučiuj. Bet jau 1944 
m. gale, paprastai pasirėmę vie
tinių kaimynų įskundimais, ru
sai, padedami lietuvių bolševikų, 
pradėjo krašto gyventojus į Si
bir tremti. Trėmimai tęsėsi ir 
1945 metais. Tuomet vežė dau
giau viešumoje žinomus žmo
nes, buvusius valdininkus ir tur
tingesnius ūkininkus. -Po šitų 
pirmųjų deportacinių bangų žmo
nės pradėjo atsipeikėti ir tikėjo, 
kad tuo išvežimai ir baigėsi.

Bet, štai, .1948-m. buvo dvi 
naujos, o 1949 m, net trys depor
tacijos, ir Klaipėdos krašto žmo
nių daugumą išvežė į Sibirą. Tuo- 
(Klaipėdos, Šilutės ir Pagėgių) 
po vieną traukinį buvo užpildo
ma. Klaipėdos vokiečių Vakarų 
Vokietijoje leidžiamas laikraš
tis “Memeler Dampfboot” patei
kė tokią statistiką:

'“Kiekviename traukinio va
gone buvo 40-80. žmonių, su ba
gažu sukimšti. Vidutiniškai 
kiekvieno 20-30 vagonų trauki
nyje buvo 1,500 žmonių. Apskai
čiavimai parodo tokį vaizdą:

1948 :-Pirmoji-deportacijų ban
ga: 3-traukiniai po-1,500 žmo- 
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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 jsi-

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Taupykite dabar.
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sritis tarp Uralo ir Baikalo eže
ro. Kita dalis pateko į Ledinuo
tųjų jūrų pakrantes. Kadangi 

; iš 30,000 ištremtųj ų klaipėdiš
kių tegrįžo apie 10,000, maskoliš
kieji budeliai yra sunaikinę bent 
20,000 Klaipėdos krašto gyven
tojų, jų tarpe ir visiems pažįs
tamus mažlietuvius Adomą Bra- 
ką, Endrių Borchertą ir kitus.

(Bus daugiau

Kels pieno kainą
WASHINGTONAS. — Ameri

kos Pieno Gamintojų Federaci
jos kalbėtojas Patrick Healy 
pranešė, kad pieno vartotojai ne
užilgo turės mokėti už pieno ga
lioną 8 centais daugiau. Esą 
vartotojai turėtų būti iš anksto 
painformuoti, kad kainos pakils 
ateinantį mėnesį.

see us for
UQtAt financing
* AT OUR tOW RATE

'ggaįūlBVPeid tad 
Compounded

OUR SAVINGS 
CERTIFICATES 

EARN UP TO

CHICAGO, HIZNOIS 

Phone: Vlrginhi 7-774?

Thurs£=8 Sat. S°1

- 2212 WEST CERMAK ROAD

Frrzs Kazanavszas,
HOURS: Mon.Tue.Eri.S-4

SERVING CHICAGO 5»D SUBURBS SINCE 1905

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

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiūrėjo 
labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė kiekv. ao 
žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečiančias knygas. 
Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knygelę, pavadintą 
LIETUVOS VARDO KILME. Minkšti viršeliai, kaina §2. Knygelė 
jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite šiuo adresu: 
. ..NAUJIENOS, 1739 So. Halsted SU Chicago, RL 60608

FSLIC
Sr—4 tam ham»Car>

lai’Mf* Jnwatf ta M 3^00.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

OAN ASSOCIATION
Chicago, HL 60608



THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Published Daily Except Sunday by The Lithuanian Newi Pub. Co., Inc.

1739 So. Strwt, Chicago, III. 60603 Telephone HA 1^6100

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO. ILLINOIS

Subscription Rates:
in Chicago $30.00 per year. $16.00 per
six month. $8.50 per 3 months. In 
other USA lacalities $26.00 per year. 
$14.00 per six months. $7.50 per 
three months. Canada $30.00 per year; 
other countries $31.00 per year.

15 cents per copy.

Dienraščio kai not:
Chicagoje ir priemiesčiuose:

metams  $30.00 
pusei metu$16.00 
trims mėnesiams_______ _ $8.50
vienam mėnesiui$3.00

Kitose JAV vietose:
metams ------------------$26.00
pusei metu ......   $14.00

NAUJIENŲ rastinė atdara k^Ądierų irakyrug sekmadieniui, nuo
9 vai. ryto iki 5 vaL vakaro Šeštadieniai? — iki 12 vaL

Kas lietuviams galvas apsuko?
Bendrai paėmus, lietuviai yra ramūs, nuoseklūs ir 

protingi žmones. Jie pirmiausia ramiai išklauso, ko ne
supranta, tai paprašo, kad paaiškintų, o vėliau iš tiks
liai nustatytų faktų daro logiškas išvadas. Bet ši kaitą 
lietuviams apsisuko galvos. Atrodo, kad kažkas jiems 

. būtų paspaudęs ne tą mygtuką ir iš ramių, logiškai gal
vojančių žmonių padaręs nelietuvius.

Laimė, kad didelė lietuvių dauguma jau pradeda at
sigauti. Kas buvo juoda, šiandien jau vėl juodai atrodo ; 
kas buvo balta, tai akies retino j ir vėl atsimuša balta 
spalva. Bet mūsų tarpe dar ir šiandien yra žmonių, ku
rie tebevaikšto apsuktom galvom. Reikia stebėtis, kaip 
jie iki šio meto neparkrito ir nesusižeidė. Blogiausia, 
kad jie ir kitiems' pataria vaikščioti apsuktom galvom.

Kad Bronius Kviklys, problemos rimčiau nepana- 
grinėjęs, marijonų laikraščio skaitytojams galėjo rašy
ti apie “30 Judo grašių vertą didžiosios gėdos dokumen
tą”, tai netenka stebėtis. Toki dalyką jis padarė ne pir
mą kartą. Kas tiktai Kviklio redaguojamą marijonų or
ganą teskaito, tai dar šiandien mano, kad Gaila pasiun
tė Simui Kudirkai pinigus Amerikon atvažiuoti. Kvik
lys žino, kad jis savo skaitytojams suko galvas, bet iki 
šio meto apsuktų galvų jiems neatsuko. Dar ir šiandien 
yra tokių Draugo skaitytojų, kurie tebetiki, kad Gaila 
buvo toks geraširdis ir pasiuntė Kudirkos šeimos kelio
nei reikalingus pinigu.s Kviklys visad žiūrėjo i Rytų: 
žaivgdę, tai nėra ko stebėtis, kad jis nori ir kitų galvas 
pasukti ta kryptimi.

Bet kad galvą apsisuko or Onai Labanauskaitei, 
Draugo korespondentei Jungtinėse Tautose, tai tenka 
stebėtis. Visi žinome, kad Labanauskaitė, tai ne Kvik
lys. Ji Kaune baigė teisių fakultetą, kuriame dėstė dido
kas būrys protingų lietuvių. Jie daugeliui studentų at
suko apsuktas galvas. Kaune įsigytas žinias ji papildė 
Prancūzijos mokslo Įstaigų žiniomis. Ji ne tik rašinėjo 
Lietuvoje ėjusiems laikraščiams ir žurnalams, bet pati 
redagavo Kaune ėjusią Moterį, Pavasari ir net Jauni
mo vadą. Bevadaudama, ji pati ryžosi atsukinėti apsuk
tas Lietuvos jaunimo galvas. Už tokią drąsą, tautininkai 
ją padėjo už grotų ir bandė jos galvą vėl apsukti, bet 
ji užsispyrė. Pasiryžimas kitiems atsukinėti galvas, kaip 
tai darė universiteto profesoriai, jai nei kiek nepakenkė. 
Lietuvių tarpe ji Įgavo kovotojos vardą Ji gynė jauni
mo teises, patarė jiems kovoti už savo teises, ginti demo
kratines idėjas, priešintis sauvalei, piktui, melui.

Visi žinojome, kad Labanauskaitė rašo apie daly
kus, kuriuos žino; kad netikslių žinių neduoda; kad jai 
ne Rytų žvaigždė, bet teisybe rūpi; kad kiekvienas jo-
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PREZiDEiuv FvRDO KALBA
HELSINKIO KONFERENCIJOJE

(Tęsinys)
But those principles, though 

they are still being perfected, 
remain the guiding lights of an 
American policy and the Ameri
can people are still dedicated, 
as they w ere then, to a decent 
respect for 'the opnions of 
mankind and to life, liberty and 
the pursuit of happiness for all 
peoples everywhere.

To our fellow particiapnts in 
this Conference, my presence 
here symbolizes my country’s 
vital interest in Europe’s future. 
Our future is bound with yours. 
Our economic well being, as well 
as our security, is linked increas
ingly with yours.

The distance of geography is 
bridged by our common heritage 
and our common destiny. The 
United States, therefore, in
tends to participate fully in the

sios rašinys yra pamokinantis. Bet, šį kartą, vargše
lei, matyt, galva apsisuko. Ir svarbiausia, kad ji, vietoj 
savo galvą atsukti Į tinkamą vietą, ryžosi, kaip Kvik-
lys, kitiems lietuviams galvas sukti. Iš Jungtinių Tautų, 
pačio svarbiausio centro Draugui ji parašė korespon
denciją, kurią pavadino “Helsinkio išdavystė”. 0 toliau 
apie tą “išdavystę” marijonų skaitytojus ji šitaip apš
viečia :

“Ją ruošiant, niekur ir niekas entuziazmo ne
parodė; jai susirinkus, nebuvo žiežirbų; ją užbaigus, 
Įsitikinta, kad ir šį kartą vienintelis laimėtojas bu
vo Maskvos imperialistai, šį kartą parodę daug 
kantrybės ir suktumo. Ir šitas kantrybės lydimas 
santūrumas atnešė jiems didelį laimėjimą — juk 
Helsinkio konferencija paskelbė neliečiamomis vi
sas dabartines sienas. Bent jau Europoje. Aiškiau 
sakant, Įteisino visus per paskutini karą ir dar vė
liau padalytus bolševikinės Rusijos svetimų teri
torijų užgrobimus. Tame skaičiuje iškilmingu aktu 
atidavė Maskvai ir tris Pabaltijo valstybes — Lie
tuvą, Latviją ir Estiją. Dabar jau nebegalės Mask
vai priminti,, kad ji tuos kraštus yra okupavusi, nes 
toji okupacija Helsinkyje buvo įteisinta”. (Draugas, 
1975 m. rugp. 18 d., 1 psl.)
Būtų Įdomu, kuriame Jungtinių Tautų stlčiuje guli 

tie dokumentai, kuriais panelė Labanauskaitė vadova
vosi. Lietuviams būtų dar Įdomiau, kuris Jungtinių' 
Tautų diplomatas tokias žinias jai pranešė, kad ir sie
nos neliečiamos ir Lietuva atiduota Maskvai.

Prezidentas Fordas Amerikos lietuviams, tame skai
čiuje turėjo būti ir panelė Labanauskaitę, pasakė kad 
JAV Lietuvos, Latvijos ir Estijos prijungimo prie Sovie
tų Sąjungos iki šio meto nepripažino, nepripažins to ir 
Helsinkio konferencijoje. Iš Helsinkio ateinančios -žinios 
sako, kad ir ten prezidentas Lietuvos Maskvai neatidavė.

Britų premjeras Wilsonas parlamentui pareiškė, 
kad Helsinkio konferencija Rytų Europos sienų nenus
tatė ir kad britai nepripažįsta Oderio — Neisės sienos, 
o Labanauskaitė tvirtina, kad tos sienos neliečiamos. 
Britai Maskvai de jure teisių į Lietuvą nepripažįsta, o 
Labanauskaitė rašo, kad rusai Lietuvą gavo. Kad Ry
tų Europos sienos neliečiamos ir kad Lietuva prijungta 
prie Sovietų Sąjungos, tvirtina tiktai Brežnevas ir... 
Labanauskaitė. Nejaugi seni josios draugai negali at
sukti jai apsuktos galvos?

affairs of Europe and in turn
ing the results of this confe- i 
rence into a living reality.

To America’s allies: We in 
the West must vigorously pur
sue the course upon which we 
have embarked together, re-en- 
forced by one another’s strength 
and mutual confidence. Stabi
lity in Europe requires equili
brium in Europe. Therefore, I 
assure you that my country will 
continue to be a concerned and 
reliable partner.

Our partnership is far more 
than a matter of formal agree
ments. It is a reflection of be
liefs, traditions and ties that 
are of deep significance to the 
American people. We are proud 
that these values are expressed 
in this document.

To the countries of the East: 
The United States considers 
that the principles on which

this Conference has agreed are 
part of the great heritage of 
European civilization, which we 
all hold in trust for all mankind.

To my country, they are not 
cliches or empty phrases. We 
take this work and these words 
very seriously. We will spare 
no effort to ease tensions and 
to solve problems between us, 
but it is important that you re
cognize the deep devotion of the 
American peapie and their Go- 
verm ent to human rights and 
fundamental freedoms, and thus 
to the pledges that this Confe
rence has made regarding the 
freer movement of people, ideas, 
information.

In building a political rela
tionship between East and West, 
we face many challenges.

Berlin has a special signifi
cance. It has been a flashpoint 
of confrontation in the past. It 
can provide an example of peace
ful settlement in the future.

The United States regards it 
as a test of detente and of the 
principles of this Conference. 
We welcome the fact that, sub
ject to Four Power rights and 
responsibilities, the results of 
CSCE apply to Berlin, as they 
do throughout Europe.

Military stability in Europe 
has kept the peace. While 
maintaining that stability, it is 
now time to reduce substantially 
the high levels of military forces 
on both sides. Negotiations now 
underway in Vienna on mutual 
and balanced force reductions 
so far have have not produced 
the results for which I had hop
ed.

The United States stands rea
dy to demonstrate flexibility in 
moving these negotiations for
ward, if others will do the same. 
An agreement that enhances 
mutual security is feasible — 
and essential.

The United States also intends 
to pursue vigorously a further 
agreement on strategic arms li
mitations with the Soviet Union. 
This remains a priority of Ame
rican policy.

General Secretary Brezhnev 
and I agreed last November in 
Vladivostok on the essentials of 

a new accord limiting strategic 
offensive weapons for the next 
ten years. We are moving for
ward in our bilateral discussions 
here in Helsinki.

The world faces an unprece
dented danger in the spread of 
nuclear weapons technology. The 
nations of Europe share a great 
responsibility for an internatio
nal solution to this problem. The 
benefits of peaceful -unclear 

(energy are becoming more and 
more important. We must find 
ways to spread these benefits 
while safeguarding the world 
against the menace of weapons 
proliferation.

To the other nations of Europe 
represented at this Conference: 
We value the work you have 
done here to help bring all of 
Europe together. Your right to 
live in peace and independence 
is one of the major goals of our 
effort. Your continuing contri
bution will be indispensable.

To those nations not partici
pating and to all the peoples of 
the world: The solgm obligation 
undetaken in these ‘documents 
to promote fundamental rights, 
economic and social progress 
and well being, applies ultimate
ly to all peoples?

Can we truly speak of peace 
and security without addressing 
the spread of nuclear weapons 
in the world, or the creation of 
more sophisiticated forms of 
warfare? Can peace be divi
sible between areas of tranquili
ty and regions of conflict?

Can Europe truly flourish if 
we do not all address ourselves 
to the evil of hunger in contries 
less fortunate than we; to the 
new dimensions of economic and 
energy issues that underlie our 
own progress; to the dialogue 
between producers and con
sumers, between exporters and 
importers, between industrial 
countries and less developed 
ones; and can there be stability 
and progress in the absence of 
justice and fundamental free
doms ?

Our people want a better fu
ture. Their expectations have 
been raised by the very real, 
steps that have already been 
taken — in arms control, Apoliti

BENTON HARBOR, MICH. — Whirlpool customers will re
receive better personal assistance via the company’s nery Cod ’ 
Line® telephone inquiry system-

cal negotiations and expansion 
of contacts and economic rela
tions. Our presence here offers 
them further hope. We must 
not let them down.

If the Soviet Union and the 
United States can reach agree
ment so that our astronauts can 
fit together the most intricate 
scientific equipment, work toge
ther and shake hands 137 miles 
out in space, we as statesmen 
have an obligation to do as well 
on earth.

History will judge this Con
ference not by what we Say here 
today, but what we do tomorrow; 
not by the promises we make, 
but by the promises we keep.

Thank you very much, Mr. 
Chairman.

End (at 10:30 A. M. Helsinki 
time). (Pabaiga)

DEARBORN. Mich. — Ford 
Motor kompanijos prezidentas 
Lee lacocca pranešė, kad Fordo 
automobilių 1976 metams kai
nos bus pakeltos 4.7 nuošimčiais, 
imant pavyzdį iš General Mo
tors kainų pakėlimo. GM paskel
bė savo automobiliams kainas pa
kelti vidutiniškai $268. Fordo 
kompanija, skaitoma antroji pa
saulyje produkcijos didumu, pla
nuoja išleisti-du bilijonus dole
rių naujų mažų automobilių ga
mybos išvystymui. Fordas da
bar iš savo 171,000 mėlynkalnie- 
rių darbininkų - tarnautojų inži
nerijos ir technikos srityse be
turi apie 1,000 bedarbių; šių me
tų pradžioje tokių turėjo apie 
3,000.

TOKIO. — Taifūnas Phyllis 
per praeitą savaitgalį nusiautos 
vakarinę Japoniją, užmušęs 19 
žmonių ir 60 žmonių sužeidęs 
(dar 20 žmonių yra dingę be 
žinios), sugriovęs ar -aplaužęs 
tūkstančius namų, pirmadienį 
pasuko į Japonijos jūrą ir apri
mo. Taifūnas -iki 118 mylių per 
valandą smarkumo vėju ir neap
sakomu lietum pridarė daugy
bę kitokių nuostolių, nunešė 129 
kalnų šlaitus, pralaužė 23 tven
kinius, aptvindė 17,000‘nšmų sir 
t. t.

"NAUJIENOJ KIĖ'kVIĖNO 
4TE7UVI0„ Į

DRA3GAS IR BIČIULIS

J. VENCLOVAI 40) Prof. dr. J. Jurginis “Legendos apie lietuvių

APIE SENOVĖS INDUS IR JŲ
kilmę”, Vilnius, 1971

41) Dr. C. Kephart “Races of Mankind”. 1960

55) Praf. dr. A. Macdonell- “Vedic Index of Na
mes and Subjects”, India, 1967, I t.

56) Prof. dr. A. Macdonell “Vedic Index of Na-

GIMINYSTĘ SU LIETUVIAIS 42) Prof. T. Knauer “O proishoždennii įmeni I mes and'Subjects”, India, 196/, II t.
Rus”, 1892 57) J. Mauclere “Le pays du Chevalier Blanc”,

9

29) Prof. dr. E. Fraenkel “Die baltischen Sprft- 
chen”, Heidelberg, 1950

30) Prof. R. Frye “The Heritage of Persia”, Cle
veland, 1963

31) Dr. B. Gokhale “Ancient India”, India 1959
32) Prof. C. Gordon “The Age of Attila”, 1960
33) Prof. K. Goshal “India”, 19It

31) Dr. L. Gray “The Mythology of All Races”, 
New York, 1961, HI L

35) Prof. Dr. H. Guenther “Die nordische Basse”, 
Mucnchcn, 1931

36) Prof. L. Hayes “World History”, New Kork, 
1952

37) J. Hertmanowicz “Historical Outlines on,Lit
huania”, 1921

38) Dr. M. Hesch “Letten, Litaucr, Weissrussen’’, 
Wien. 1933

43) Prof. dr. E. Kicckers “Die Sprachstaemme der 
Erde”, Heidelberg, 1931

44) O. Kolberg “Litwa”, Warszawa. 1966
45) J. Kraszewski “Litwa”, Warszawa, 1817, I t.
46) Prof. C. Lassen “Indische Altertumskunde’’. 

Bonn, 1847, I L
47) Prof. C. Lassen “Indische Altertumskunde”, 

Bonn, II t.
48) Prof. C. Lassen “Indische Altertumskunde”, 

Leipzig, 1857, HI t
49) Prof. R. Latham “Elements of Comparative 

Philology”, London. 1862
50) Prof. dr. R. Latham “Descriptive Ellmology”, 

London, 1859, I — II t.
51) Prof. dr. R. Latham ” Comparative Philolo

gy”. London, 1962
52) Prof. G. Lawlinsen “The Histories of Hcrodo- 

j I us”, London, 1964
53) Prof. dr. Leist “Alt — arischcs jus gentium”, 

Jena. 1889 '
54) O. de Lubicz — Milosz “Les relations actueles

1919Prof. dr. V. Jungfer “Litaucn”, Leipzig, 1938|entrc la Lithuanie et la Poiogne”

Paris, 1930
58) Prof. dr. R. Majunder “The Vedic Age”, Lon

don, 1951
59) Prof. W. Mannhardt “Mythologiscr Fors- 

chungen”, London, 1884
60) Prof. Ad. Mickiewicz (Rimvydas)) “Les Sla

ves”, Paris
61) Prof. A. Mei liet “Les languos dans 1 Europe 

nouveH”-, Paris, 1928
62) Prof. A. Meyer “Et Folk, dor Wagner “Kovcn- 

havn, 1895
63) Prof. dr. P. Miljukov “Očerki istorii russkoj 

kultury”, Hague, 1964
64) Prof. T. Mommsen “Roemische Keschichle”, 

Berlin, 1888
65) Dr. G. >Muehlmann “Verzcichnis-4ex geschi- 

c I die hen Naro e n”, 1815
66) Prof. F.'Mucller “AHgemcine Ethnographic”, 

Wien, 1879
67) Prof. M. Mueller “The Science of Language”, 

Ix>ndon, 1864

68) Dr. J. Muir “Original Sanskrit Texts”, Lon
don 1868 I t

69) Dr. J. Muir “Original Sanskrit Texts”, Eoh- 
don, 1871, II t

70) Prof. M. Naidis “India”, 1966 ?
71) Dr. J. Negelein “Das Pferd im arischen Alter- 

tum”, Koenigsberg, 1903
72) Prof. dr. L. Niederle “Puvod a počatky šlova- 

nu vychdnich”, Praze, 1924
73) Dr. O. Norem “Time less Lithuania”, Clevfc- 

land, 1967
74) Prof. F. Owen “The Germanic People”, Nfe(W 

York, 1960
75) A. Peterson “Old Lithuanian Songs’’, Kaunta, 

1939
(Bus daugiau)

DIENRAŠTI “NAUJIENAS”
JOS VISAD RAŠO

4 _ NAUJIENOS, CHICAGO ft, ILL. — FRIDAY, AUGUST 22. 1975



TĖLĖF. PR 8-3229

ml Anna bAuqnas
NOSIES

ANDRIUS JUŠKEVIČIUS

•Kll

«Š8 63rd Street

Vidandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BA1UKAS 
kkUhmiJA tR MOTERŲ LIGOS 

GlWEKOLGfelNt CHIRURGIJA 
6449 Sk Plunki Rd. (Crawford 

*M«ai "BvildlneL T»L tU 5-6446
Priima Hgonipg pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

INKSTŲ IR iLAPlMO TAKŲ 
CHIRURGIJA

Fax Vlrfloy Medical Center 
UO SUMMIT fctRMT 

ROUT! », ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71* STREET 
' HEmlock 4-5349 

Rsdd^ 3S8-2233 
O5TS0 VALANDOS:

tiktai susitarus.

DRAUGAS KLAIDINA VlSUOMENį
Dienraštyje “Draugas” Nr. 

141, š/m. birželio 18 d. veda
majame rašo: “L. Bendruo
menės centrinės ir vietinės or
ganizacijos sėkmingai veikia 
JAV-bėse”. Bet vedamojo au
torius nenurodo tą srytį, ku- 
riojejis mato tą sėkmingą veik 
!ą.

Ar skaitoma toji sėkminga 
veikla, kuri brutaliai brauna
si į kitų lietuvių organizacijų 
veiklos sritį? Ar toji yra sėk
minga veikla, kuri nepajėgia 
apjungti visų išeivijos 
vių?

Gal sėkmingiausia 
bendradarbiavimo su
vos okupantu? Šioje paskuti
nėje srityje tikrai didelę pa
žangą padarė, bet ar tai gali
ma skaityti- sėkminga ir mūsų 
tautai naudinga veikla?

lietu-

veikla
Lietu-

rinki-

rin-

rin-
va-

Drdelė LB. narių dalis nepri 
•aria vfchej nr.'tijjs UiL.atū- 
rai, jos klastai, tad Vll-tos Ta
rybos rinkiniuose nedalyvavo. 
Kas gali eiti bausuoti, jei ge
rai žinai, kad tavę siekia ap
gauti, tavo teisę, tavo valią iš
kreipti ir tau primesti vienos 
partijos diktatūrą.

LB. Vll-tos Tarybos
mų klastojimo, Cicero apylin
kės Valdyba padavė skundą, 
to meto LB. Garbės Teismui. 
Garbės Teismo pirmininkas, iš 
esmės nesvarstęs skundo, grą
žino apylinkės Valdybai.

Dienraštyje “Draugas” Nr. 
147 iš š/m. birželio mėn. 25 d. 
vedamajame rašo: LB. Vll-tos 
TarybosIII-ji sesija buvo sklan 
di ir darbinga. Tiesa buvo per
daug sugaišta laiko įvairių sta
tutų bei taisyklių svarstymui, 
nors tai buvo galima atlikti spe 

1 ei alioję komisijoje”.

viena centrinė organizacija 
panoro įtaigoti ar net paglemž
ti kitą centrinę organizaciją 
ir ją pagal savo užmojus “re
organizuoti”.

LB. V. Vakarų apygarda yra 
viena iš didžiausių apyvardų 
Amerikoje. Joje gyvenančių 
lietuvių, lit. mok. mokinių ir 
lit. mokyklų skaičiumi beveik 
yra lygi kitom septyniom apy
gardom. Tiksliau pasakius, be
veik pusė išeivijos lietuvių 
Amerikoje, gyvena V. Vakarų 
apygardoje.

Nemalonūs reiškiniai pasi
reiškė ne tik V. Vakarų apy
gardoje!, bet ir kitose apygar
dose bei apylinkėse. , 

(Bus daugiau)
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 

KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI
"Meilė nesidžiaugia neteisybe, bet su džiaugsmu pritaria tiesai".

1 Kor. 13:6.

Nežiūrint kiek naudos būtų galima turėti is klaidos, meilė nedalyvaus 
tokiuose dalykuose, nes ji nenori netikusio ir. klastingai įgyto pelno. Bet ji 
džiaugiasi iš tiesos, ypatingai iš dieviškojo apreiškimo tiesos, nežiūrint to, 
kad ta tiesa nėra populiari ir kad jos skelbėjai gali užtraukti ant savęs per
sekiojimą, nuo tų, kuriuos šio pasaulio dievas yra apakinęs. Meilės dvasia 
yra gimininga tiesai ir dėlto su džiaugsmu priima persekiojimus ir suspau
dimus į kuriuos gali patekti ištikimi tiesos skelbėjai. Mūsų Viešpats yra 
pasakęs: “Jei kas gėdysis manęs ir mano žodžių šios neištikimos ir nuodėmin
gos kartos akivaizdoje, to gėdysis ir Žmogaus Sūnus, atėjęs su savo Tėvo 
šlove, šventųjų angelų lydimas”. — Mork. 8:38.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusia]!? J tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamais Rašykite:

•5 9 B
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LB. Tarybos komisija gali 
vieną, kitą klausimą išstudi
juoti, išnagrinėti, bet komisi
jos pirmininkas jį pristato 
Tarybos visumai, kuri klausi
mą priima, papildo ar pada
ro pakeitimus.

LB. Tarybos pagrindinis už
davinys išleisti gerai apgalvo
tus, išmąstytus statutus, tai
sykles ir tiesti lietuviškas gai- 
res ateities veiklai. Gerai ap
galvotų statutų, taisyklių pa
rengimui reikia nesigailėti lai
ko, nei pastangų. Nepilni, neap
galvoti statutai, taisyklės įne
ša daug painiavos ir nesklan
dumų į LB veiklą.

LB. Tarybos sesija tik tada 
bus sklandi ir darbinga, jei Ta
ryba apjungs visus išeivijos 
lietuvius, juos atstovaus ir vyk
dys visų lietuvių valią. LB. 
Vll-tos Tarybos III-je sesijoje 
to aš nematau. VH-tos Tary
bos III-je sesijoje iš 60 asme
nų turėjusių teisę balsuoti, da- 
dyvavo tik 40. Tai ženklas, ro
dąs nepasitikėjimą, nepritari
mą Vll-tos Tarvbos vedama- 
jai veiklos linijai. Tai kokia 
gali būti darbinga ir sklandi 
veikla, jei vienas trečdalis Ta
rybos narių nevyksta į jos se
siją.

Vedamojo toliau autorius 
rašo: “LB. atstovai nemaža 
brangaus laiko paskyrė mūsų 
kovos dėl Lietuvos laisvės ir 
politinio darbo priemonių ieš
kojimui, veiklos gairių nusta
tymui. Kova dėl Lietuvos lais
vės yra vienas didžiausiu LB. 
uždavinių”.

Kiekvieno sąmoningo lietu
vio šventa, kilni pareiga, viso
mis savo išgalėmis dirbti, ko
voti už greitesnį Lietuvos lais
vės ir nepriklausomybės atga
vimą. Sunkioje ir labai svar
biojo veikloje turi būti darbo 
padala ir tarpusavio parama. 
Jei pradėsime veržtis į sveti
mą veiklos sritį, tai neatliksime 
savo srities darbų, vieni ki
tiems trukdysime, kliudvsime 
ir tautos mums pavestų parei
gų neatliksime.

Amerikoje turime dvi poli
tiniams reikalams institucijas:

Y. TuttosoutS/ M. D.r S. G
CHIRURGAS

V WEST 71«t STREET
• Oflao "HBmloek 4-2123

ta&L VėleL: Gibson 8-6195
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rilandos skambinti telef. HE 4-2123. 
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?. SltfMŠ, 0. P.
WirO>Eb'AS-PROTEZISTAS
Aparatai - Protezai. Med. Ban-

W dažai- Speciali pagalba kojoms
I (Arch Supports) ir t. t

BOM5T rota HURT

v TelcL: PRo«p*ct 6-508*

feį 
R v 5

Vedamojo autorius toliau 
rašo:

VU-ji JAV. LB. Taryba bu
vo išrinkta tiesioginiu, visuo
tinu ir slaptu balsavimu, 1973 
m. birželio mėn. Tai ne tiesa. 
JAV. LB. Vll-tos Tarybos rin
kimai buvo įvykdyti 1973 m. 
gegužės mėn. 19-20 d. d.

LB. V. Vakarų Apygardoje 
Vll-tos Tarybos nariai buvo 
išrinkti ne sltfptu, tiesioginiu, 
bet suktu, klastos, apgaulės 
būdu, ne visuotinu, bet tik da
linu, vienos mažos frontinin
kų grupės asmenų. Tai buvo 
vienos mažos grupės asmenų 
sugalvoti ir pravesti LB. Vil
tos Tarybos sukti, klastoti 
kiniai.

Jei LB. VH-tos Tarybos 
kiniai būtų buvę pravesti
dovauj antis teisingumo, mora
lės dėsniais ir LB. įstatų nuos
tatais, tai LB. VII-tos Tarybos 
narių sudėtis būtų visai kita. 
Nebūtų padaryta tokia dide
lė, skaudi ir neužmirštama žaiz 
da L. Bendruomenei.

Cicero ir Marquette Parko 
apylinkėse VH-tos Tarybos rin 
kimai buvo tiek falsifikuoti, 
sukti, klastoti, kad apie jų tei
sėtumą negali būti nei kalbos.

Cicero apylinkėje buvo apie 
400 registruotų L. Bendruonie 
nes narių, kurie turėjo teisę 
Vll-tos Tarybos rinkiniuose 
dalyvauti. Bet be šių registruo
tų Cicero apylinkėje L. Bend
ruomenės narių, dar 251 as
muo balsavo, nors jie neturė
jo teisės balsuoti. Jie. nebuvo 
užsiregistravę LB. nariais, Ci
cero apylinkėje. Dauguma jų 
buvo iš įvairiausių Amerikos 
vietovių, paštu atsiuntę balsa
vimo lapelius.

Maža to, Cicero buvo suda
ryta nelegali-antroji balsavimo 
būstinė, kurioje dirbo 4-ri as
menys. Vienas asmuo pristatė 
balsavimo lapelius, antras at
žymėjo balsavimo lapeliuose 
nurodytus kandidatus, trečias 
užpildytus balsavimo lapelius 
nešė ir dėjo ant stalo, balsavi
mo būstinėje. Ketvirtasis pra
šė vietos gyventojų leisti užra
šyti jų namų adresus ant bal
savimo voku.

Marquette Parko apylinkė
je, nakties metu, buvo užpil- 
dyti-atžymėti nurodyti kandi
datai apie 800 balsavimo lape
liai ir jie buvo nunešti ir įmes 
ti į pašto įstaigą. Kitą dieną 
tie balsavimo lapeliai buvo 
gauti, Marquette Parko balsa
vimo būstinėje. Balsai užskai
tyti. Balsavo kas tik norėjo, bal
savo lietuviai ir rte lietuviai.

Marquette Parko apylin
kės balsavimo komisijos pir
mininko teigimu, Marquette 
Parko apylinkėje balsavo 17 
svetimtaučių, bet jie visi bal
savo už Dr. K. Bobelį. Ar Drau 
go vedamojo autoriaus nuo
mone, tokie balsavimai yra 
slapti, teisingi? Jei tie balsavi
mai buvo teisingi, tai kodėl 
dar šiandien balsavimo doku
mentai negrąžinti Marquette 
Parko apylinkės Valdybai.

Džiūgauja, kad balsuotų 
skaičius pakilo. Balsuotojų 
skaičių pakėlė tie, kurie balsa
vo pašto keliu ir asmenį ai bal
savimo būstinėje. Tie asmenys, 
kurie važinėjo po apylinkes ir 
ten jau kelintą kartą balsavo, 
o kiek iš įvairių Amerikos viė 
lovių buvo atsiųsta balsavimo 
lapelių? Kas juos pritikrins, 
kas juos suskaičiuos? Tam ir 
buvo sugalvota, pravesta neš-' 
vari slapto balsavimo hialver- 
sacija, kad LB. VH-tos Tary
bos rimkimus laimėtų viena 
maža, visuomenėje neturinti 
pasitikėjimo frontininkų par
tija. LB. V. Vakarų Apygardo
je balsavo: gyvi, mirę, suaugę, 
nepilnamečiai, iš įvairiausių 
Amerikos vietovių ir po kelis — .«««»«, ?<».<>> ^ ap
kartus. Tai L. Bendruomenės ganioje (jos centras Chicago- 
narių akiplėšiškas apgaudinė- jc) yra pasireiškę nemalonių 
jimas. reiškinių. Tai Įvyko dėl to, kad

BOSTON, MASS.
Rugp. 10 ta š. m. įvyko se 

niausiu 42 metus einančių lie
tuviškų radio programų meti
nis linksmas piknikas Romu
vos Parke, Broktone.

Šių metų išrinktoji gra
žuolė Miss Lithuania of New' 
Ergland yra Debbie Strazdai-! 
tė, Sonios ir Jono Strazdu 
duktė iš Melrose, o antroji bu
vo išrinkta Pamela Plevokai- 
tė iš So. Weymouth, Monikos 
Plevokienės anūkė. ■.

Onos Ivaškienės Tautinių 
Šokių Sambūris gražiai pašo-j* 
ko “Buvo Gera Gaspadinė” ir 
“Gyvatarą”, o svečiai latviai. | 
Lidijai Obolins vadovaujant 
irgi gražiai pašoko du šokiu.

Šokių kontestus “Mamės ir 
Papės polkos kontestą laimėjo 
Kazys ir Julija Grausliai iš 
Hudson, N. H. “Jaunimo Pol
ką” laimėjo Eva Mullane iš 
So. Bostono su Oscar Hoepf- 
ner iš Hyde Park; valciaus'' 
kontestą laimėjo Anna Lane iš 
Hyde Park ir Joseph Kascus iš 
So. Bostono; tango laimėjo Ju
lia Grauslytė iš Hudson, N. H. , 
ir Gintaras Karosas iš So. Bos
tono o tviska laimėjo Rima 
Patasiutė ir Petras Vizbaras 
abudu iš So. Bostono.

Dovanas laimėjo: 1) auto-1 
mobilį, dovanotą Juozo Kai
rio, Fitzmaurice Motor Sales 
savininko laimėjo Izidorius 
Vasyliūnas iš Somerville; 2) 
.$100 taupą So. Boston Savings 
Banke laimėjo Ronald Frąp- 
pier iš Hingham; 3) kelionę 
lėktuvu iš Rostono į New Yor- 
ką. laimėjo graborius Jnuozas 
C. Lubinas iš So. Bostono; 4) 
Marių paveikslą laimėjo Ste
fania Szwedko iš Broktono; 
5) Radio su elektriniu laikro
džiu laimėjo Stella Akune- 
wich iš So. Norwoodo; 6) $20 
pusmetinę laimėjo Dr. Genė 
Slapulionienė iš Dorcheste- 
rio; 7) Pietus dviem asmenims 
laimėjo Joe Platukis iš Need
ham.

Įžangos dovanas laimėjo: 
numeriai: hr. 081631; 2) 
081915; 3) nr. 085614 ; 4) 
081787; 5) nr. 081728 ! 6) ■’ 

081800; ir 7) nr. 081521.
Dėkuojam šeimininkei Mo

nikai Plevokienei ir jos pagel- 
bininkčins, šeimininkui Al Bai 
kai, Jr. ir Algiui Mitkui, taip
gi, visiems pikniko padėjė
jams.

Dėkuojam visiems kurie da
lyvavo piknike, visiem kurie 
pirko ir pardavinėjo laimėji
mo tikėtus,- ir visiems biznie- 
riems, kurie aukojo dovanas 
laimėjimui ir įžangai. Taipgi 
dėkuojam še'imininkėm, kurios 
kepė ir paaukojo piknikui jų 
iškeptus valgius. Visiems ačiū 
už pinigines aukas, ir visiems 
kurie prisidėjo vienu ar kita 
būdu šį pikniką padaryti sėk
mingu. Nuo širdžiai dčkuoja- 
me visiems!
Steponas ir Velenliną Minkdi

šie 
n r. 
n r. 
n r.

... I. ..I—

i
į: I

Vliką. Tik šios institucijos, po
litinėje srityje, gali veikli vi
su mūsų varu. A. L. Tarvba- 

c *• *•

lietuvių vardu. Kitų lietuvių or 
ganizacijų veržimasis į politi
nės srities veiklą yra veiklos 
dublikavimas, skaldymas ir 
trukymas dirbti toms institu
cijom, kurios laikosi darbo pa
dalos, jau seniai ir labai sėk
mingai veikla politinėje srityje.

Vedamojo autorius paliečia 
organizacinius — administraci
nius reikalus. Jis rašo: “Iš išsa
maus centro valdybos pirmi
ninko J. Gailos pranešimo ir 
apygardų vadovų pasisakymų 
paaiškėjo, kad vadinamas- LB. 
skilimas ir “reorganizacinės 
LB’’ kūrimas toli gražu nėra 
platus-ir'nėra visuotinas. Iš srš- 
tuonių veikiančių apygardų tik 
vienoje — Vidurio Vakarų apy-

FIGHT heap: disease

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL 
l»Z 2533 W. 71st 
X Telef.: GRovehill 6-2345-6

HOME
Street

I

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

TRYS M0DIRN1SK0S KOPLYČIOS
"Aikštė automobiliams pastatyti

GAIDAS
______

=Z

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tel: Y Ards 7-1741 ■ 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Ass notacijos

Si

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
. KOPLYČIAS 
) VISOSE MIESTO 
< DAlYSE.

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, 111. PLone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1’138-113$

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
‘(LACKA^nCZ)

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

K

3354 SA. HASTED STREET
P. J. RIDIKAS

Ane: YArd, 7-1*11
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P. STRAVINSKAS

DĖL A. SMETONOS KALTINIMŲ
(Tęsinys)

5) Dėl A. Smetonos kaltinimo 
kad jis vienoje savo kalboje tau
tininkų suvažiavime (1932) pa
sisakė prieš liberalizmą.

Andrius Joniškis prieš A. Sm. 
pažiūrą j liberalizmą pasisako iš 
esmės, savo priešingą pažiūrą 
motyvuodamas, ir tuo galima tik 
pasigėrėti. Tik, iš antros pusės, 
reikia pripažinti ir A. Sm. teisę 
ir laisvę turėti savo skirtingą 
nuomonę j liberalizmą, kaip to
kią nuomonę turi daug žmonių, 
kaip ją kiek kitais požiūriais 
prieš 111 metų turėjo ir popie
žius Pijus IX-sis, pasmerkęs li
beralizmą, kaip klaidingą, su 
krikščioniškuoju doros mokslu 
nesuderinamą.mokslą, jtraukda- 
masji i “Syllabus errorum” sa
vo 1864 m. enciklika “Quanta 
cura” priede.

6) Dėl A. Sm. nesilaikymo sa
vo “garbės žodžio”, kurį jis, “pri
spirtas prie sienos” davė kariš
ko perversmo vykdytojams gen. 
Kubiliūnui ir kitiems, karinin
kams, pažadėdamas jų nebausti.

—:—  . - .. ...

Ilgamečio 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 rietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
MARLA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai, Ugų metų patyrimas.

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

........... ... ....................................... ................
----------—Wt. U*- .„FJ. IL'S!,.*1 ■gga—agg! '7, ..JI-IAM"-" - „■ ,, J.JŲL............. I 

SIUNTINIAI Į LIETUVA
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2504 W. 69th St., Chicago, III. 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

-- --------- " - . ..............—.. ",------- i.j;i ..... ■■ . . į

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS šiemet 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 laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar jų įgalinti- 
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 iliuzi jų laikais. Jos vra visiems Įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu 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: Chlcago|e Ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metų — $16.00, 

trims mėn. — $830, vienam mėn. S3.00. 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.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St,

Chicago, Bl. 60608

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

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

PAVARDE IR VARDAS _______________________________

ADRESAS .___________________________________________

Gen. Kubiliūną ir kitus tą per
versmą vykdžiusius karininkus 
>atraukė teismo atsakomybėn ir 
tubaudė įstatymais numatyta 
tvarka kariniai teismo organai 
(prokuratūra ir teismas), kurie 
vieni buvo kompetentingi tą da
lyti. Kesp. prezidentas negalėjo 
tos bylos nei pažadėti nekelti, nei 
iškeltos nutraukti. Todėl ir šis 
jam daromas priekaištas ar kal
tinimas atkrenta. Pagaliau, jei 
ką ir teisėtai būtų jis savo “gar
bės žodžiu” pažadėjęs kam pa
daryti, bet be savo laisvos valios, 
) tik kitų “prispirtas prie sie
nos”, tai toks pažadas vistiek 
negaliotų. Apskritai, kas kam 
reikia padaryti pagal įstatymą, 
tas daroma ne pagal kokį susita
rimą, o pagal įstatyminę parei
gą, kurios negalima jokiu garbės 
žodžiu kam “pasižadėti” nevyk
dyti.

7) Dėl pažeminimo Amerikos 
dėlto, kad ji yra demokratinė.

Jei A. Sm. anuo savo viešpa
tavimo metu būtų tikrai norėjęs 
Ameriką pažeminti dėl jos demo-

Karštą dieną ledus mėgsta ne tik žmonės, bet ir arkliai. Paveiksle 
matome Philadelphiįos policininką, nupirkusį ledy ne tik sau, bet 
ir arkliui. Teko pirkti vanilinius, bet jis tvirtina, kad arkliui ge- > 

riau patinka šokoladiniai ledai.

kratinės santvarkos, tai dėl to 
nereikėtų nei stebėtis, nes tuo 
metu Europoje tikrai viešpatavo 
antidemokratinės pažiūros ir nuo 
taikos, kartu ir daugelio nusi
vylimas demokratija dėl įsiga
lėjimo daugelyje demokratinių 
kraštų netvarkos. Gi tas buvo 
ne tik Lietuvoje, bet ir kitose 
dviejose Pabaltijo valstybėse — 
Latvijoj ir Estijoj, — taipgi 
Lenkijoj, Vokietijoj, Italijoj. 
Tik vėliau, paragavę diktatūros, 
tų visų kraštų žmonės pamatė, 
kad ta jų neigiama pažiūra į de
mokratiją vistiek buvo klaidin
ga. Pamatėme ir mes, išskiriant 
nebent tiktai kaikuriuos mūsų 
“pilnutinius demokratus”, ypač 
gi mūsų PLB autoritetą ir gar
bės pirmininką St.-Barzduką, ku
ris dar ir dabar gieda savo seną 
giesmelę prieš mūsų politines 
grupes — partijas, prieš nepri
klausomos Lietuvos demokratiją, 
netgi ir prieš Amerikos demo
kratines laisves, kuriomis ir jis 
su kitais savo idėjos broliais 
“pilnutiniais demokratais” nau
dojasi (plačiau plačiau apie tai 
žiūr. 1973.IIL30 “Naujienose 
mano str. “Atsargiau su Ame
rikos kaltinimais”).

Baigiamasis žodis
Baigdamas šias savo pastabas, 

noriu dar žodi kitą pridėti dėl 
A. Smetonos “diktatūros” ir jo 
asmens.

Man atrodo, kad ta jo “dikta
tūra” tegul ir buvo diktatūra, 
bet vistiek palyginti švelni, nors 
dėl jos gal ir pačiam Andriui Jo
niškiui teko nukentėti. O jei to
kia ji buvo, tai tik dėl A. Smeto
nos asmens savybių. Jis vistiek 
nebuvo toks žiaurus, koks buvo 
Hitleris arba net _ ir kiti ano 
meto diktatoriai. Jei gruodžio 
17 perversmo paliestiesiems kar
tais net ir skaudžiai teko nuken
tėti, tai ką gi padarysi, kad to 
susilaukia visų perversmų pa
liestieji, kai perversmai pasise
ka, o kai jie nepavyksta, tai jų 
vykdytojams tenka atrakyti už 
savo “klaidą” sava galva ar il
gamete laisvės atėmimo bausme. 
Vae vietis —vargas nugalėtie
siems, kaip yra pasakęs romėnų 
rašytojas Titus Marcus Plautus, 
vaizduodamas brutalų elgimąsi 
su visais nugalėtaisiais. Gaila, 
kad taip yra. bet tai faktas.

Tiktai, praėjus nuo to nelai
mingo 1926.XII. 17 d. perversmo 
kone 50 metų, taipgi ir nuo A. 
Smetonos viešpatavimo kelioms 
dešimtims metų, stenkimės tuos 
jau tolimos praeities įvykius ir 
vieni kitų klaidas bei nusižengi
mus teisei ar moralei nagrinėti 
labai šaltai, blaiviu protu, imant 
dėmesin visas ano jau seno me
to aplinkybes ir faktus, ne tik 
mūsų kaltininkus pakaltinan
čius, bet ir jų kaltę švelninan
čius, kartais net ir ją visai nai
kinančius.

Būkime vieni kitiems teisingi 
ir atlaidūs. Dėl tų praeities įvy
kių nesusipykime ir nekenkime 
mūsų visų vienybei, kurios mums 
šiandien labai ir labai reikia ko
voti su mūsų tautos ir valsty
bės priešu, su Lietuvos okupan
tu.

(Pabaiga)

Upytės Klubas
Upytės klubo piknikas

Jis buvo rugpiūčio 17 dieną 
Kay (buv. Liepos) darže. Diena 
pasitaikė nepaprastai graži ir 
malonus oras, tai ir svečių pik- 
nikautojų daug suvažiavo į upy- 
tiečių išvažiavimą. Pikniko ko
misija: Mary Radžiukėnas, Ka
zimiera Stukienė ir Sofija Petro
šius; darbininkai laiku suvažia
vo ir risi laukė svečių.

Apie 2 valandą Jurgio Joniko 
orkestras pradėjo griežti ir jau
nimas šokti įsimaišant į jų bū
rį ir senesnių. Vaišės prie baro 
ir virtuvėje visiems darbštieji 
ir vyrai ir moterys šauniai sve
čius aptarnavo. Blynų (“pam- 
puškų”) kepimą rengė Peftkū- 
nienė, Deikienė ir kitos. A. 

Radžiukėnas pečių sutvarkė. 
Visi piknikautojai gerai nusitei
kė.

Klubo pirm. Ona Condux su 
komisija sklandžiai pravedė do
vanų laimėjimus.

Birželio 23 dieną Upytės klu
bo pikniką lietus sugadino, o 
šis piknikas lyg gamtužė atsi
lygindama suteikė gražią diene
lę ir Upytės klubas džiaugiasi 
pasisekimu. Kor.

ŽMOGŽUDYS LIGONINĖJE?
ANN ARBOR. Mich. — Kaip 

jau pranešta, Karo veteranų li
goninėje per dvi savaites apsir
go kvėpavimo organų paraližium 
34 pacientai: jie staiga nebega
lėjo kvėpuoti. Astuoni nuo tos 
ligos mirė. Įtariama, kad ligoni
nėje “darbuojasi“ koks nors iš
protėjęs personalo -narys. FBI 
ėmėsi tyrimą pravesti. Jau nu
statyta, kad susirgusiems kvė
pavimo takų paraližiumi galė
jo būti Įšvirkšti paraduojan
tieji vaistai, kai kuriais atvejais 
vartojami tik operacijų kamba
ryje patyrusių anesteziologų.

TEL AVIV. Izraelis. — Sta
tybinės medžiagos pilnas sunk
vežimis važiuodamas tirštoje mi
gloje susidūrė su kariuomenės 
vežimu ir keliui užsiblokavus 
migloje susidaužė 11 motorve- 
žimų. Radio pranešimu, tame su
sidūrime 5 žmonės buvo užmušti 
ir 42 žmonės sužeisti.

— Juozas šmotelis, vienas 
iš pagrindinių Naujienų steigė
jų, jų nuolatinis skaitytojų mė
giamas bendradarbis, taip pat 
originalios studijos apie senovės 
lietuvių tikėjimą ir jų dievus 
autorius, nenutrūkstamai ben
dradarbiauja ir padeda Naujie
noms. Vakar jis atsiuntė tokį

KOREKTŪROS KLAIDOS 
ATITAISYMAS:

1975.VIII.18 d. “Naujienose”, 
teisininkų puslapyje, P. Stravins
ko str. “Valstybės teismas ir 
žmonių bylinėjimas jame”, pir
moje skiltyje, 6-Jfe pastr. at
spausdinta; “Der Kampf rems 
Reckt”, o turėjo būti:: “Der 
Kampf urn’s Recht”

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkę ir Darbininkię

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.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

67th and CALIFORNIA AREA — 6 
rooms, 2nd floor. Adults. No pets. 
Security references required. Im

mediate occupancy. PR 6-6997,

laišką: “Elena Micevičienė, gy
venanti 7145 So. Washtenaw, 
įteikė man $10 auką ir širdin
gus linkėjimus Naujienoms, o 
visa tai aš jums šiuo laiškeliu 
siunčiu. Micevičienė baigia de
vintą dešimtį metų, skaito tik su 
padidinamu stiklu, bet skaito 
Naujienas kas dieną, jų laukia ir 
ketina toliau skaityti”! Naujie
nos dėkoja p. E. Micevičienei už 
auką bei gerus linkėjimus, ve- 
lindamos jai geros sveikatos ir 
ilgo amžiaus. ,

— SLA 228 vyrų kuopos pik
nikas Vyčių sodelyje labai ge
rai pavyko. Jam vadovavo vi
suomenės veikėjas sol. Algirdas 
Brazis, padedamas darbuotojų 
komiteto iš kuopos ir kitų orga
nizacijų bei veiklos sričių: John 
Evans Jr., Vyto Uznys, Stanley 
Molis, Vincė Samoška, Jonas 
Drerins, Peter Jasaitis, Raimon
das Radauskas, Juozas Laurinai
tis ir dar daugelis kitų. Jiems 
padėjo Lietuvos Vyčių ir kitų 
organizacijų veikėjos — Estelle 
Rodgers, Irena Sankutė, Della 
Zunas, Linda ir Alvena Uznytės, 
taip pat dar daugelis kitų. Gau
sūs svečiai buvo patenkinti šiuo 
pobūviu ir pikniku.

— Ponia Ona Biežienė iš Oak 
Lawn apylinkės po operacijos 
Christ ligoninėje buvo grįžusi i 
namus, bet vėl išvyko j tą pat 
ligoninę papildomam gydymui. 
Gausūs draugai bei organizacijų 
bendradarbiai jai siunčia gerus 
linkėjimus.

— Jonas G. Evans sutiko Įeiti 
Į Naujienų rudens pikniko ren
gėjų komitetą. Piknikas įvyks 
rugsėjo 7 d. Polonia Grove, prie 
46-tos ir Archer Avė. Visi pra
šomi dalyvauti.

— Centrinė YMCA kolegija, 
211 W. Wacker Dr., ši rudenį 
ruošia latvių kalbos kursus tos 
kalbos nemokantiems.

— Thomas E. Bačkus, gyvenęs 
6337 So. Campbell ir 2345 W. 
67 JSt. Chicagoje, staiga mirė 
rugpiūčio 14 d. Šv. Kryžiaus li
goninėje. Jo giminės bei arti
mieji prašomi atsiliepti krei
piantis į John G. Evans, 6845 
So. Western Ave. Telef. RE 
7-8600.

— Irena Sankutė, Edwardas 
Krivickas, Eleonora Laurin, Le
onas Paukšta ir Jonas G. Evans 
išrinkti atstovais Į Lietuvos Vy
čių seimą. Seimas vyksta New 
Yorke, rugpiūčio 21—24 d.

— Richardas Shlaustas, savi
ninkas Diamond Head restora
no ir svetainės, esančios Colum
bus A ve., ties Kedzie Avė., dova
nojo dvejus pietus 2 laimingie
siems Naujienų pikniko daly
viams, kurie bus specialiais 
sav. Shlausto svečiais. Naujienų 
vadovybė dėkinga lietuviškų rei
kalų rėmėjui R. Shlaustui už jo 
nuolatinę paramą ir didelį dė
mesį lietuviškos spaudos reika
lams.

-*■ Julijos restoranas, anks
čiau buvęs prie 47-tos ir Wes
tern Ave., persikėlė į naują vie
tą, 4440 So. Western Ave. Tel. 
847-9400. Didysis atidarymas 
bus rugpiūčio 30 d. ir teikiamas 
toks pat geras patarnavimas ir 
maistas, kaip anksčiau. Atdaras 
7 dienas savaitėje, darbo dieno
mis nuo 5 vai. Lyto iki 8 vai. 
vak. Sekmadieniais nuo 7 vai. 
ryto iki 8 vai. vak. (Pr).

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

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS .NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOK&JIMAIS

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.
Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

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

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

2 BUTŲ po 4% kamb. 17 metą. 3CK 
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 Sf. Tel. 436-7878

SUNLAND REALTY
45114th Street North, 

St. Petersburg, Florida 33703 
Tel. 813-527-0696. Lietuvis Realtor

ANTON L. MAURAGAS.
Jis maloniai patarnaus lietuviams, 
kurie nori pirkti ar parduoti namus.

MARQUETTE PARKE parduodamas 
2 miegamų bungalow, gazu šildomas, 
su centrinio vėsinimo įrengimais, at
naujinta virtuve, pilnu beismantu, 
2% mašinų garažų. Duokite pasiūly
mą. Skambinti Al. Karan (Karanaus- 
kui).
CALVELLE REALTOR Tel 636-1111.

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).

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telet 434-4660
> . ..... , . ... ...

• ———............ ....

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

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

________ -.-S Į. ... ........... .............. .

Didžiausias kailiu 
pasirinkimas

pas vienintelį 
lietuvį kailininku

Chicagoje r *NORMANĄ

677-8489 
(buto)

185 North Waba*h Areno* 
2nd Floor Chicago, HL 60601

263-5826
(įstaigoa) ir

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

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. — 
$37,650.

1% AUKŠTO. 18 metų mūras, 2 bu
tai. 2 auto garažas. Arti mūsų. Liga 
verčia atiduoti. $33.500.

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

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

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

VALDIS
REAL ESTATE

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

BUTU NUOMAVIMAS. ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI. NAMU IR NEKILNO

JAMO TTTR.TO PIRKIMAS.
PARDAVIMAS.

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO

TEL. — 254-5554

Į-' -------- " ..1.. .. . .......

M. A. ŠIMKUS 
Real Estate. Notary Public.

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

šymai ir kitoki blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, m. 60609. Tel. VI 7-3447

Call: Frank Zapolis 
320814 W. 95th St.

GA 4-8654

■ ■' '~~ -I— ...... .
DĖMESIO 

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

Liability apdraudimas.
Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

_____________ 523^775 _______

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBRS 

Pardavimu Ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Telefj REpublIc 7-1941

JEI “NAUJIENAS” TU 
SKAITYSI, TAI IR KITAM 

PASAKYSI, KAD JOS RAŠO 
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