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PERONIENĖ PADARĖ NUOLAIDAS VĖLIAUSIOS ŽINIOS

ARGENTINOS KARO VADAMS
Gen. Jorge Videla paskirtas Argentinos karo 

jėgų vyriausiuoju vadu
BUENOS AIRES, Argentina. — Argentinos prezidentė Iza

belė Peronienė, 8 valandas besitarusi su kariuomenės vadais ir 
įtakingesniais peronistais, padarė didelę nuolaidą aukštiesiems 
kariuomenės vadams.

Kariuomenės vadovybė, sutik
dama perleisti Peronui prezi
dentūrą, gavo iš jo -pasižadėjimą 
neįvelti kariuomenės į krašto vi
daus kovas.

Peronas pasižadėjo repektuo- 
ti karo vadovybę ir visas karo 
jėgas, o kariai pasižadėjo nesi
kišti Į argentiniečių vidaus ko
vas.
Peronienė ši susitarimą sulaužė

Prezidentė Peronienė, negalė
dama sudaryti naujo ir stipraus 
kabineto, pasiėmė pulk. Vincente 
Damasco vidaus reikalų minis- 
terio pareigoms. Jis, perėmęs 
ministeriją, tuojau ėmėsi žings
nių suvaldyti Kordoboje siau-
čiančias ginkluotas gaujas. Jam 
pavyko suimti visą ,eilę įtąkin- 
gesnių ir gerai ginkluotų maiš
tininku.

Peronienėbuvo įsitikinusi, kad 
puik. Damasco yra pats geriau
sias žmogus vidaus tvarkai at
statyti.

Generolai saugo 
Argentinos kariuomenę

Aukštoji Argentinos karo va
dovybė saugo kariuomenę nuo 
bereikalingų užpuolimų ir skal
dymo. Kol kariai nesikišo į vi
daus reikalus, tai visi gerbė ka
riuomenę, sudarytą valstybės 
sienoms saugoti.

Kai kariuomenė įveliama į po
litiką, tai ne visi krašto gyven
tojai jai padeda pavojaus metu. 
’ Pirmiausia, generolai parėiš- 
kė nepasitikėjimą gen. Alberto 
Numa Laplane, sutikusiu leis
ti pulk. Damasco tapti vidaus 
reikalų ministeriu. Nepasitenki
nimas buvo toks didelis, kad gen. 
Laplante buvo priverstas atsis
tatydinti iš štabo viršininko pa
reigų. Prieš pasitraukdamas, jis 
privertė ir pulk. Damasko išeiti 
iš kariuomenės.

Peronienė atšaukė 
savo įsakymą

Prezidentė Peronienė sutiko 
leisti pulk. Damasco išstoti iš ka
riuomenės, bet ji atsisakė pri
imti gen. Laplante atsistatydini
mą. Jį štabo viršininko prašy
mą atmetė ir įsakė jam ir toliau 
eiti aukštas pareigas kariuome
nės vadovybėje.

šitas Peronienės žingsnis su
kėlė didžiausią audrą Argentinos 
karo vadų tarpe. Dauguma jų 
nenorėjo įsivelti į argentiniečių 
tarpusaves kovas. Peronistų 
kontroliuojamų darbininkų va
dai taip pat nenorėjo, kad kariai 
kištųsi į krašto vidaus reikalus.

Trečiadienį 8 valandas besi- 
tęsusiame karo vadų, preziden
tės Peronienės ir peronistų pa
sitarime, Peronienė atšaukė įsa
kymą gen. Laplante ir sutiko 
leisti jam atsistatydinti. Kariuo
menės štabo viršininku paskir
tas gen. Videla, kuris pasitari
me atstovavo Argentinos karo

IS VISO PASAULIO
+

MADRIDAS. — Kariuomenės 
teismas nuteisė viena Barcelo- 
nos žurnalistą dvejiems, metams 
kalėjimo už Ispanijos ginkluotų 
pajėgų (kariuomenės) Įžeidimą. 
Tele-Express laikraščio redak
cinio štabo narys praėjusį mėne
sį buvo areštuotas už atspausdi
nimą straipsnio apie Barcelonos 
naktinį gyvenimą, kur buvo pa
sakyta, kad kai kurių karininkų 
žmonos, likusios našlėmis, užlai
kydavo negero vardo viešbučius. 
Prokuratūra įžiūrėjo, kad čia 
įžeista Ispanijos kariuom'enė.

MIAMI, Fla. — Trečiadienio 
rytą anksti sprogusi bomba vie
name mažame 150 pėdų Bąha-^ 
mų prekiniam laivui Goldfinger1 
II šone išplėšė skylę ir laivukas 
nugrimzdo Miami upėje ant dug
no. Sprogimo metu laive buvo 11 
žmonių, bet niekas nesužeistas. 
Toje pačioje vietoje praeitą sau
sio mėnesį buvo nuskandintas 
kitas Bahamų laivas Mereghan 
II, kuriame sprogo net dyi bom
bos. Viena karinga Kubos pa
bėgėlių grupė giriasi, kad ji tai 
padariusi.

MADRIDAS. — Grupė įtakin
gų Ispanijos politikų, daugiau 
centro ir dešinės nusistatymo, 
pareikalavo “skubių ir pagrin
dinių reformų”, kad galėtų iš 
autoritarinės valdžios formos 
pereiti į demokratiją. Toje gru
pėje dalyvauja keli parlamen
to nariai, du buvę kabineto mi
nisterial, biznio lyderiai ir vie
nas monarchistas, artimas prin
cui Juan Carlos, kurį 82 metų 
amžiaus generalissimo Francisco 
Franco yra numatęs savo įpė
diniu.

CANBERRA, Australija. — 
Australijos - valdžia paruošė sa
vo 1975—1976 metų biudžetą, 
kur skelbiama visiškai nauja mo
kesčių sistema. Ta sistema at
leidžiama nuo pajamų.mokesčių 
mokėjimo apie 500,000 mažai už
dirbančių piliečių. Bet pakelia
mi mokesčiai nuo benzino ir al
koholio. Biudžetas sumažina be
veik per pusę valdžios išlaidas, 
bet numato pensijų pakėlimą ci
viliams ir kariškiams pensinin
kams ir šelpiamiesiems.

jėgas ir privertė Peronienę at
šaukti ankstyvesnį įsakymą.

Manyta, kad Peronienė bus 
pasišokusi išvykti į užsienį, bet 
susirinkusiems kariams tokio 
pareiškimo ji nepadarė.

Gen. Videla, būdamas visų ka
riuomenės rūšių štabo viršinin
kas, savo laiku reikalavo, kad 
būtų ištirti pulk. Rego organi
zuoti teroro veiksmai. Pulk. Re
go jau išvykęs į užsienius. Pra
džioje jis buvo Uragvajuje, bet 
dabar, atrodo, kad jau pasiekė 
Šveicariją.

Persu jlankos šeichai ir minėty kraštu valdytojai pradeda bijoti 
Irano, šachas jau turi tokią galingą aviaciją, kad jis Jąbai lengvai 
galėtu priversti visas mažas valsybeles duoti jam duoklę ir klau
syti. Su Iraku šachas pasirašė taikos sutartį, o kiti pori su juo tar
tis, bet jis visai neskuba. Be šacho žinios jokia valstybė negalės 

jkelti kojos į Persijos įlanką.

KENT STATE UNIVERSITETO BYLOJE
IŠTEISINTI VISI KALTINAMIEJI

7T r'Keturiv nušautų tėvai ir 9 sužeistFstudentai - 
.buvo iškėlę 46 milijonų dolerių ieškinį

CLEVELANDAS. — Federalinis jury atsisakė skaityti kal
tais Ohio gubernatorių James A. Rhodes, buvusį Kent State 
universiteto prezidentą Robert I. White ir 27 Nacionalinės Gvar
dijos esančius ar buvusius gvardiečius ir karininkus asmeniškai 
ar finansiškai atsakingais už riaušes ir šaudymus Kent State 
universitete 1970 metais.

Federalinio Distrikto Teismo 
teisėjas Donald J. Young prane
šė, kad iš dvylikos tik'du jury 
nariai pareiškė skirtingą nuomo
nę civiliniame $46 milijonų ieš
kinyje.. . Civilinėse bylose vien
balsis nutarimas nėra reikalin
gas kaip kad yra reikalingas 
kriminalinėse bylose.

Bylą iškėlusių jų advokatai pa
reiškė, kad sprendimas bus ape
liuojamas.

Prieš 5 metus 1970 m. gegu
žės 4 d. nacional. gvardijos na
riams besklaidant minią protes
tuojančių dėl Jungtinių Valsty
bių kariškos intervencijos Kam- 
bodijos keturi studentai buvo nu
šauti ir devyni sužeisti. Bylą su 
ieškiniu iškėlė sužeistieji studen
tai ir žuvusiųjų tėvai. Teismas 
tęsėsi tris mėnesius ir dvylika 
prisiekusiųjų (jury) penkias 
dienas tarėsi, kol priėjo dešim
ties prieš du sprendimą. Byla 
buvo iškelta prieš gub. Rhodes, 
prieš buvusį Ohio nacional. gvar
dijos adjutantą gen. Sylvester 
del Corso ir brigados gen. Robert 
H. Canterbury, prieš Kent State 
universiteto sargybos komandė- 
rius ir prieš 25 gvardiečius. Kal
tinamieji gynėsi argumentuoda
mi, kad jie ėjo savo pareigas ir 
buvo priversti šauti gindami nuo 
gaujos savo gyvybes.

SANTA CRUZ, Bolivija. — 
Policijas žiniomis, vykdant nuo
dugnią narkotikų kontrabandos 
gaudymo operaciją, kurioje ras
ta ir konfiskuota apie 30 svarų 
kokaino, į policijos tinklą pate
ko ir du broliai amerikiečiai. Po
licija sako, kad Robert Johnson, 
39, ir jo brolis Sheldon, 41 abudu 
iš Los Angeles. Jiedu atsirado 
tarpe 20 suimtųjų.

Patvirtino pažadą 
ginti Korėją

SEOUL, Korėja. — Amerikos 
krašto apsaugos sekretorius Ja
mes Schlesingeris, dvi dienas ta
ręsis su Pietų Korėjos vyriau
sybe ir karo vadais, patvirtino 
pažadą, kad JAV gins Korėją 
nuo išorinių priešų.’

1954 metais JAV pasirašė su
sitarimą su Pietų Korėja, kuri 
įpareigoja padėti Korėjai apsi
ginti nuo išorinių priešų. Kiek
vieną metą JAV atstovai apta
ria su korėjiečiais naujai susi
dariusias sąlygas ir patvirtina 
pažadą. Schlesingeris kalbėjo 
prezidento Fordo vardu.

Amerikiečiai iškėlė 
. žinių tiekimo stotį

CAPE CANAVERAL, Fla. — 
Trečiadienį amerikiečiai iškėlė 
ir padėjo į orbitą apie žemę 886 
svarų sveriančią susisiekimo sto
tį. ši stotis statyta bendromis 
prancūzų ir vokiečių pastango
mis, kad galėtų perdavinėti te
lefono ir televizijos žinias eu
ropiečiams.

Stoties pastatymas ir iškėli
mas į orbitą kainavo 185 mili
jonus dolerių. Europiečiai žino, 
kaip panašias stbtis pastatyti, 
bet jie neturi priemonių tom sto-
tims iškelti į nuolatines, lygias 
ir vienodas orbitas. Amerikos 
elektronikos specialistai pada
ro labai tikslius apskaičiavimus 
ir iškelia reikalingon orbiton rei
kalingas stotis. I

♦ Demokratų partijos centro 
komitetas nutarė 1976 metų par
tijos atstovų konvenciją šaukti 
New Yorke. Jiems atrodo, kad 
šis miestas labiausiai reikalin
gas paramos.

**■ Sekretorius Kissingeris, pa
sikalbėjęs su Egipto prezidentu 
ir valdžios pareigūnais, ketvir
tadienį ir vėl nuskrido į Jeru
zalę, kad galėtų baigti taikos 
sutarties tarp Izraelio ir Egipto 
projektą.

o Prisiekusių teismui atme
tus 46 milijonų skundą dėl 1970 
metų Kent universiteto įvykių, 
advokatai ruošia apeliaciją.

o New Yorko savivaldybė pra
šė vietos bankų duoti miestui di
delę paskolą finansinei krizei 
baigti, bet bankai atsisakė.

o Paskutinis portugalų lai
vas iš Timor salos išvežė 722 bėg
lius. Uoste liko didokas skai
čius portugalų, norėjusių pabėg
ti nuo sukilėlių, bet nebuvo lai
vo jiems paimti. Timor guber
natorius ir Dili uosto garnizonas 
pirmą persikėlė į Atauro salą, o 
vėliau išplaukė f* Australijos 
šiaurėje esantį Darvino uostą.

o Rodezijos vyskupas Abel 
Mazerava pranešė premjerių 
Smith, kad jis negalės reikalo 
išspręsti su keliais parsidavė
liais. Rodezija privalo duoti pil
nas teises Rodezijos juodžiams.

'♦ šiaurės Ispanijos darbinin
kai paskelbė protesto streiką. Jie 
nenori, kad valdžia ruoštų teis
mą suimtiems baskams.

♦ Vakarų Vokietijos vyriau
sybė, norėdama sumažinti ne
darbą, paskyrė, pustrečio bilijo
no markių namų statybai.

♦ Krašto apsaugos sekretorius 
James Schlesingeris, išsikalbė
jęs su Korėjos karo vadais, pa
reiškė įsitikinimą, kad komunis
tai nebandys veržtis į pietus.

NEW YORKAS. — Amerikos 
Medikų Asociacija (AMA) pa
skelbė turinti pilnų, mokesčius 
sumokėjusių narių 173,221. Tai 
reiškia, kad AMA nuo 1974 metų 
rugpjūčio mėnėsio per vienus 
metus padaugėjo 6,100 narių.

K«lifomi|o« gvLxrnitoriu* Ronald R»- 
agtn pasakė Įdomiu kalbą karo vate* 
ranu konvencijai. Jis tvirtino, kad 
JAV neatliko savo paraigy, kad jos 
leido komunistėms pavergti Vietnamą 

Ir Kambodlji.

KOMUNISTAI NESIRENGIA TRAUKTIS
IŠ PORTUGALIJOS VALDŽIOS

Prie prezidentūros priartėjusi minia 
keliais atvejais nušvilpė prezidentą Gomes

LISABONAS, Portugalija. — Trečiadienio popietę komunis
tai suorganizavo milžinišką demonstraciją Portugalijos sostinėje 
ir keliais atvejais pertraukė prezidento Costa Gomes kalbą. Chi
cago Daily News korespondentas -Milt Freudenheim tvirtina, kad 
komunistų ir komunistuojančių demonstracijoje dalyvavo iki 
35,000, tuotarpu Tribune korespondentas tvirtina, kad buvo tik
25,000.

Gerai organizuoti demonstran
tai perėjo pačias svarbiausias 
Lisabono gatves ir pasiekė Be
len rūmus, kuriuose gyvena Por
tugalijos prezidentas Costa Go
mes. Ant balkono išėjęs prezi
dentas pasveikno susirikusius ir 
tarė kelis žodžius. Minia šūka
vo: “Vasco, Vasco, Vasco!” Tai 
Tai reiškė, kad minia norėjo pa
likti dabartinį premjerą gen. 
Vasco Goncalves. Be to, jie rė
kavo: “šalin socialdemo Ikrati- 
ja!” “šalin ČIA!”,

Prezidentas Gomes pasakė at
žygiavusiems demonstratams, 
kad reikia praplėsti dabartinę vy
riausybę, jeigu norima, kad ne
įsigalėtų reakcija ir vėl būtų gra
žinta diktatūra. Jis priminė, kad 
kraštas gyvena pačias sunkiau
sias dienas. Portugalams šian
dien labai reikalinga vienybė. Jie 
gali papsirinkti socialistinę san
tvarką arba fašizmą. Kad ko
munistai susitarė su kelioms ma
žoms grupelėms, tai padarė pir
mą reikalingą žingsnį. Bet rei
kia apjungti žymiai didesnes 
grupes, jeigu norime taikos ir 
ramaus produktingo darbo, sa
kė prezidentas.

Minia keliais atvejais pertrau
kė prezidento Gomes kalbą. Ji 
reikalavo palikti gen. Goncalves 
premjero pareigose, bet nieko ne
sako apie demokratines krašto 
partijas. Komunistai tegavo tik
tai 12% krašto gyventojų balsų.

Trečiadienį buvo suruošta ki
ta demonstracija Porto mieste. 
Joje dalyvavo 50,000 žmonių, su
sirinkę ne tik iš paties Porto 
miesto, bet ir išvisos apylinkės, 
šios demonstracijos vadai reika
lavo pavaryti gen. Goncalves iš 
premjero pareigų ir sudaryti ko- j 
alicinę vyriausybę, kuri gražin- i 
tų normalias nuotaikas. Portu
galams pradeda įgrįsti jau mi
tingai ir demonstracijos. Visi 
jaučia, kad krašto ūkio reikalai 
blogėja.

Šiaurės Portugalija komunis
tai nepajėgia suruošti didesnės 
demonstracijos. Jie buvo pri
versti uždaryti visus naujai 
įsteigtus savo partijos ir propa
gandos centrus.

Prezidentui Gomes pavyko, 
susitarus su štabų viršininkais, 
gauti iš karo vadų pažadą neves
ti karių į gatves ir nepradėti 
tarpus savęs kovos. Preziden
tas sutiko premjero klausimą ap
tarti Karo jėgų taryboje, ku
rioje yra 240 atstovų, atsiųstų 
iš įvairių dalinių. Kariai nepri
taria komunistinei santvarkai, 
bet prezidentas nori išvengti be
reikalingo kraujo praliejimo.

Tuo tarpu neaišku, kuo pasi
baigs tarpusavės portugalų ko
vos, praneša korespondentai.

Indira vėl teisiama, 
Peronienė teisinama

NEW DELHI, Indija.—Prem
jerės Indiros Gandhi opozicijos 
advokatai, argumentuodami, kad 
Indijos demokratijos ateitis yra 
pavojuje, kreipėsi į Aukščiau
siąjį Teismą, prašydami panai
kinti šiomis dienomis priimtąjį 
konstitucijos papildymą, kuriuo 
anuliuojamas jos (Mr. Gandhi) 
nuteisimas už nusikaltimus prieš 
rinkimų įstatymus, kurių dėka 
ji nelegaliai yra ministeriu pir
mininko poste; Nuo to, kaip pa
sielgs Aukščiausias Teismas, pri
klausys ne tik Indiros politinė 
ateitis, bet ir tolimesni santy
kiai tarp Aukščiausiojo Teismo 
ir Parlamento.

Šio rugpjūčio 8 dieną parla
mento vienbalsiai priimtas ir In
dijos valstijų daugumos ratifi
kuotas konstitucijos pakeitimas 
padarė Mrs. Gandhi visiškai “ne
kaltą” ir jos birželio 12 dieną 
ntfteisimą panaikino.

BUENOS AIRES. — “Auten- 
tinė Peronistų Partija”, naujai 
susiformavusio senosios Pero
nistų sąjūdžio atplaiša, pareika
lavo kad prezidentė Izabelė Pe
ronienė atsistatydintų. Eina 
gandai, kad buvęs Argentinos 
prezidentas Hector J. Campora 
grįžta iš Meksikos ir žada vado
vauti partijai ateinančiuose 1977 
metų rinkimuose. Daugumas pe
ronistų praeitą šeštadienį Izabe
lės prezidentavimui pritarė, bet 
daugiau kaip 100 delegatų mi
tingo metu protestuodami aplei
do salę.

Argentinos kariuomenės va
das Itn. gen. Alberto N. Laplane 
prižadėjo remti prezidentės Pe
ronienės valdžią, bet du genero
lai pradėjo kampaniją jam pa
čiam iš kariuomenės pašalinti.

Kiniečiai nesikiš
i Korėją

WASHINGTON, D. C. — Sen. 
Jacob Javits, sugrįžęs iš Peki
no, tvirtina, kad komunistinė Ki
nija visai nesirengia kištis į šiau
rės ir pietų Korėjos nesusiprati
mus. Sen. Javits turėjo progos 
išsikalbėti su valdžios atstovais. 
Jis įsitikino, kad Kinijos komu
nistai turi savų bėdų, jiems ne
reikia ieškoti naujų konfliktų.

EISI o
Šiltas, tvankus.
Saulė teka 6:13, leidžiasi 7:29.
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^EDAGUOJA fe VAtStttedŲ LIAUDlklNKV ŠJptjNGOS 
PREZIDIUMO REDAKCINĖ KOLEGIJA

Adresas: G. J. Lazauskas, 208 We^t Natoma Avenue. 
Addison, Htihois 60101

NR. i5

Nepriklausomoje Lietuvoje 1920 m. įsteigta informacinė 
įstaiga ELTA, aprūpinusi spaudą, radiofoną ir kt. politinėmis ir 
bendromis žiniomis. Gi išeivijoje (Vak. Vokietijoje, Wuerzburge) 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas 1945 m. vėl atkūrė 
Eltos informacinę tarnybą, dabar jau išleidusią visą tūkstantį lie
tuvių kalba biuletenį ir taip pat daug kitomis kalbomis. Tokiu 
būdu išeivijoje Elta mini dvigubą savo darbo sukaktį: 30 metų 
nuo atkūrimo ir tūkstančio numerių išleidimo sukaktį.

Suprantama, kad šis šakotas informacinis darbas yra labai 
svarbus Lietuvos laisvinimo veiklai. Vliko vicėpirm. Juozo Au
dėno žodžiais tariant, informacijos yra plačiausioj! Vliko veiklas 
sritis, daugiausia bendradarbių ir lėšų reikalaujanti. Mūsų infor
macija turi būti efektinga. Ji teikiama okupuotai Lieūvai, lais
viesiems lietuviams, plačiajam pasauliui ir Lietuvos priešams. 
Visi turi žinoti, ką veikia laisvieji,lietuviai, kas* vyksta okupuo
toje Lietuvoje, kas kalbama arba rašoma apie Lietuvą svetimuose 
kraštuose. Mūšų informacijas akyliai seka okupantas ir karts 
nUo -karto nervingai į jas reaguoja. . . - ' <

Tenka tik stebėtis, kaip Vlikas-su Savo kukliu biudžetu išsi
veržia, leisdamas įvairiomis kalbomis Eltos biuletenius, išlaiky
damas įvairiuose kraštuose radijo valandėles, leisdamas atitinka
mo turinio brošiūras ir knygas-. 7 - , „

šioje ’srityje darbo, veiklos gyvinimo ir lėšų niekuomet 
nebus per daug. Eltos sukakčių proga,' įvertinant informacijos 
svarbą Lietuvos laisvinimo darbui ir siekiant Šio darbo plėtimo, 
visi į šią veiklos sritį turėtų kreipti daugiau domesio ir visa kuo 
prie to įrišfdeti. ' - • Mhs

l’ACĖRĖTAS JUOZAB AIATIJOšAITIS v
LOS ANG’ELES, Eali’f. š. fA.- 

lie'poš 5 d. tlefuvTų Tė'u'finTū’d- 
s’e Nani'iiės'e, 'dėTyvauJabt gau- 
šleifu b'ffri ui "draugų ir pažįs^tar 
fiių, AfšVęStas Ju85f6 MatTfo 
šaičTd 77 gTftifa'^Tehlš. "Jau be
veik susidavė tradicija kasmet 
paminėti šią sukakti, susi
rinkus kartu pasidžiaugti , o 
tuo pačiu ir pagerbti Įžymų Yie- 
"tuvĮ patriotą.

Jud'žas Matijošaitis .dūug 
yra dirbęs Nėp'riklauŠoųiai.Lie- *■ «.. . I "t”
tuvai, o taip pat ir siekiant'jos 
nepriklausomybės. Per visą N.
L. laikotarpį, nuo 1923 mėtų 
iki pasitraukimo iš Lietuvos, 
sli Yrtaža ’gerfra'tfka Yūšų oku
pacijos teikti, buvo Gelgaudiš
kio vaiSctefiš, Seinų ajps. , vir
šaičiu, kaip jis pats sako, prie 
visų N. L. 'prezYdėntį ir įirFe vi- 

' ŠIį apskrities "viršihink’ų.
Vos 7 metų būdamas jail ne- 

' tenka tėvo, lieka su mama, 
-• dviem jaunesnėm seserim ir

pusės metų amžiaus broliu Ni
kodemu, kuris dabėr, inžinie-

- rids, gyvena Los Angelės, Calif.
Tėvo mirtis pėk'reijiė visą Juo- 

-’•zo gyvenimą: sutrukdė moks
lą, teko likti prie ūkio. Kilęs iš

vidutinių ūkininkų šeimos, 
Jis- pamilsta tą žemę ir ją dir
bančius žmones,, o žmonės jį.

. Kuriantis Nepriklausomai 
Lietuvai ir M. Sleževičiaus vV- 
.riausybei pašauktis kraštui 
ginti, Juozaš verdavo savano
rius iš Gelgaudiškio vis. ir apy
linkių į Kauną. Susipažino; su 
F. feortk'evičie'ne, J. Kardeliu, 
ŠfrfinaicTu ir k t. Narkūnų 
kaime. .Įsteigė valstiečių liaudi- 
Ainkių‘'..kųx>pą, kuri veikė , iki 
1926 metų Jis bendradarbiavo 
Lietuvos žiniose ir Lietuvos 
ūkininke.

Ir dabar Juozas yra energin
gas -— dalyvauja visuomeninė
je veikloje: yra Long. Beach 
,LietuviU Klubo vicepirminin
ku, priklausė SLA. Iš savo 
kuklių pensininko pajamų su
taupo spaudai ir šiaip kultūri
nei veiklai: Jis yra L. A. Ra
dijo valandėlės mecenatas, žur 
nalų Sėjos ir Varpo rėmėjas. ,

Minėjimą pravedė Stasys 
Paltus, radijo valandėlės va
dovas. Dalyvaujant visam ra
dijo valandėlės štabui, įteikta

m. amžiaus sukaktį Long Beach, Calif. Kairėje —Juozas Matijošaitis (vidury) 1973 m. minint 75 i _ _ .
L. A. Radio pranešėja Danutė Kaškelienė, dešinėje — Stasys Paltus.

kiamą paramą, žodžiu sveiki
no KazVs Prišmantas — ALT 
vardu, Vladas Gylys — šau
lių vardu, Jurgis Mikalionis — 
Long Beach Lietuvių Klubo 
vardu, Juozas Ge’dmintas — 
SLA 75 kuopos -vardu, Juozas 
Milkus — Radijo vai. iždinin
kas, Grigas Valančius — vien
gungių^ vardu, Juozas V. Ruo
kis — bičiulių vardu. Gauta 
keletas telegramų ir laiškų: iš 
Grožvydo J. Lazausko — LVLS 
Prezidiumo pirmininko, Juozo

Urbelio — Sėjos administrate- niu, 
riaus ir k t.

Meninėje proramoje Radijo 
vai. pranešėja Danutė Kaške
lienė ir Liudvikas Beivydas ap
dainavo solenizantą, mintimis 
nuklysdami net į Havajus. Sa
vo žodyje Matijošaitis padėko
jo visiems už. jo pagerbimą, pa
žadėjo ir toliau dirbti, kieki 
jėgos leis. Minėjimas ir vaišės 
praėjo tikrai pakilioje nuotai
koje.

Juozas V. Rito kis

i mosio; kurias ■ biau, kad ir niotferpiškoli soęial-
į funkcijas (pav., pasftAtcjimo* demokratija beūtbdaftfnio ga- 
iktausimas), demokratijos ide- 
Į ulogijos esmf-s neliečia ir šioj 
srityj derrtokrafija turi gana 

j plačias veikftno ir prisitaiky
mo ribas. KonkredŠkai imant, 
•u demokratijos ideologija yra

I suderinimas ne tik siaurai su-
parlamentarinis 

vykdomosios val- 
parlamen- 

ir vad. prezidentinis 
jei prezidentas ir 

parlamentas periodiš-

ką priešvalstybiniu dar
bu — ir sprendimas čia visuo
met turės būti galutinis ir ne
ginčijamas. Vadinasi, jei aukš 
čiausiaš autoritetas nuspręs, 
kati visos gamybos priemonės 
socializuotinos, arba visiems 
po lygią dalį išdalintos — jo
kia korporacija ir aplamai nie
kas netučės teisės priešintis. O 
jeigu nuspręs, kad viskas yra 
tvarkoj ir gėrybės paskirstytos 
teisingai — tai taip pat reikės 
sutikti, ir jokia apeliacija, ne
kalbant jau apie pasipriešini
mą, su autoritetinio rėžimo 

j'esimu nesuderinama. Nesude
rinama tuo būdu su autoriteti-DEMOKRATIJA ir korporatizmaš

Čia yraf A. Rimkos straipsnio tęsinys — “A arpinmkų Tdeolo- niu rėžiniu ir tokia korporaty- 
gija ir ekonominių Lietuvos reikalų tvarkymias”. Pirmuose šio vinė santvarka, kur aukščiau- 
str. skyreliuose nagrinėta demokratijos ideologija ir socialeko- s*as institutas (“Aukščiausioji 

Korporacijų Taryba”) vaiz
duojama kaip socialekonomi- 
hių grupių delegatų Įstatymus 
duodantis organas arba "ant- 

' rieji’’ partaTneUTO rūmai.

nominės santvarkos sistemos, demokratija ir kooperatizmas 
(žiūr. pradžia MVA nr/6). Gi šiame paskutiniame skyrelyje na
grinėjama demokratija ir korporatiznias, o pabaigoje bus pa
teiktas atsakymas į klausimą, kaip turėtų būti tvarkomi-Lietu
vos ekonortiiniaLreikalai pagal varpininkų ideologiją.

demokratija beAtodarrinio 
mybos priemonių mAėvinimo 
nereikalauja ‘ir net tokiam nu
savinimui prieštarauja.

šiose sąlygose Lietuvos ‘eko
nominių reikalų tvarkymas be
turi žeisti privatinės nuosavybes 
teisių, — bent jau tol, kol patys 
gyventojai to nenori. Čia varpi
ninkai gali ir privalo vadovautis 
dėsniu, sdcralistų kongreso 19*20 
m. Ženevoje nustatytu. O šis 
dėsnis sako, kad ir socializavimo 
principas “nedraudžia nei že
mės ūkio valdymo atskiriems 
ūkininkams, nei amatų dirbtu
vių laikymo savarankiškiems 
amatininkams, nei įvairios rū
šies meno, laisvo dvasios kūry
bos darbo”, o “ūkininkų nudsa- • 
vybė ten, kur ji yra, turi būti 
palikta ir apsaugota”. Žmomė, 
tas pats principas dar nedrau
džia, reikalui atsitikus, kurios 
nors rūšies privatinę nuosavybę 
viešajam reikalui įstatymo nu
matyta tvarka panaudoti. Taip 
pat tuomi dar nepasakoma, kad 
visi be jokios išimties ėkonomi- \ 
niai reikalai tegali būti tvarko
mi tik privatinių Verslovfninkų 
ir kad nei valstybė, nei savival
dybės, ar kiti,viešosios teisės or
ganai, betarpiškai neprivalo j tų 
reikalų tvarkymą kištis. 'At
virkščiai: ten, kur valstybė, sa
vivaldybės ar kurie kiti viešo
sios teisės drgaiiAi sugeba ‘ir iš
gali kuriuos nors ekcmominTuš 
reikalus gyventojų dau^tAftos 
bei visuomenės naudai tvar
kyti sėkmingiau, kaip privAfinrai 
veršio virrinkai, — valstybė pri
valo tą tvarkymą į savo rankūs 
paimti. Tokios Wio šhkds, fe. 
a. transportas, miškų ūkis ir kt. 
prašyte prašosi visuomeninių ėr 
valstybinių organų tVarkoma's. 
Tačiau ir. čia kurią nors ūkio ša
ką ar gamybos sritį suvisuome
ninant arba suvalstybinant, pir
miau reikia ištirti bei psifikinti, 
kad, suvėlstybinūs, bus pasiekta 
bent jau nemenkesnių ūkio re
zultatų, kaip anksčiau kad puvo.

Aplamai, ekonominiai reika
lai niekuomet negali būti tvar- 
komi j kurios nors. dogmos, ar

prantarnas 
rėžimas su 
džius atsakomybe 
tui, bet 
rėžimas, 
patsai 
kai įstatymo numatytu keliu ir 
demokratiniu būdu (pačių gy
ventojų) renkami. Taip pat 
su demokratiniu rėžimu.sude- 
iin'amas konstitucionališkai nio 
narchinis režimas, jei tik mo
narcho valios pareiškimo ri
bos yra įstatymio (konstituci
jos) normų apibrėžtos ir jei ša
lia to yra periodiškai gyvento
jų renkamas įstatymų leidinio 
organas (parlamentas).

Iš to seka, kad demokratijos 
ideologijai negoli būti priešin
ga net ir vad". korporatyvinė 
santvarka, jei tik pačios korpo-" 
racijos ir jų organai sudaromi 
demokratiniu principu (iš apa
čios, o ne skyrimo būdu). Su 
demokattijos ideologija nesude
rinamas tik autoritetinis reži
mas ar autoritetinis ekonomi
nių reikalų tvarkymas diktatū
ros kebu, nes toks tvarkymas 
niekuomet nesiduoda derinamas 
su gyventojų daugumos noru — 
demokratinės ideologijos ir pa
čios demokratijos pagrindų.

Taigi pagrindinė Lietuvos 
ekonominių reikalų tvarkymo: 
sąlyga pagal varpininkų ideolo
giją — demokratinis režima'S, 
kuris gali, tam tikromis'sąlygo
mis, būti ir vad. korporatyvi- 
nėj santvarkoj. O (pirmoji 'ir 
pati svarbioji Lietuvos 'ekp* 
nominių reikalų tvarkymo gairė 
yra pažymėta socialekonominėj 
gyventojų struktūroj.

Kai miestų proletariatas tesu
daro tik apie 3—4% bendro, 
gyventojų skaičiaus ir kai apie 
90% visų gyventojų turi šiokių 
ar tokių gamybos’priemonių, iš. .. .iz, . .į , - . ,a 
kuriu vėl daugiau kaip «0% ' “‘•rReto vaHau,
teturi tų priemonių rie daugiau 
kaip tiek, kiek reikalinga pa
tiems su šeima gyventi "(Smul
kūs ir vidutiniai ūkininkai ama
tininkai, ir p.), tai sunku būtų 
suderinti su Lietuvos gyventojų 
daugumos interesais tokį ekono
minių reikalu tvarkymą, kurio 
pasekmėje šitie savarankiški 
gamintojai - ūkininkai etc. būtų 
verčiami proletarais. Juo la-

Tačiau klausimą nagrinėjant viena kiėh‘6 vardū JlsM vykdo- 
o._.__ _____ , galima ir mas, ;
reikia sūtik’ti, fead Corporaty- rėžffif'tū. 
rinės Šantvaifeo^s siekiamas ide
alas socialinės telkos, kuri ap
imtų ir "darba bei kapitalą, ir 
atskiras ūkio bei verslo • šakas 
visuihoje, yra ir ^.dęhięferąti- 
jiės santvarkos siekiamas ide- 
ala.s. ■ ..Taigi, iš es'w£§ korĘprą- 
tyyinė santvarka demokratijos 
ideologijai nėra .prieštaringa, 
o su. ja sutampa — prie -Sąly
gos, kad tokių korporacijų bet. 
kurrds rūšies ar laipsnio orga
nai būtų sudaromi iš zlfionių, 
kurie turi atitinkamos profesi
jos dalyvių daugumos pasitikė
jimą, t. y., kad tie organai bū
tų deiiiokratiniu principu su- 
darytijūD ne primesti organų ar 
asmenų kuriais nors siaurais 
pąsauliožiūrmiais ar persona
linio' intereso sumetimais.

Bet šioj vietoj mes jau susi
duriame ir su treciuoju nio-

J dernišfeojo korporatvvizino sie- 
J. Matijošaičim. dovanėlė, siniL^-- ■feorporaci-

jomš .peršamu 'uždaviniu — 
: ‘teisingiau gėrybes paskii*sty- 
' ti ir kultūrinę pažangą skatin- 
į- .ti”,- Mdp gana Švelnioj formoj 
* I šį uždavinį kai. kas formuluo- 
.ja. Savaime šitaip' ąpibTėžtas 
uždavinys nieko antidemokra- 

. tiška neturi. Galiuia net sakyti, 
i kad lai. yra bendras kiekvienos 
' demokratijos ir .Viėlliokratinės 
santvarkos idealas.^ Tačiau šis 
ideąteš'inodcrništaąjį'ko'rporaty- 
vistų koncepcijoj-turi-typatingą 
atspalvį, kuris patį idealą nuda

užo sapfvū, savo esfūfteje fūaža 
kuo tesiskiriančia" ftūo vjflsly- 

i biškai 'n^itarfnio ^Įcializmo.
1 Visų pirma hereifera Užmiršti, 
ka’d nffrtięrtiiškojb IcWpor^tiz- 
md šahhinkai be jokios išini- 

į ti^š yf& teip pat ft ^itfthiiikai. 
ivad. aūidTifeliniO YMūtno. kų- 
■ riš' v?feW&fp' ar kitaip Vamna- 
jntes. vis dėlto n no diktatūros 
sunkiai <tea t skiriamai. Tegul

l Šutas visa ką nulenilrfntis auto
ritetai veiks ir isakfhės ne sa
vo asmens vardu, k. a. daro ku
ris nors karalius ar diktato
rius. o remsis “funkcijų, kom
petencijos arba asmenybės” 
kutino nors “aukštesniuoju pra
du”, k. a. “žmoniškumas”, 
ra valia” ar kt.

1 . Bet vis dėlto kiekvienas 
rfti autoritetinis r. žibias,

bolizuoanti padėką : už jo lei-

viū 
čia

i

grynai teoretiškai

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

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

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

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVARGTOJ LIETUVOJ. 
Aūforė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose. Kaune, tfaudaldučše. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 pšL $1.50. Yra tarp pat 
išversta į anglų kalbą.

. b. Kuraiti., AaGI^KUOJU KILIMU | VILNIŲ. Kelionės 1 Lietu- 
vą fspfcaftai. llfustrtota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.

6. Kur>iti», kfeLld'^e Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au- 
tdrTiriis pistabuma Peipgituna Tnturt^to ir agitp'fOpo propaganda bei 
užtfiaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, grtžfti stilnimi.

Vinca, žtmaiti., LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS. 
3 istoriniai žemėlapiai. 106 psl. Kaina $2.00.

Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
84 psl.‘ Kaina $1.50.

51e fr kiti fefdinfai yra gkūnami
NAUJIENOSE, 1739 So. PtALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

•fsiUnkint darbo valandomis arba užsakant paltu Ir pridedant 
čekj ar pini^inf perlaida.

ge-

yrū lygus autokratiniam 
"Ši'to rėžirifo forma ir 

vartojamos priemonės gali skiri, 
tis, — jos gali būti net priešta-. 
ringos atskiruose kraštuose ar 
tam pačiam krašte {vairiais 
laikotrprais; tasai rėžimas ga
li atskirais atvejais r Luti net 
laisvesnis .ir .<lftima’niS:ešniš, 
kaip parlamentaripiš rėžimas 
—, bet tie skirtumai niekuomet 
nepareis nuo siį^ehaos, o tik 
hūo asmens (ąr.hęd'idelės as
menų grupės) valios ir galios 
šavO valią gĄ venSSn'ti. Dėl šios 
priežasties ypač k'orporatyvi- 
nėj santvarkoj autoritetinis rė
žimas duoda šąvarmTngą cha
rakteringą atspalvį:’ jis ^re- 
dištinuoja korporatyvinių orga
nų sudarymo procedūrą ( tik
ras autoritetinis rėamas nega
li pakęsti bet kurių organų su
darymo demokratiniu princi
pu .— nes tuo pačiu būtų ati
darytas kelias naujiems auto
ritetams) ir tų. organų kompe
tenciją (ta kompetencija nie
kuomet negali eiti ligi to, kad 
bet kuris klausimas korpora
tyvinių organų. būTų sprendžia
mas savarankiškai ir nepuikiau 
somai nuo autontetflflį rėžimą 
atstovaujančių . or^aiių). žo
džiu, auforitetiniš rėžimas kor- 
poratyvinėj santvarkoj . tegali 
pasireikšti vadizmu ir subor
dinacijoj. Vadinasi, ir korpo
ratiznias autoritetiniame rėži
me tegali būti tik etatinis. O 
jeigu taip, tai ir korporatyvi- 
nei santvarkai startofrteš trečia
sis Uždavinys “tefcirf^iau 
gėrybes paskirstyti fe kultūrinę 

[pažangą skatinti” ’savainie 
įgauna charakteringą ypat>’_ 
bę: tos gėrybės privalės būti 
skirstomos tik autoritetinį re
žimą afstoVaujančhį (Apartų 
nuožiūra, — organų, ktfrie •au
toritetiniame rėrirfie tegalės 
būti subordinuoti lik psčikm 
aukščiausiam autoritetui — 
vadui, o tie bet kurios rūšies 
kOqioracijonis ar ]U Mariams 
— dal yriams. Savaime st/pran- 
teina. kad tas pats makščiAn- 
sfjftis au"for}flefa"W spręs
ti ir apie tai, ką laiTcVti kūTfCt
rl" rrc pažanga ir kaip turėtų bū
ti tvarkomas visas ekonomi
nis gyvenimas suHg fėisfngomo 

ką Iftfkrii VafetyM-.vis principu,

Po šitų bendrojo pobūdžio 
pastabų galime eiti ir prie at
sakymo j klausimą: kaip gi 
turėtų būti tvarkomi Lietuvos 
ekonominiai reikalai pagal 
varpininkų ideologiją?

Jei mes pačioje pradžioje vi
si sutarėme, kad varpininkų 
ir demokratijos ideologijos yra 
identiškos, tai tuo pačiu jau 
apibrėžėme ne tik politinių, bet 
ir ekonominių reikalų tvarky
mo gaires. Vadinasi, Lietuvos 
ekonominiai reikalai tegali bū- 
ti tvarkomi tik taip, kad atitik
tų gyventojų daugumos valią. 
O kadangi gyventoj daugumos 
valią tegalima sužinoti, taip 
pat tos valios galimus pakiti
mus patikrinti, tik periodiš
kai pačių gyventojų atsiklau- 
siant, arba periodiškai ren
kant atstovus Į Įstatymus lei
džiamą aukščiausią organą, tai 
savaime prašosi išvada, kad 
ekonominių reikalų tvarkyti 
pagal demokratijos ideologiją 
geriausia ir lengviausia esant 
parlamentariniam režimui. 
Klausimas, ar parlamentari
nis režimas yra atstovaujamas 
vieno ar dvejeto rūmų, ar par
lamento teisės teliečia tik įsta
tymo leidimo sritį ar ir vykdo-

— nes gyvenimas vietoj nestovi 
ir nuolatos naujas sąlygas suda
ro ir naujus reikalavimus 'stato. 
Valstybės valdžia, jei gyventojų 
daugumos valia pastatyta, nau
jausius gyvenimo reikalavimus 
gali lengviausia stebėti ir Atitin
kamai -f ekoftomįnius Reikalus 
tvarkyti, jei tik ji objektyviškūi 
gyvenimą stebi ir. vertina:

t r t ' •• -

. - "(Pabaiga)

•Prof. Vaclovo Biržiškos

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai, 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami ui $4.00, o kietuos# 

viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, fei pinigus pašilsite tokiu acIrėsV:

1739 So. Halsted Street Chicago, ffiinois t>0608
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is here, too. Unfolding this 
“portable bedroom” where ver 
he chose to put JcAvn for 
the night, he 
gave many 
places the 
chance to 
say “George 
"Washington 
slept here.”

Over 300 million, people 
appear in America's 
Family Album. George 
Washington is one'of tfiern.
A soldier at 21, he was 

raised by his brother from whom 
he inherited Mount Vernon.

chief of the Revolutionary

Hy Alimin
George Washington 

1732-1799

Greenfield Village and 
the Henry Ford Museum, 

Dearborn, Michigan

At the Henry Ford. 
Museum you can learn new 
things about Washington. 
For example, you can see his



M.GE1ŽINISKAIP MASKOLIAI NAIKINO
(Tęsinys)

Iš viršuje patiekto State De-j 
partmento skelbimo matome, kad j 
Amerikos ir Anglijos Potsdamo į 
konferencijos dalyviai ne tik per
leido Karaliaučiaus kraštą mas
koliams, bet -ir pasižadėjo būsi
moje taikos konferencijoje rem- i 
u bolševikų užmačius dėl šito 
krašto. Tad Los Angelese gyve
nantis Al. Gustaitis, parodęs 
daug dėmesio Mažosios Lietuvos 
problemoms, pasiuntė prieš eilę 
metų ponui Trumanui tokį laiš
ką: *
“Dear Mr. Truman:

During the Potsdam confe
rence of July 17 — August 2, 
1945, the Prussia (Ostpreussen) 
was divided into two parts. The 
Russians got the Northern, and 
the Poles the Southern part.

You are the only live withness 
of the three powers (the U.S.A., 
England, USSR) at the Pots
dam conference.

I am Lithuaniamand studying 
the problems of that territory. 
I would me most pleased if you 
could let me know an answer to 
this question:

Was there any suggestion of 
any involved power to give the 
Northeim part of Prussia to Li-

1944—1948 metais
j thuania, already unfortunately 
į occupied by the USSR?

I have been informed, that the 
- ' Į Lithuanian delegation, supplied

with nesessary staterriĮents to 
prove that the Northern part of 
Prussia (Ostpreussen) should 

I belong to Lithuania, was pre
sent at the conference also, but 
the Russians did not allow them 
to be officially presented.

Unfortunately, after a brief 
debate that region was given 
to the USSR for temporary ad
ministration. That situation has 
prevailed up to date.

Soon after that agreement, 
the Russians eliminated those 
Lithuanians who. wrere present 
at the Potsdam conference.

Throughout the centuries the 
natives living in Prussia were 
Prussians of Lithuanian origin. 
They lived between the river Ne
munas (Memel) in the North 
and the river Visla (Vistula) 
in the South. The Lithuanians 
are seeking to get that region 
added to their state, and they 
hope that the government of 
the U.S.A., will help them in 
obtainng it.

Your information on this Eu
ropean territory would be most

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

Visi lietuviai maloniai kviečiami į “N.” pikniką

appro-

Mažosios Lietuves 
lietuviški vietovardžiai:

Vokiškos,, iki 193S m. 
vartotos formos: 

• *

Vckiikv nacty 193B 
nauii vięZov^fdžifi:

MeskoLŠky boEevIky pc 
1945 m. sudaryti Max, 
Lietuvos vietove rdh ei:

1. Aznugariai Gr. Asznuggam * Greazberg Pridorožnoye
2. Auluvėnai Auluwbhnen Aulenbach Kalinowka
3. Bilduvaičiai Bilderweitschen x Bilderweiten Lugowoye
4. Darkiemis Darkehmen Angerapp Ozersk
J5. Degėsiai Degesen Eichrode Babuškino *
6. Did. Berskaliai Gr. Berschkallen Birken Gremjače
7. Did. Gaudiskiemiai Gr. Daudischkehmen Gr. Gauden Krasnopoljanskoye
8. Did. Skaisgiriai Gr. Skaisgirren Kreuxingen Bolšakovo
9. E.tkūnai Eydtkuhnen Eydtkąu Cernyševskoye

10. Gerviškiemis Gerwischkehmen Gerwen Priozerskoye
11. GavaiČiai Gawaiten Herbogarode Gavrilovo
12. Galbrastai Galbrasten Dreifurt Lįvenskoye
13. Jonaičiai Jonei ten Gilgenfeld • Svoboda
14. Jeniškiai Janischken • Janicben Svoboda
15. Jurgaičiai Jurgaitschen Konigskirch Kanaš
16. Kaladžiai Kelladden Waldwinkel Hičevo
17. Kalniukai Kallningken Herdenau Prohladnoye

.18. Kaimėnai Kaymen Kaimen Zareče
19. Kraupiškiai Kraupischken Breitenstein Uljanovo
20. Kaukiemiai Kaukehmen Kukemeese Jasnoye
21. Kunigėliai Kunigehlen Stroppau Ottradnoye *
22. Laukniai Lauknen Hohenbruch Listavermoye
23. Lazdėnai Lasdehnen Haselberg Krasnoznamensk
24. Lengviečiai Lengwethen : Hohensalzburg Lunino
25. Lenkininkai Gr. Lenkeningken Grosslenkenau Lesnoye
26. Liobgaliai Lobegallen Lobenau Tolstovo
27. Malkiemis Mehlkehmen Birkenmuhle Kalinino
28. Malviškiai Malwischken Mallwen Majskoje
29. Mėlaukiai Mehlauken Liebenfelde Zaieso }
30. Muldžiai Muldszen Mulden Perevalovo
31. Naujininkai Naujeningken Neuhaufen Malomozajakoye
32. Nemunynas Nemonien Elchwerder Golovkino
33. Nybudžiai Niebudszen Herzogskich Krasnogorskoye
34. Pakalniškiai Pakallnischken Bergendorf Sovetskoye
35. Papelkiai Popelken 4 Markthausen . 7 Vysokoye
36. Peleninkai Pelleningken Striegęngrund n Zagorsk
37. Pilkalnis Pillkallen \ Schlossberg . ‘ Dobrovolsk
38. Pilupėnai Pilluponen Schlossbach Neyskoye
39. šoreliai Gr. Schorellen 'Adlerswalde Saratovskoye • - -
40. Senieji Lapynai Alt-Lappienen , Rauderskirch- B.'Bęrezki,.
41. Šilkojai Szillkojen Auerfliess šepėtovka ‘ L '
42. Šilai Szillen ‘Achillen ŽHino
43. Šilėnai Schillehnen Schillfeldę Pobedinq . y

(Pilkalnio aps.). ... 4
44. Šilėnai

(prie Nemuno)
Schillehnen Waldheide Pogranicnyj

45. Stalupėnai Stalluppdnen Ebenrode Nesterov
46. Stanaičiai Stannaitschen Zweilinden Furnianovo
47. Tolminkiemis Tollmingkehmen Tollgingen čystye Prudy< \ •
48. Trapėnai Trapponen Trappen Nemanskoye. 2 ?
49. Valterkiemis Walterkehmen Grosswaltersdorf Olhovatka
50. Vėderaitiskiai Wedereitischken - Sandkirchen Tirudfeeyo'
51. žirgupėnai Szirgupponen Amtshagen Podgorp'vka k
52. Ramintai Gr. Rominten Hardteck Krasnolesye' /
53. Sodėnai Sodehnen Schonsehluchtdorf Krasnojarskoye.

(prie Įsrutės)

appreciated. With your 
vai I shall use it in my work 
regarding that problem.

Yours faithfully,
Algirdas Gustaitis”.

Į šį jam nemalonų paklausimą 
pats Trumanas Gustaičiui neat
sakė, tik pirmojo sekretorė pra
nešė trumpai, kad šiuo laiku Mr. 
Truman “...will not permit him 
to respond with adequate ans
wer”.

8. Vietovardžių naikinimas
Mažosios Lietuvos vietovar

džius sudarė patys prūsai ir lie
tuviai. Tūkstančiai vardų, suda
rytų net prieš Ordino gadynę, 
išlikę per septynius šimtmečius, 
yra iš vienos pusės geriausias 
Įrodymas, kad Mortensenų “Dy
kros teorija” yra klaidinga, iš 
antros, kad tas kraštas yra et
ninės LietuvosMalis. ,

Bene pusė vietovardžių keldi
nama iš asmenvardžių. Taip 
Lengviečio sodyba per amžius 
liko Legviečiais, Vederaičio — 
Vederaitiške, Tirško — Tirškai- 
miu.

Kiti vietovardžiai išreiškia bū
dingas krašto pavirčiaus ypaty
bes. Laukiškiai, Lankyčiai, 
Laukniai, Stalaukiai ar Lauga- 
liai rišami su “laukais”. Lanku
piai, Lankiškiai, Lankučiai paro
do “lankas”. Pelkininkai, Užpel
kiai ir Papelkiai stovėjo arti pel
kių. Eglynai, Beržlaukis, Skrob
lai ir Alksniai paliudija, kad miš
kai turėjo įtakos vietovardžių 
kilmei. Taip pat ir gyvuliai bei 
žuvys buvo kai kurių vietovar
džių ,‘kūmais”; kaip antai: Pikt-
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ožių, Stumbrų, Staumbragirių ir 
žiobriškių. <

O Alka, Alkėnai, Laumygar- 
bis ir Perkūniškiai parodo, kad 
ir lietuviškoji mitologija itaka- 
vo vietovardžių darybą.

Vokišku vietovardžiu tebuvo 
labai mažai. Ir vėliau atvykusių 
vokiečių kolonistų atnešti vo
kiški vietovardžiai pasiliko ma
ža mažuma. Vokiškoji Mažosios 
Lietuvos administracija pasiten
kino pridėjusi prie lietuviškų 
vardu vokiškas galūnes, kad vo
kiečiai galėtų juos lengviau iš
tarti. Tokia padėtis tęsėsi per 
šimtmečius.

Bet 1938 m. vokiškieji naciai 
pasišovė išnąikinti lietuviškus 
šeimų ir vietovių vardus. Na
cių propaganda pagavo dažną 
mažlietuvį ir daugelis krašto gy
ventojų pakeitė savo lietuviškus 
šeimų vardus į naujus, vokiškus. 
Taip Cyrolies tapo Lerchfeld, Pe- 
teraitis pasidarė Peters, Krep- 
schtakies persikeitė į Wagner 
ir 1.1, ir 1.1. Kuomet asmenvar
džių pakeitimas pasiliko daugiau 
asmeniniu reikalu, lietuviškų 
vietovardžių naikinimas 1938 m. 
buvo pačios administracijos vyk
domas. Kaip tai buvo atlikta, 
parodo sekančiai 50 pavyzdžių. 
Naciai apsiribojo vietovardžių 
naikinimu Rytprūsių siaurinėje 
ir rytinėje dalyje. Vakarinės 
Maž. Lietuvos vardų jie nelietė. 
Taip neliesta pasiliko Samba, Ka
raliaučiaus apylinkė, Baigos apy
linkė, pasiliko šimtai lietuviškos 
praeities pėdsakų ir liudininkų.

Vietovardžių naikinime už vo
kiškus nacius žymiai toliau nu
ėjo maskoliški bolševikai. Jie 
tuojau, jau pačioje 1945 m. oku
pacijos pradžioje, pakeitė dide
lę gyvenviečių vardų daugumą. 
Tik smulkesnių kaimų, upių ir 
kitokių vietovių vardų kol kas 
buvo paliktos senosios, iki 1938 
m. vartojamos lietuviškai-vokiš
kos formos. Bet laiko bėgyje 
vyko nuolatinis senųjų vardų 
naikinimas ir jų vietoje naujų 
rusiškų pritaikymą. Būdingiau
sias bene yra Donelaičio gyven
vietės vardo likimas. Tolminkie
mis okupacijos pradžioje buvo 
Tolminkemsk vadinamas, kol jis 
vėliau į Cystye Prudy pavirto.

Maskoliai, neturėję jokio is
torinio ryšio su Maž. Lietuvos 
vietovardžiais, išnaikinę radika
liai jų lietuviškas ir vokiškas

TIMOR (timor yra lotyniš
kas žodis, kurs angliškai reiš- 
fear, alarm, dread; a terror) sa
la yra paskutinė Portugalijos 
kolonija, kuriai greitu laiku su
teikiama nepriklausomybė ir dėl 
to jau iš anksto prasidėjo parti
jų varžybos dėl būsimos valdžios, 
kai portugalai išsinešdins. Gau
nami iš Macao pranešimai sako, 
kad toje nedidelėje saloje kurs 
laikas kaip vyksta kruvinas ka
ras tarp dvejų partijų — deši
nės Timpro Demokratų Unijos 
ir kairiasparnio Revoliucijos 
Fronto už nepriklausomą rytinio 
Timoro dalį.

Kova dėl būsimos valdžios 
tarp minėtų partijų išvirto į 
rimtą karą su kulkosvaidžiais, 
mortarais ir kt. tikro karo pa
būklais. Salos sostinė Dili su
sprogdinta trupiniais. Viskas su-

naikinta. Visi, čiabuviu kvarta
lai dega. Baisu, pranešė vienas 
pabėgėlis. Macao pasiekiančio
mis žiniomis, daugiau kaip 1,000 
norinčių pabėgti, yra atsidūrę 
pačioje naminio karo ugnyje, bet 
negali pabėgti. Mažiausiai pora 
šimtų žmonių nuo praeito sek
madienio yra užmuštųjų tarpe 
žymi dalis moterų ir vaikų. Dili 
miestas sudaužytas į šipu
lius.

Ogilvie vadovaus 
Fordo rinkimams

CHICAGO. — Buvęs Illinois 
gubernatorius Richard B. Ogil
vie sutiko vadovauti prezidento 
Gerald Fordo rinkimų preziden
tus kampanijai ateinančiais 1976 
metais. Tuo reikalu jis žadėjo 
spaudą kiek vėliau painformuo
ti.
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and prie giljotinos. Tai buvo 
maždaug prieš 200'metų, mi
niai šūkaujant — Laisvė, lygy
bė, brolybė — prancūzų revoliu
cijos metu, šiais laikais moder
nieji Robespierai ir Maratai iš
naudoja šiuos šūkius imperializ

mo ir naujųjų laikų kolonializ
mo tikslams. Jie net kariauda
mi ir kaldami puolamuosius gin
klus sugebėjo išvystyti visame 
pasaulyje apgaulingus taikos ir 
draugystės sąjūdžius.

Būtų nelogiška paneigti lais
vojo pasaulio masines pastangas 
kelti individo laisvėms ir naikin
ti bet kokius varžtus, keičiant

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro Šeštadieniniu — iki 12 vaL

Blaškosi akligatvyje
Bronius Kviklys (b. kv.), akligatvin nuvedęs mari

jonus ir Draugo skaitytojus, ir toliau blaškosi Jis ne
nori prisipažinti, kad ne tuo keliu nuvairavo ir negali 
išsikapstyti, bet, kaip paprastai, stengiasi kaitinti ki
tus, pavojaus metu nedavusiu^ jam direktyvų. Geras 
kapitonas pavojaus metu kelią pats suranda ir be direk
tyvų, bet Kviklys to padaryti negali. Jam buvo žinomas 
bendras lietuvių kovos plahaš; bet tas planas jam nepa
tiko. Jis rado reikalo dalį informacijos nutylėti, paskelb
ti insinuacijas ir melus, bet kai atėjo sprendžiamoji va
landa, tai pasimetė. Bet jis nepasako, kad akligatvin ji 
nuvedė kreiva jo politika. Jis kaltina tuos, kurie pavo
jaus valandoj jam direktyvų nedavė.

Kviklys, neturėdamas jokios nuovokos, kas Helsin
kio konferencijoje buvo aptariama, kas sutarta pasira
šyti ir dėl ko ten visai nesutarta; be visos eilės kitų ne
tikslumų, jo paties pasirinktam akligatvyje šitaip rašo :

“Helsinkio nutarimai musų veiksniams buvo 
netikėtumas ir, atrodo, jie šiuo reikalu yra pasime
tę, nevieningi, nors tokių ar panašių susitarimų bu
vo laukta. Pirmiausia, neteko girdėti, kad mūsų 
diplomatijos tarnybos likučiai būtų pareiškę kokį 
nors viešą protestą, nors tas susitarimas pirmiau
sia jų kailį liečia. Altą, užuot raginusi lietuvius pro
testuoti, ragino siųsti padėkos laiškus ir telegra
mas. Vliko ir Lietuvių Bendruomenė Helsinkio de
klaracijos reikalu turėjo vieningą nuomonę ir bent 
jau jos nesiskyrė. Eilę šių organizacijų darbuotojų 
siuntinėjo JAV vyriausybės pareigūnams ir kong- 
resinanams specialius laiškus; formavo jų nuomonę. 
Bet kokia gi tolimesnė mūsų veiklos kryptis? Ką 
turime veikti ir ką daryti šiuo klausimu nė vienas 
iš mūsų veiksnių oficialiai nėra pasisakęs ir savo 
teigimų nepagrindęs”. (Draugas, 1975 m. rugp. 
25 d., 3psl.).
Kviklys drįsta tvirtinti, kad nei vienas mūsų veiks

nys oficialiai nepasisakęs ir savo teigimų nepagrindęs, 
tarytum jis pats savo tvirtinimus jau būtų ne tik tiksliai 
nurašęs, bet ir rimtai skelbiamus duomenimis pagrin
dęs. Jis rašė apie 30 Judo grašių, bet jis įiet nesiteikė pa
rašyti, kas tuos grašius gavo ir kas juos mokėjo. Jis lei-

do apsulįtagalvei Labanauskaitei nieku nepagrįstus 
girslus Drauge skelbti, visai jokių duomenų ar žinių 
šaltinių nesiteiraudamas, bet jis drįsta kaltinti lietuvių 
veiksnius pasimetimu, nesutarimu ir nesugebėjimu 
duoti direktyvas.

Pirmiausia, kalbant apie veiksnius ir ypač apie mū
sų diplomatijos tarnybą, reikėtų storžieviškų lietuviško 
skerdžiaus žodžių vis dėlto nevartoti. Kol mūsų diplo
matai yra oficialiai pripažinti ir jie eina atstovų, pata
rėjų ir konsulų pareigas, tai jie nėra joki likučiai, bet- 
diplomatai pilna prasme. Kalbėti apie likučius gali tik
tai juos pajuokai laikantis ir įžeisti norintis žmogus. 
Bet dar bjauresnis jo sakinys kalbąs apie mūsų diplo
matų kailius. Kam kam, bet jau Kvikliui tikrai šiuo 
klausiniu reikėjo patylėti. Jis, ko gero, nežino, kiek jie 
energijos, laiko ir pasišventimo įdeda savo pareigoms 
ne tik tinkamai; bet galimai geriau atlikti, visai ne
kreipdami jokio dėmesio į kvikliškai juos niekinant, į 
savo kailį.

Jis nori, kad diplomatai būtų veikę kongreso atsto
vus ir JAV vyriausybės pareigūnus, siųsdami jiems pro
testus ir formuodami jų nuomonę, kaip tai darė JAV 
Lietuvių Bendruomenės krašto valdybos nariai, susirin
kę pas ponią Zerrą. Jie telefonais protestavo, įtaigojo ir 
reikalavo, kad būtų -paleistas Helsinkyje “areštuotas” 
Dr. K. J. Valiūnas, kada šį kartą Helsinkyje niekas jo 
nebuvo areštavęs. Diplomatai, kaip ir visi kiti rimti žmo
nės, pirma faktus nustato, o vėliau protestuoja. Kviklys 
norėjo, kad diplomatai protestuotų, kaip barzdukinės 
Bendruomenės vadai protestavo, kada nebuvo jokio rei
kalo.

Tvirtinti, kad Amerikos lietuvių veiksniai buvo pa
simetę ir buvo užklupti nepasiruošę, gali tiktai Kviklys; 
kuris apie pasiruošimą ir informacijas nenorėjo nieko 
žinoti. Gal vienas kitas veiksnys ir buvo pasimfetęs, bet 
kiek tai liečia Amerikos Lietuvių Tarybą, patį galingiau
sią Amerikos lietuvių veiksnį, .tai reikia pasakyti, kad 
jis buvo ne tik gerai informuotas, bet ir pasiryžęs Ame
rikos lietuvius tiksliai ir teisingai inofrmuoti. ■

Dr. Kazio Bobelio, Amerikos Lietuvių Tarybos pir
mininko vadovaujamos delegacijos buvo pas valstybės 
prezidentą Fordą, kalbėjosi su. aukštais Valstybės De
partamento pareigūnais, kongreso komitetų iiafiais ir 
pats Dr. K. Bobelis grįžęs į Chicagą, net namo neužsukęs 
ir nepatelefonavęs, atvyko tiesiai į Alto pareigūnų su
šauktą spaudos atstovų susirinkimą ir informavo apie 
pasikalbėjimus, duodamas tikslias direktyvas, kas reikėtų 
ir ko nereikėtų daryti. Kviklys Dr. Bobelio infbrtiiaCijų 
nespausdino, savo skaitytojus nuvedė akligatvin, o dabar 
blaškosi.

ne tik aprangos, bet ir asmeniš
kos išvaizdos ar priežiūros ma
das. 'Rems tikslams buvo nau
dojamas įvairios rūšies menas, 
literatūra ir poezija, pramogų 
dalykai, komunikacija, netgi 
įvairūs narkotiniai vaistai. Ne 
veltui prez. John F. Kennedy sa
vo kalboje pareiškė, kad sekantį 
dešimtmetį būti amerikiečiu bus 
labai sunku. Juo yra sunku bū
ti ir dabar, kas ryškiai buvo ma
toma šiomis dienomis ir anks
čiau Amerikos lietuvių kai ku
rioje spaudoje ir organizacijose, 
nekalbant apie pavienius asme
nis. čia tenka pabrėžti, kad dau
geliu atvejų, vykdant tiltų su 
sovietais statybas, labiausiai nu
kentėjo Amerikos lietuvių vie
ningumas ir jų organizacijos — 
visuomeninės ir politinės. Iš vi
sų veiksnių, tik diplomatai ir 
Amerikos Lietuvių Taryba pa
vyzdingai išsilaikė.

Virš minėtų kontraversijų ir 
retorikos laikotarpyje bei įvai
rių idėjų mišinyje augo ir bren
do Henry Kisingeris, buvęs Ame
rikos Saugumo Tarybos pirmi-’ 
ninkas ir dabartinis Valstybės 
sekretorius, naujo pasaulio for
mavimo teoretikas. Apie ji yra 
daug kalbama ir rašoma. Propa
gandine knyga reikia laikyti 
CBS-TV reporterių Marvin ir 
Bernard Kalb parašytą Little, 
Brown 545 psl. leidinį “Kissin
ger” ($12.50). Neigiamus duo
menis ir nuomones bei komenta
rus surinko lietuviams pažįsta
ma spaudos ir radijo komenta
torė Phylis Schlafly ir Chester 
Ward masyvioje virs 800 psl. 
knygoje “Kissinger on the 
Couch” (Conservative Book 
Club, New Rochelle, N. Y., $12.- 
95).

Mums yra svarbu vispusiškai 
pažinti H. Kisingerį, susipažinti 
su jo raštais, filosofija ir po
litiniais planais bei siekimais, 
kad galėtume laiku ir efektin
gai panaudoti legalios opozicijos 
teises, pareikšti savo nusistaty
mus be isterikes ir be įžeidinėji- 
mu, veikiant Amerikos bei Lie
tuvos ir kitų pavergtų tautų 
naudai.

Henry Kisingeris atvyko su tė
vais iš Vokietijos ■'1938 metais 
ir apsigyveno New Yorko mies
te. Ten jis baigė aukštesniąją 
mokyklą, iš ten išvyko atlikti ka
rutę prievolę, o po jos įstojo į 
Harvardo universitetą. 1950 m. 
gavo bakalauro laipsnį su aukš
čiausiu pagyrimu — summa eum 
Įaudė. Aukščiausio laipsnio di
plomas ir pažintys kėlė Kisin
gerį nepaprastų gabumų, Wun- 
dejrkind, kategorijom

Senjoro diplomatiniam darbui 
Kisingeris parašė 377 psl. stu
diją “The Meaning of History: 
Reflections on Spengler, Toyn
bee, and Kant”. Čia kilo konflik- 
tdš.'Prof. William Y. Ellliott at
sisekė skaityti daugiau kaip 100

PAVERGTU BALTIJOS TAUTU RŪPESČIAI
RugpiūČio 20 d. Latvių būs

tinėje buvo sušauktas Baltijos 
tautų organizacijų pasitarimas. 
Pasitarime dalyvavo ir lietuvių 
organizacijų atstovai.

Pavergtų tautų organizacijos 
vadovas latvis Viktors Viks- 
nins atidarė sueigą ir jai va
dovavo. Vietoj dienotvarkės, vi
siems dalyviams jis išdalino iš 
Helsinkio pakto paruoštas iš
traukas.

štai taisyklės su padarytomis 
išvadomis:

Daugiau laisvės norintiems pe
reit per rubežių —- išvažiuot; 
daugiau laisvės idėjų ir infor
macijų pasikeitime; mažiau su
varžymo emigracijos procedūro
je; daugiau respekto žmogaus 
teisėms.

Nariai, pasirašę Helsinkio pak
tą sutiko sudaryti tvarkaraštį 
kitai konferencijai 1977 m. bir
želio mėn., ir apspręsti ar pasi
rašiusieji laikėsi nustatytų tai
syklių ar ne.

Yra žmonių susirūpinimas, 
kad dabartinė Sovietų valdžia 
naudos tuos susitarimue tik tais 
atvejais, jei tas jai bus nau
dinga propagandai ir tik retais 
atvejais, kad ką nors išgavus 
jiems naudingo iš Vakarų.

Sutartai konferencijai 1977 m. 
mums sudaro progą:

1. Diskredituoti Sovietų val
džią ir jos parašus po sutartimi. 
2. Pakeisti kai kuriu Vakaru di
plomatų galvoseną arba nors 
įkalbėti jiems atsargiau bendra
darbiauti su Sovietais. 3. Gali
mybė, kad galima iškovoti Bal
tijos žmonėms tam tikrų konce
sijų ir sumažinti Sovietų pries
paudą, jei sąlygos bus palankios. 
4. Iškelti ir išryškinti Baltijos

puslapių, nes tik tokio ilgio ra
šiniai buvo įprasti. Vienok tas 
Kisingerio rašinys buvo išspaus
dintas universiteto lėšomis, o jo 
autorius gavo Summa cuih Įaudė 
diplomą. Tik ta studija buvo 
pretekstu išleisti nuostatą, kad 
senjorų darbai būtų ne ilgesni 
kaip 150 psl.

Didelės įtakos Kisingeriui tu
rėjo liberali Harvardo ir New 
Yorko aplinka, bet labiausiai pa
veikė kontraversinė Cotincil on 
Foreign Relation organizacija, 
vadovaujama David Rockefellė- 
rio. Būdamas jds tarnyboje, jis 
turėjo progos dalyvauti šii asme
nimis ir organizacijomis,kurių 
pažiūros nešidferiria su klasiškais 
laisvės principais ir iš jii išei
nančia pasaiilfo santvarka. Tai 
atsispindi jo diplominihose dar
buose ir kitudse raštuose, žino
miausi Kisingerio veikalai yra 
A W’orld Restored” ir “Nuclear 
Weapons and Foreign 'Policy”. 
Apie šių raštų pagrindines min
tis parašysiu nekantį kartą.

rusifikaciją ir tikėtis, kad*Va
karai sudarys tam tikrą spren
dimą į Sovietų valdžią. Spren
džiant prekybos sutartis ir tuo 
pačiu bandant sumažinti rusifi
kaciją Baltijos kraštuose.

Norėdamas įvykdyti tuos užsi- 
brėžimus Baltijos Pavergtų Tau
tų komitetas kreipsis į visus pa- 
baltiečius; / Y

1. Tuč tuojau pranešti atve
jus Pavergtų Tautų komitetui,, 
jei jų draugams ar giminėms įe-’ 
leidžiama išemigruoti iš okupuo . 
to krašto. 2. Pranešti vi&uš at
vejus politinių areštų Baltijos 
kraštuose, suteikiant vardą, pa
vardę, adresą, kuo kaltinama, 
kiek nusmerkta kalėjimo. 3. Pra
nešti visus atvejus, jei gimi
nėms ar draugams Baltijos kraš
tuose. neleidžiama išvažiuoti į 
užsienį apsilankymui ir visūs at
vejus, jei neleidžiama iš Ame- 
jiko (JAV) įvažiuot į Baltijos 
kraštus aplankyti Baltijos kraš
tus. 4. Pranešti visus atvejus —r 
knygų ar žurnalų siuntimo už
draudimo giminėms ar draugams 
Baltijos kraštuose. 5; Pranešti 
rusifikacijos atvejus gerai pa
grįsta dokumentacija.

Kadangi yra rizika įvelti į ne
susipratimus, tai knygos? ir li
teratūra iš Jungtinių Airierikoš 
Valstybių turėtų būt siunčiama 
pensininkams, kuriems yra ma
žiau pavojaus nukentėti;

Pavergtų Tautų organizacijų 
pasitarimas vyko susirūpinimo 
ženkle. Daugiausia buvo kal
bama, diskutuojama ir akcen
tuojama kaip sustabdyti rusus 
okupantus nuo Baltijos kraštų 

•kolonizacijos ir rusifikacijos. 
Taip pat buvo daug kartų mini
ma “detente”. Vifenas iš kalbė
tojų “Save America Rally” de
monstracijose pasakė: “Detente 
is the fraud o fthe freedom”.

Nagrinėjant Helsinkio dekla
racijos ištraukas, kai kurie pa
sitarime dalyvavę asmenys- pa
darė pareiškimą,, kad reikia 
vengti iš Sovietų priverstinai 
reikalauti išduoti norintiems iš
vykti iš Lietuvos vizas. Jie.Įjai- 
minosi, kad rusai gali visiems 
lietuviams išduoti išvažiavimo ' 
vizas, o į Lietuvos tuščius plo
tus privešti rusų.

Rusai, norėdami visą Lietu
vą kolonizuoti, greičiau lietuvius 
išveš Į Sibiro taigas vergauti, 
negu jubs išleis į laisvę. Rusams • 
yra, buvo ir bus reikalingi ver
gai, nes tbtaiitafiilis rėžimas ki
taip egzistuoti negali...

Mano asiheniniu įšitikinimu, 
jei riisas okupantas taip pada
rytų, tai mes šib-je geležinės už
dangos pusėje liėtiiviai turėtume 
tik džiaugtis, kad mūsų broliai 
ir sesės iš Lietuvos esamo ten 
pragaro ištruktų ir atsidurtų! 
laisvėje. Būdami laisvi, mes pri-

(Nukelta į 5 psL);

DR. A. J GUSENAS

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

kaip jų išvengti — dažnai jau žino.

5
Amerikoje, kasmet vienas milijonas žmonių mirš

ta nuo širdies ligų bei aukšto kraujo spaudinio. 50 pro
centų jų miršta nuo širdies smūgio pirma negu pasie
kia ligoninę, širdies smūgiai priklauso daugiausia nuo 
Coronary Heart disease. Dr. A. M. Smith sako štai ką: 
Coronary Heart disease nėra pagydoma, bet galima 
nuo jos apsisaugoti. Dr. Albert J. Miller cardiologas, 
sako štai ką: Apsaugai nuo širdies smūgio būtina kiek
vienam patikrinti savo širdį vieną kartą į Pietus. Di
džiumoje širdies ligų priežastys yra sekančios: 1. Rū
kymas ir alkoholis 70 procentų. 2. Aukštas kraujo 
Spaudimas — cholesterolo. 3. Apkūnizmas — širdies 
Apaugimas taukais nuo riebių, saldžių valgių ir bealko
holinių gėrimų. 4. Blogi dantys, kiauri ir akli pūliniai, 
kurių nuodingieji bakterijų židiniai esti pasistfpę giliai 
žanduose. Reikia mažiau naudoti riebalų, saldžių val
gių, įvairių alkoholinių ir bealkoholinių gėrimų, drus
kos ir nerūkyti.

Būtina pasakyti žodį kitą ir apie vaikų širdies li- 
gas.šiuo metu vaikų širdies ligos yra labai plačiai pasi- 
rtiškusios tarpe jaunuolių. Nuo širdies ligų jie nėra 
kkugesni už suaugusiu? . Beje, jų jaunas organizmas, 
turintis daug atsparumo, turėtų teikti'jiems dangi.au 
saugumo, bet gyveftime dažnai būna atbulai. Vaikai 
šėrga visomis ligomis kurios pasireiškia ir pas suaugu
sius. Jie būna paliesti to paties reumato ir artrito, kaip 
ir suaugę. Pas vaikus liga pasireiškia lengvesnėje for

moje ir dažnai tėvai net nepastebi. Kartais vaikai nu
siskundžia mažais skausmais sąnariuose ar kauluose. 
Į tokius neaiškius skausmus nebūna atkreipta užtekti
nai dėmesio.

Tik tuomet pastebima, kad kas nors blogo vyksta 
su vaiko širdimi, kai jam smarkiai pabėgėjus, jis pri- 
dūsta —trūksta kvapo, turi stabtelėti ir pailsėti. Daž
nai nuo tokio lengvo reuniato ar aririto ir išsivysto 
įvairios širdies ligos, kurios be laiko jaunuolius nuva
ro ir į kapus. RodOs, ir šiais laikais daug vaikų serga: 
džiova, difterija, skarlatina, kokliušu ir kitomis ligo
mis, nuo kurių hifednųjų tėvai Tfeturi priemonių apsi
saugoti. šimtai tūkstančių vaikų serga glaudų uždegi
mu, kuris veik Visiioroet baigiasi širdies sutrikimu. 
.Sergančias glandas reikia pašalinti ir tik tada išveng- 
sim-širdžiai pavojų.

O kaip su Augančiu vaiky dantimis, ypač kada 
pūliai pasirteiškia danių desnOsfe ir jų šaknyse. Tada 
susidaro labai rimtas pavojus širdžiai, o kartais net 
mirtis, kaip janidettis taip ir seniems. Tokiais atve
jais būtina kuo greičiausiai kreiptis į dantų gydytoją.

Ar nebūtų sąmoninga, jog vaikai patikrintų kūno 
it- dantų sveikatą prieš ėjimą į mokyklą. Tada būtų ži
nomas jų širdies stovis, žinant širdies stovį galima bū
tų daug lengviau ją apsaugoti nuo sutrikimų, tėvams 
būtina iš mažų dienų gerai vaikus prižiūrėti, ir išsau
goti juos sveikus.

ŠIRDIES APSAUGA SENATVĖJE

Kiekvienas, sulaukęs senesnio atnžiauM, praranda 
savo pajėgumą ir nebėra toks stiprus, kaip jis huvb 
jaunatvėje. Tai neišvengiama atmaina, kurią kiekvie
nas turėtų aiškiai suprasti. Todėl šihižlai būtina ge
riausia priežiūra, širdis ištarnavusi ilgus metus, ma

čiusi gtehO ir blogo, pati išsidėvi savaime praras- 
dama šdvo pajėgumą. Ji jau nėra tokia tvirta ir dėl to 
jai būtina daugiau poilsio ir geros priežiūros. O jeigu 
ji buvo pirmiau jpažeista, tai tuo atveju būtina laikytis 
dvigubo atsargumo.

Senstantis žmogus palaipsniui turėtų sumažinti 
veik visūs savo kasdieninius žygius, ar tai būtų dar
bas ar pasilinksminimas. Jis turėtų žinoti, kad jam 
senstant, širdis palaipsniui nustoja pajėgų, nes ji ne
begali atlikti to, ką jaunatvėje lengvai atlikdavo.

Paimkime paVVzdį iš naminių gyvūnų, kaip iš šu
nies arba katės, jie labAi protingai elgiasi sendami. Jie 
ima mažiau ir daug lėčiau bėgioti, mažiau ėsti ir dau
giau ilsėtis, taupydartli energiją mažiau vargindami 
širdį. Užtat jie ilgiau gyvena.

Žmogus to nedaro, besididžiuodamas savo išmin
timi it protiniu išsilavinimu, dažnai pats save žudo, 
net nejausdamas. Senyvas žmogus turėtų daboti kiek
vieną savo žingsnį. Kad ir mažiausias susirgimas nuo 
danties atba pūlinio labai paveikia širdį, kuri jau ir 
taip yt*a išvarginta, nebeturi pajėgumo išlaikyti padi
dintą naštą.

Senatvėje reikia mažiau valgyti gyvulinės kilmės 
riebalų it proteinų bei krakmolų, o daugiau augalinių. 
Irčiau vaikščioti, vengti sunkesnių darbų, daugiau 
ilsėtis ir ttlAžiau rūpintis. Nereikia rūkyti jokių rūka
lų ir nevartoti alkoholinių ir kitokių gėrimų, kurie di
dina kkaujo spaudimą ir apsunkina širdies darbą. Rie
būs žtuonės privalo liesėti žengdami į senatv,. Riebieji 
daŽniAū būna aukšto kraujo spaudimo ir širdies smū
gio artkbs.

Ttrt-ėhl būti labai gerai visiems suprantamas fizio- 
loglnis reiškinys, jog senatvėje virškinimo aparatas 
sulėtėja. Todėl ne visas maistas esti naudingas. Rie-

balų ir saldumynų reikia vengti. Benormis jų naudo
jimas apsunkina visą organizmą, o daugiausia širdį.

Reikia valgyti liesą mėsą, žuvį, varškę, nes pieno 
gaminiai būtini normaliam kiekyje, kad apsaugojus 
organus nuo žalos bei suirimo. •» ;

Mineralų ir vitaminų turi būti normalūs kiėkiš nii- 
tyboje. Jų pakankamai yra vaisiuose ir daržovėse. Se
natvei reikia ruoštis iš anksto, nes nuo jos nei vienas 
nepabėgs. Yra sakoma: “Kas gimė, tas ir mirš’’. Taip 
yra gamtos sutvarkyta. Beje; kiekvienas savo rankose 
laiko savo ateitį, kurią jis gali vairuoti jam patinkama 
kryptimi. Nuo jo paties priklauso jo senatvės djenų 
laimė, ilgas ir ramus gyvenimas atbd trumpas , au
dringas. žmogus yra pats savo gyvenimo laivo vai
ruotojas!

ŠIRDIES PRIEPOLIS — KRAUJO KREŠULYS

Žmonės apie širdį visaip kalba. Sako, kad tas tū
ri gerą širdį, o tas turi bejausmę, to širdis minkšta, to 
meili ir panašiai. Atrodo, kad širdyje visi žmogaūš 
jausmai ir.protas tūnotų. Bet širdis visai kitai uždud- 
čiai skirta — su jausmais, su polinkiais ji visai neturi 
nieko bendro. Tam yra smegenų pilkojimedžiagA. 
širdis prie dvasinių polinkių tik tiek gal teprisidedA, 
jog jis smegenims tik pristato kraują ir tai pagal jų 
įsakymą.

(Bus daugiau)

SKAITYKITE IR PLATINKITE 
DIENRAŠTI. “NAUJIENAS”

JOS VISAD RAŠO
TEISYBĘ
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1975 m. S. Amerikos Lietuvių 
Tarpapygardinės ir Individua

linės Lengvasios Atletikos Pir
menybės numatomos š. m. spalio 

■11 d., New Yorke. Vykdo — 
Rytų Sporto Apygarda.

Varžybos bus vykdomos šio
se klasėse: vyrų (1959 m. gi
mimo ir vyresnių), jaunių B 
(1960-61 m. gim.), jaunių C 
(1962-63 m. gim.), jaunių D

Valandos pagal susitarimą.

DR. R. G. 8ALUKAS 
AKU|BRUA IR MQTERU LIGOS 
‘4‘lMKOLOGINt CHIRURGIJA 

4449 $e. PuImU Rd. (Crewford 
Building. T.L LU 54444

Jh&ni jigonfus pagal susitarimą. _ . _
el neataHepia, skambinti 374-8012 (1964 m ir jaunesnių), mo

terų, mergaičių B. mergaičių C 
ir mergaičių D. Jaunių ir mer
gaičių D klasėse bus 
dualinės pirmenybės 
doms taškai nebus 

,mi.
j Tarpapygardinėse 
dalyvauja Rytų, Vidurio Vaka
rų ir Kanados Sporto Apygar
dos.

Programa: vyrams, jauniams 
B — 100 m, 200 m, 400 m, 1500

DR. C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR 8LAPIMO TAKŲ 

CHIRŪRGUA Hld. 495-0533
Fez Vettty Medical Crater 

Ho Mmif sVriit 
ROUTE 54tJĘLGIIH, ILLINjū^l

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN Am SURGEON 

2434 WEST 71Ą STREET 
Often: HEmlock 4-5849

DFSO VALANDOS:
Knoadfeabii, ft ketvirtad. 1—7

ML Hill V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Warixiwte? Community Hinlkos 
__ - Midldnut dlrąkferlus.

1923 k Afartfcrim Rtf. W«rich*ri»r, 1IL

nt Įa&įj 542-2721, .t<

, ML W. EIS IN - EISiNAS : 
AkūtellLJA,ffc MOTERŲ LIGOS Į 

GINEKOLOGINI CHIRURGU A

Vilmdos pagal susitarimu. Jei neat 
’sįiepia, skambinti. ’Ml. 3-000L

TEL. — ‘BE 3-5893

DR. A. 8. GLfVECKAS 
GYDYTOJAS tR ČHIR.URGAS 
SPECIALYBt AKTŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street
Valandos pagal susitarim^- ^

ML K. A V. JUČAS
5614605 Ir 4894441

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
O F ĮSAI:

1002 N. WESTERN AVĖ. 
(Prie Western Ave. kampo) 
52T4 No. WESTERN AVE.

.Valandos, pagal, susitarimą^,. ,

•OT5e HE 4-TBYt
PR '6-9801

DR. J. MESKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VATANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais. ir penkta
dieniais. nuo 3 iki 7 vai. popiet, 
lik susitarus. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
"OPTOMETRISTAS

WI8 W. 7Tst St. — T«I. 737-5149
Tftrifta akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”.
v»1 pfrgal arty rimą Uždaryta treč.

ML LEONAS SHBUT1S 
£ ikKSTŲ, PŪSLĖS IR , 

KfcOSYATOS CHIRURGIJA
U54 WEST 63rd STREET

Keunao. nuo d—i vai. tok. 
Ofiso niofa 776-2880 

44^-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Beedra praktika, sp«c. MOTERŲ ligos
Ofiaw: 2652 WEST 59th STREET 

Tri.: PR 8-1223
0FI$O VAL.: pirm., antrad, trečiad. 
Ir peftkt 24 ir 6-3 vaL vak. šeštadie- 
ni ria 24 V&L I>o pietų ir kitu laiku 

parai susitarimą.

tik indivi- 
ir apygar- 
skaičiuoja-

varžybose

GRAOINSKAS
KIEKVIENAI TV NUO TOLO 

VALDYTI
2512 W. 47 ST. • FR 6-1998 

Sekm. ir treč. uždaryta.

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

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

...............  n imu ibi— ■iiiii i ii ___ iiiiir- ■ -___ — - _ — ... m. -ii.n — —

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

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO tPUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. 586-122C

PERKRAUSTYMAI

MOV IN G
Leidimai — Pilna apdrauda

~ ŽEMA KAINA
R.ŠERĖNAS
Tel. WA 5-8063

Apdraustas perkraustymas 
iš ivairiy atstumy. 
ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

TeL: FRentier 6-1882

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

Lietuvi y kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madieni 
ryto. . '
Telef.:

nuo 8:30 iki 9:30 vai.

HEmlock 4-2413
MAPLEWOOD AYE.715° So.

CHICAGO, ILL. 60629

BOKBST FIKES HURT 
OUR J3REST TRIEf«Bf

V. foWsdhis, WL D., S. C
; CHIRURGAS

1454 West znt street
. l&fct Vlfanlock ^123

Hl«^.: Glbson 8-6195
Priimt ligoniu* pagal kusitarima. Dėl 
r*l*nddB ■ akambinti tclci. HE 4-2123. 
Jei nogl^įligpią. .tai JelgL .GI .8-6195.

P. SHEBGS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
Aspratii - Protezai. Med. Ban- 
tižai. padilba kojoms
(Ar<a Su^pam) ir t. t

Vai - 4 įr 6—6. Settadieniah 9—1.

ums 
WMM

m, į tolį, į ankštį, rutulys, dis
kas, ietis ir 4x100 m estafetė.

Jauniams C — ta pati kaip 
yyrij, t& nebus 200 m. ir ieties. 
Moterims, mergaitėms B — 100 
m, 200 m, 800 m, į tolį, į aukštį, 
rutulys, diskas, ietis ir 4x100 m 
estafetė.
Mergaitėms C — ta pati kaip 
moterims, tik nebus ieties.

Jauninas ir mergaitėms D — 
100 m, 800 m, į tolį, į aukštį 
ir rutulys (6 1b.).

Dalyvių skaičius visose rung
tyse neribojamas, tačiau apyg. 
pirmenybėm taškai skaičiuojami 
tik 2 geriausias vietas užėmu
sioms dalyviams iŠ tos pačios 
apygardos, o estafetėse — tik 
vienai komandai. Individualinės 
varžybos skaičiuojamos pagal 
užimtą vietą. ' ,

Smulkios informacijos išsiun
tinėjamos sporto klubams. Rei
kalui ešant prašome kreiptis į 
Rytų Sporto Apygardos vado
vą, šiuo adresu:

Mr. Pranas Gvildys, 93 Wheel
ing Ave., Staten Island, N. Y. 
10309. Tel. (212) 356-7871..

Tolimesnes informacijas pra
neš rengėjai.

Š. A. pabaltiečių ir lietuvių 
plaukymo pirmenybės

1975 m. š. Amerikos pabaltiė- 
čių ir lietuvių plaukymo pirme
nybes vykdo Vid. Vakarų Spor-. 
to Apygarda ir Cleveland© LSK 
Žaibas, š. m. spalio 19 d., sek
madienį, Clevelande.

Pradžia 9:30 vai. Registraci-’ 
ja nuo 8:30 AM.

Varžybos vyks Case-Western 
Reserve universiteto baseine, 
10900 Euclid Ave.

Programa vykdoma šiose kla
sėse: vyrų ir moterų (15 m. ir 
vyresnių), jaunių ir mergaičių 
B (13-14 m.), C (11-12 m.) ir 
D (žemiau 11 m.). Klasifika
cija pagal dalyvio amžių varžy
bų dieną.

Programa: vyrams ir jau
niams B — 100 yd. Laisvu st., 
100 yd. nugara, 100 yd. krūti
ne, 100 yd. peteliške, 200 yd. 
kompleksiniai, 500 yd. laisvu st. 
(tik vyrams). •

Moterims ir mergaitėms B — 
ta pati kaip vyrams, tik mote
rims 200 yd. I. st.

Jauniams ir mergaitėms C ir 
D — 50 yd. 1. st., 50 yd. nu
gara, 50 yd. krūtine 50 yd. pe
teliške, 100 yd. kompleksiniai 
(D kl.) ir 200 yd. kompl. (C kL).

Taipogi bus vykdomos laisvo 
st. ir kompleksinės estafetės.

Lietuvių pirmenybės bus iš
vestos iš pabaltiečių varžybų.

Dalyvių skaičius neribotas. 
Registracija iki š. m. spalio 11 
d., šiuo adresu: Mr. A. Bieiskus,- 
13813 Othello Ave., Cleveland, 
Ohio 44110. Tel. (216) 681-9143. 
Smulkios informacijos išsiunti
nėta sporto klubams.

ŠALFASS-gos Lengv.
Atletikos ir Plaukymo

Komitetas i

Sudarė tris albumus 
lietuvišku dainų

Kendsha News dienraštyje 
rugpjūčio 14 d. laidoj'e įdėtas 
ilgas straipsnis antrakte “Pro-, 
duces 3 albums. Sings Hthua- 
nian folk songš” .(Sudarė tris 
albumus. Dainuoja lietuviškas 
liaudies dainas). To diehraščio 
bendradarbė Shėila Melander 
straipsnyje apie Aureliją Paukš- 
telienę (Mrs. Aurelia (Vytau
tas) Paukštelis), su jds fotogra
fija, aprašo jos meilę ir atsida
vimą lietuviškai dainai.

Straipsnis pradedamas nuo 
įvado, kaip jos dainavimo in
struktorius pasakęs, kad “Iš jū
sų aš niekada nepadarysiu ope
ros solistės”, tačiau, savo vyro 
Vytauto skatinama Mrs. Aure
lija Pa&kšteLienė^ ketverius me
tus dainavimo meno mokėsi pas ’

vyras jos aspiracijoms rekor- 
daines buvo jos Įkvėpėju 

ir nugarkauliu. “Pardavimo rin
koje yra daug lietuviškų rekor
dų”, ji pastebi, “bet nedaug po
puliarių dainų. Amerikos lietu
viai labai brangina gimtojo 
krašto balades ir liaudies dai
nas, bet taip pat mėgsta popu
liarią amerikiečių muziką. Jie 
dar labiau brangina, jei dainuo
jama jų gimtąja kalba, aiškina 
ji.

Pirmąjį albumą, pavadintą 
“Aurelija”, jį sudarė prieš 7 
metus. Wita Records kompa-' 
nijoj ir Colombia Studijose Chi
cagoje. Kiti jos sudaryti albu
mai — “Dainuoju tau, Aureli
ja” ir “Sigutė” Mlšerikų už
drausti Lietuvoje 'dėl dviejų dai
nų, kuriose pavaizduojami prieš- 
komunistiniai idealai, pavyz
džiui daina “Laisvės kovotajas”, 
kuriai ji pati parašė muziką, 
vaizduoja jauną lietuvį, pasiry
žusį kovoti už savo šalies laisvę 
ir paveldėjimą.

Jos albumai turį geriausią pa
sisekimą Chicagoje ir New Yor
ke. Jos albumus labiausiai per
ką pusamžiai žmonės. Albumo 
“Aurelija” ji pardavusi 3,000, 
“Dainuoju Tau^ Aurelija” — 
2,000 ir “Sigutės” 1,000.

Aurelija ir Vytautas Paukš-, 
teliai turi tris dukreles — Vita. 
15 metų, Lyną 6 ir Tina 4 metų, 
amžiaus. Gaminti rekordus

Daiey planuoja erti j kontaktą 
-u fcderafihe valdžia finansuo
jant greitkelio statybą federa- 
linėmis ir Chicagos miesto lėšo
mis.

WASHINGTON AS

Švietimas Amerikoje 
kaštuos 119 bilijonų

Švieti
mo išlaidos amerikiečiams šie
met (1975-76) kaštuos apie ?11 
bilijonų daugiau, hohš mokyklų 
skaičius žymiai bus mažesnis, 
pranešė JAV-bių švietimo ko- 
misionierius Terrel H. Bell. 
Moksleivių skaičius ateinančiais 
mokslo metais sumažėsiąs iki 
58.9 milijonų. Didesnis moki
nių sumažėjimas būsiąs elemen
tarinėse mokyklose, bet aukštes
nės mokyklas baigiančių 1976 
metais skaičius būsiąs žymiai di
desnis, kaip kitais metais.

wwwwvwwwvwmawwvwvmAwww^ammamwvvwvw

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI 
"Dievo 'duona nužengia ii dangaus ir duoda pasauliui gyvybę".

' > , 7 Jono 6:33.

Totrau kalbėdamas Viešpats Jėzus pasakė: “Aš esu gyvenimo duona. Aš 
nužengiau iš dangaus”. Juo labiau žmonės yra patenkinti žemiškais daly
kais, too mažiau jie yra palinkę prie dangiškų dalykų. Naujoji Dievui pasi
šventusių žmonių prigimtis tarpsta naikindama senąją prigimtį. Naujieji 
siekimai, viltys ir troškimai bujoja naikindami senuosius. Atsimename, kad 
Jėzūs yrą pasakęs: “Darbuokitės ne dėl žūnančio maisto, bet dėl pasiliekan- 
čiojo amžinam gyvenimui". Todėl stenkitės priimti kuodaugiau gyvybę duo
dančio dangiškojo maisto. Bukime dėkingi, kad suradome didį amžinos 
gyvybes Davėją, kuris gali ir yra pasižadėjęs suteikti mums Duonos iš dan
gaus. “Kas tiki Sūnų, turi amžinąjį gyvenimą, o kas neklauso Sūnaus, ne
regės gyvenimo, tik Dievo rūstybė pasilieka ant jo”.

VT»I žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? 1 tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
rlėmėkamal. Rašykite:

z ■ B •

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

iV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

TĖVAS TR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

Rodezijos pasitarimai 
su juodžiais nesisekė

Rodezijos ministeris pirminin
kas Ian Smith antradienį prane
šė rankas plojančiam parlamen
tui, kad jo pasitarimai su juo
dųjų nacionalistų lyderiais ne- ■ 
pasisekė. Jiš pasakė, suruošiąs 
kitą pasikalbėjimą su nuosai
kesniais juodžiais, kurie nerrei- 

. , ,. kalauja, kad-.baltieji išsikraus-,
(plokšteles)-yra labai brangiai. tytų iš Rodežijbs.
kaštuojantis 'dalykas, nors mes 
išėjome lygiomis, nieko nenusto
dami, sako ji. Tebebūdama 16 
metų amžiaus ji su savo šeima 
atvyko Į šį kraštą, pabėgdami 
puo komunistų vergijos rusams 
užgrobus Lietuvą.

Korespondentei paprašius Mrs. 
Paukštelis -pagrojusi rekordą 
“Laisvės Kovotojas”. Jos balsas 
turi labai gryną švelnų antro
jo soprano balsą, kurio labai 
malonu pasiklausyti.

Kenošos laikraščio “Kenosha 
News” iškarpą atsiuntęs Keno- 
šos ilgametis gyventojas ir ži
nomas lietuvis veikėjas Juozas 
Kasputis nuo savęs pridūrė: 
“Paukšteliai yra gerai žinomi 
Kenošiuje. Vytautas Paukštelis 
yra First National Bank audito
rius. Šią vasarą -jis buvo Wis
consin© Lietuvių Dienos pirmi
ninkas. Aurelijos iPaukštelienės 
mergautinė pavardė Jarutė.

X jpr.

Daley nori laimėti 
prezidento pritarimą

CHICAGO. — Meras Daley 
pasisakė panaudojęs progą kai 
prezidentas buvo Chicagoje, lai
mėti jp palankumą greitkeliui 
per Chicagos miestą (Cross
town). Nors prezidentas nepa
daręs jokio mosto, kad padėtų 
ft ėYūi " ia^Tdiikti 'gubernatorių 
Walkerį ir pastatyti per miestą 

mjyhų ilgumo “Crbsbtown” be 
infnojąus vaiste jos dalyvavimo, 
ta'čiab Daley viltingą! pasakė: 
“Aš taip jaučiu, kad mes tą da
lyką tačiau pastątysime”.

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
"aikštė automobiliams pastatyti

Smith pasakė Rodezijos par
lamentui, kad juodžių reikalavi
mai, kokius pasitarimuose art 
tilto Afrikos jie iškėlė, reiškė’ 
leisti juodžiams žmogžudžiam^ 
ir teroristams sugrįžti į šią cen-' 
trinės Afrikos valstybę, kad jo^ 
j e galėtų laisvai siausti.

PAVERGTŲ 
BALTIJOS TAUTŲ 
RŪPESČIAI

(Atkelta iš 4 psl.) 
valome viską dhryti, kad mūšų 
tautiečiai vienokių ar Mtokfu bū- • 
du būtų išlėisvinti. Tokie pa’sisa- Į 
kymai, kad Lietuva liks be lie-' 
tuvių tai klaidinga ir nelogiška 
interpretacija.

Gaila, kad latviai, kaip ir lie
tuviai, šaukdami pašitarirtūs 
spaudai neparuošia kortunika- ‘ 
tuš. Mes, lietuviai, turėtume, 
pasimokyti iš amerikiečių, ku
rie iš anksto paruošia “Press re-. 
lease” ir ’net prieš sueigą isda- ( 
liną spaudos ’atstovams, o kar- ij 
tais net ir visiems dalyviams. !• 
Norėčiau priminti visoms lietu-' 
viškoms organizacijoms, drau- j 
gijoms, kad šią pastabą įsidėmė
tų ir pradėtų ją įgyvendihti.

Pasitarimai 'praėjo darbingoje 
•nuotaikoje, tik apgkilėtina, kad 
■pirinimhkatijan'tiš 'dažnai karto
josi ir nesugebėjo į klausimus ’ 
atsakyti. ^1 bud i

"NAteJIENO? ’ -X-TEKtaEN0
LIETUVIO Į

DRAUGAS TR BIČIULIS

čleMens petrash
Ktė'ifiehsas Petrokns

Gyveno 3.30 'East Buffalo, 
NėW Buffalo, Michigan

Vienerių Metų Mirties Sukaktis

Persiskyrė su šiuo pasauliu 1974 metų rugsėjo mėn. 
29 dieną, sulaukęs 82 metų amžiau.

■ -f- f-V ,| — ■■. : ii. ' n <1 . ! 1 J, <
Jis gMnA.Lrctuvoje, %irS$^ a|)š., A’ajasiskTų kaime. •

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArtis 7-1711 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

ambulance 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ-

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Antanas m. Phillips
3307 So. LITUAjNICA KVeNUE. Phone: YArds 7-3401
- _ - • .......... ..... ........

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, 11L PLone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
Šo. 'cALlFdkMA AVĖ. Ph«ne: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: Y Arris 7-11*8-113$

i

iMrs. Ragnhildą Congdon ir pa-|i 
'darė pirmąjį populiarių ameri- j 
joniškų dainų lietuvių kalba pir- | 
mšij atburtą.

Mrs. Paukštelis sako, kad jos

Paliko nuliūdę: 1

žrtftha Pearl ir fcWMrife.

III ĮIJUĮLM--------------- -■ - 11 « ^11^——

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LAtkAWTCZ)

2424 WEST 69th STREET Klspnonc 7-iZrd
2314 WEST 23fd PLACE VfrghriA 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, BL 974-4410

-MM Bn. HASTED STREET Ptfėne: YArdb 7-1M1

— mauMmos, čwcXgo i, rtt_— frtday, AUGurtzs. 1975
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PROF. BU KASIAS TEISINA PREZ. FORD4
Wyoming. Valley, Pensilvani

joje, yra lietuviams labiausiai 
žinomas kraštas, kur pirmieji 
lietuviai ateiviai anglių kasyk- 
klose dar praėjusiame šimtme
tyje padėjo kurti laisviausią 
kraštą, pasaulyje — Jungtines 
Amerikos Valstybes. Kas nėra 
girdėjęs Skrantų (Scranton), 
Vilksberio (Wilkes Bare), šena- 
dorio (Shenandoah) miestų ir 
tuzinų mažesnių miestelių var

dų, kur lietuvių senovėj gyven
ta, ir lietuviška kultūra kurta.
Wilkes Barre ir šiandien tebelei
džiamas LRKSA (Lietuvių Ry
mo Katalikų Susivienijimo Ame
rikoje) organas “Garsas”.

Wilkes Barre kolegijoje pro
fesoriauja lietuvis prof. Dr. Bro- 
nis Kasias, su kuriuo to miesto 
laikraštis Wyoming Valley To
day turėjo pasikalbėjimą šiuo 
metu aktualiu klausimu — apie

jis atvyko j Naujienų raštinę ir 
įteikė paketą Laimės ■ šuliniui 
arba šaltiniui rudeniniame pik
nike laimingam dalyviui. Jis su 
savo artimaisiais taip pat žadė-

' help WANTED — Vi^ĄALE
Darbininkių Reikia

CLEANING WOMEN
Private suburban home. Day time 
hours — full time. Transportation 
furnished from office to home. CTA 
Jeferson Park Transportation to 

Office. Must understand English. 
■MIN1T MAID INC.

7400 Waukegan Rd., Niles. Ill.
647-0433.

PIGIAUSIA KELIONĖ Į GIMTĄJĮ KRAŠTĄ
SAVAITĖS EKSKURSIJA LIETUVOJE

tik $679
(lėktuvas, viešbutis, maistas)

Ekskursija išvyksta iš Bostono ir New Yorko
RUGSĖJO 25 D. IR SPALIO 16 D.

Prie šių grupių galima jungtis iir iš kitų miestų —
Chicagos, Clevelando, Detroito, Pittsburgho, 

Philadelphijos, Los Angeles ir kitur.
Norintieji gauti daugiau informacijų prašomi 
kreiptis į

ALGIRDĄ MITKŲ,
8 White Oak Road, Newton, Mass. 02168.

Tel. (617) 969-1190
arba

Galaxy Tour and Travels, 141 Linden Street,
Wellesley, Mass. 02181. Tel. (617) 237-5502
Iš itų miestų galima skambinti Collect dienos 

metu Galaxy Tour and Travels arba Algirdui 
Mitkui po 4 valandos po pietų.
Prašome pasinaudoti šia puikia proga taip pigiai 

aplankyti Lietuvą.

L" ~ ' .... I .. .'.,1 III Jin. . ,,    .ĮJ.J _ „-1.......

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 8 TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairiu prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

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

Įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

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

.......  ------------ .............................. ... ,Li.------ _-----------------------------------------------------------

SIUNTINIAI Į LIETUVA
Cosmos Parcels Express Corp. , i

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, HI. 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. VALANTI N AS
-. ' ‘ .....  I

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS šiemet suėjo 80 metų. Minint'tą sukakti, gerbiant pirmojo 

Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus Ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel- 
Diamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisve, 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar jų Įgalinti!

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, Jų bendras Irstitn- 
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, naudingas 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi | 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- 
tuvUkų reikalų renesanso.

Helsinkio konferenciją. Stam
bia antrašte “Local professor de
fends Ford’s stand in Helsinki” 
(Vietinis profesorius gina For
do poziciją Helsinkyje) rugpiū
čio 6 d. data įdėtas su prof. Kas
iu toks pasikalbėjimas: .
Dr. Bronis Kasias, Wyoming, 

pareiškė, kad prezidentas Ge
rald Ford pasirašydamas Hel
sinkio susitarimą Lietuvos iš Eu
ropos žemėlapio nepašalino nei 
Lietuvos viltį išsilaisvinti nuo 
Rusijos: aptemdė.

“Jungtinės Valstybės Pabalti
jo tautų sovietizacijos niekados 
nepripažins”, pasakė Kasias.

Spaudoje buvo plačiai pradėta 
spekuliuoti, kad Fordo parašas 
ant Helsinkio dokumento reiš
kia, jog Jungtinės Valstybės ap
leidžia Baltijos valstybes Esti
ją, Latviją ir. Lietuvą. Bet gi, 
Prezidentas, turėdamas galvo
je galimus klaidingus Helsin
kio dokumento aiškinimus, vie
ną dieną prieš .savo išvykimą į 
Europą pasikvietė į Baltųjų Rū
mų konferenciją visų trijų et
ninių grupių Amerikoje va’dus 
ir padarė pareiškimą apie savo 
kelionės intencijas.

V

Nepripažinimo politika

Konferencijoje, kurioje daly
vavo ir Valstybės Sekretorius 
Henry Kisingeris ir 'Kongreso 
nariai, įskaitant ir vietinį kon- 
gresmaną.'Daniel J. Flood, For
das pareiškė: “Aš gali jus už
tikrinti kaip toks, kurs ilgą lai
ka buvo suinteresuotas tuo klau
simu, kad Jungtinės Valstybės 
niekuomet nepripažino Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos inkorporavi
mo į Sovietus ir to nedaro da
bar. Europos Saugumo Konfe
rencijos rezultatai nepaliečia 
mūsų oficialios nepripažinimo 
politikos”.

Kasias, Wilkes Kolegijos is
torijos ir politinių mokslų profe
sorius, pasakė, kad tas susitiki
mas su Prezidentu buvo, turbūt, 
rezultatas šių trijų etninių gru
pių grupių intensyvių pastangų 
sužinoti JAV-bių oficialią pozi
ciją Helsinkio mitinge.

Tūkstančiai telegramų ir laiš
kų buvo išsiųsta kongresma- 
nams, senatoriams ir Preziden
tui; demonstracijos įvyko Chi- 
cagoje, Detroite, Clevelande, 
Daytone, Washingtone ir New 
Yorke. Buvo budėjimai, eisenos 
ir vieši protesto pareiškimai 
prieš tą paktą.

Oficiali U. S. pozicija

Kasias į Fordo pafeiškimą 
žiūri kaip į JAV oficialios pozici
jos išaiškinimą ir sako, kad Pre
zidentui turėtų būti suteiktas 
kreditas už jo drąsią poziciją toj 
deklaracijoj”. Jis pasakė, kad 
susitarimą pasirašiusiųjų kriti
kai klaidingai nuaiškino Fordo 
veiksmus ir intencijas. “Helsin-

Lietuva bus laisva, buvo Kas- 
lo pareiškimas, kad Amerikos 
lietuviai turi tęsti savo darbą 
vienam tikslui... tol, kol Lietu
va bus rusų dominuojama.

Straipsnis baigiamas trumpa 
informacija, kad dabartinis Vyr. 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
(VLIKO) prezidentas Dr. A. Va
liūnas nuskridęs į Helsinkį bu
vo trumpam laikui sulaikytas, 
bet greit buvo paleistas..

Pabaigoje priminta, kad Ame
rikos Lietuvių Tarybos prezi
dentas Dr. Kazys Bobelis Bal
tuosiuose Rūmuos’e atstovavo 
lietuvius amerikiečius ir kad aiš
kiai- apsikęitęs nuomonėmis su 
delegacija, Prezidentas perskai
tė savo pareiškimo tekstą ir vi
siems delegatams išdalino po vie
ną kopiją. ' •

Straipsnio antrą dalį užima 
ištisai įdėtas Prezidento pareiš
kimo tekstas. j

Prezidento Fordo'Baltuosiuose 
Rūmuose pareiškimaą apie Lie
tuvą įdėtas Naujienų. 1^6 nu
meryje. ; ’ J.- Pr.

Chicago je sumažėjo 
oro suodžiais tarša 

_ • • I - f

CHICAGO. — Aplinkos kon
trolės komisionierius H. Wi Pos
ton praneša, kad daugiau kaip 
pusėje Chicagos miesto ploto 
oro teršimas suodžiais sumažė
jo iki federalinių nustatytų stan
dartų. “Mes padarome didelę pa
žangą”, pasakė^ Poston. Nau
jausi patikrinimai' parodę, kad 
per praeitus 5 metus šiemet pa
daryti “dramatiški”' pagerini
mai.

Gegužės 30 dieną padarytipa- 
tikrinimai parodę,, kad 51 nuo
šimčių Chicagos ploto ore bebu
vo suodžių kiek fėdėraliniai stan
dartai leidžia, t. y. iki 76 mikro- 
gramų viename kubiniame met
re oro. Tuo tarpu dar pasilieka 
dvi labai užteršto oro sekcijos 
— pats miesto centras (Loop) 
ir plieno fabrikų bei- sunkiosios 
pramonės apylinkės Chicagos 
pietrytinėse dalyje.

Pašto pabrangimas 
prasidės nuo Kalėdų

WASHINGTONAS. — Paštų 
ištaigos ir Kongreso informaci
jomis pašto ženkleliai papras
tiems laiškams iš dabartinių 10 
centų numatoma prieš Kalėdas 
pakelti iki 13 centų. Naujos pa
didintos ratos publikai kaštuos 
apie S1.8 bilijono. Laikraščių, 
žurnalų, reklaminių spaudinių ir 
kt. rato irgi beisiančios pakeltos, 
bet labai nedaug.

jo jame dalyvauti. Naujienose 
nesenai pradėta spausdinti jo 
studija “Saugok savo sveikatą”, 
o prieš kurį laiką iš spaudos išė
jo jo naujausia knyga — atsimi
nimai ir mintys. Ją ir kitas A. 
Gustainio knygas bus galima 
įsigyti tame piknike rugsėjo 7 
d. Polonia Grove. Rengėjai 
kviečia visus tautiečius dalyvau
ti Šiame rudeniniame piknike.

— Ponia Grace Denk iš šiau
rinės miesto apylinkės šiandien 
nustebs radusi savo pašto dėžu
tėje Naujienas. Jas jai užsakė 
platinimo vajaus proga artimas 
asmuo, norėdamas suteikti 
džiaugsmo, laimės ir naudos, 
skaitant geriausiai lietuvius in
formuojantį dienraštį Naujienas, 
kurioms palinkėjo sėkmingos 
kovos su Lietuvos okupantu — 
didžiausiu imperialistu ir mela
giu, kokio iki šiol istorijoje dar 
nebuvo. Naujienų vadovybė 
nuoširdžiai dėkoja ir sveikina 
naują skaitytoją p. Grace Denk.

— Los Angeles Dramos sam
būris, 16534 Haynes, Raseda, 
Cal. 91335, paskelbė scenos vei
kalo konkursą ir paskyrė $1,000 
ir $500 premijas už geriausius 
kūrinius, tinkamus vaidinti. 
Premijoms po $500 paaukojo 
akt. Vincas Dovydaitis ir inž. 
Gasparas Kazlauskas, taip pat 
Birutė ir Povilas JGyliai. Kon
kursas baigsis sekančių metu 
vasario 1 d., gi naujuosius vei
kalus numatoma statyti per 
Teatro festivalį 1977 m. Kana
doje. I " .

tu
— Prel. Liudvikas Mendelis, 

po ilgesnės ligos ir 77 m. slegia
mas, pasitraukė iš šv. Alfonso 
parapijos Baltimorėje klebono 
pareigų ir apsigyveno Oakville, 
Conn. Parapiją administruoja 
kun. Antanas Dranginis.

— Violeta Karosaitė, anksčiau 
"gyvenusi Bostone ir ten baigusi 
baleto studijas, atvykusi Chica- 
gon reiškėsi šiame scenos mene 
ir studijavo optikos specialybę 
House of Vision kursuose taip 
pat praktikavosi Uhlemann op
tikos reikmenų bei patarnavi
mų bendrovėje, šiomis dieno
mis ji atidarė šių dalykų krau
tuvę bei optikos receptų pildy
mo ir kitokių optikos dalykų 
patarnavimų centrą Marquette 
Parko apylinkėje, 7051 So. 
Washtenaw Ave.

— Kr. Donelaičio pradinė ir 
aukštesnioji lituanistinės mo
kyklos pradės mokslo metus 
rugsėjo 6 d. McKay mokykloje, 
prie 69-tos ir Fairfield Ave. 
Bus taip pat paruošiamoji bei 
nemokančių lietuviškai klasė. 
Pamokos būna šeštadieniais. 
Mokyklų direktorius yra Julius 
Širka, Irena Bukaveckienė ir 
Danutė Bindokienė — pavaduo

IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOK8JIMAIS 
DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road. Chicago, UI. 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 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

5 APARTMENT CARNER BRICK 2 
STORY; Side 3 car brick garage. 
All fenced in and landscaped. S56.000 
or best offer. 278-2053 or 276-2865.

SAVININKAS PARDUODA 
5 KAMBARIŲ 2 MIEGAMŲJŲ RANCH 

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

Kedzie apylinkėje. 
Virš 30 tūkstančiu doleriu 

Tel. 787-6665.

SUNLAND REALTY
4511-4th 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.

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

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

NAUJIENOSE galima gauti 
tik po vieną knygos egzemplio
rių, atsiuntus nurodytai sumai 
čekį tokiu adresu: NAUJIENOS, 
1739 So. Halsted St., Chicago, 
DI. 60608.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

» - - —

KAINUOJA: Chlcago|e Ir Kanadof# matam* — $30.00, pusei matų — $16.00, 
trim* mėn. — $8.50, vienam mėn. 53.00. Kito*# JAV vietos# m#tam» 

$26.00, pus#! matų — $14.00, vl#nam mėn. — 2.50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St, 

Chicago, III. 60608

Į~~| Siunčiu doL Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio 
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

(~~| Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių Įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS _______________________________

ki© Konferencija praėjo. Bet 
kokie rašymai dabar turėtų būti 
padėkos laiškai Prezidentui už 

tai, kad užėmė tą tvirtą pozici
ją, kad Jungtinės Valstybės ne
pripažins Baltijos kraštų sovie
tizacijos”.

Lietuvoje gimęs, Kasias vis 
tebėra Lietuvos laisvės rėmėjas. 
Jis buvo čarterio narys ir vie
nas iš steigėjų Vyriausiojo Lie
tuvos Hšlaisvinimo Komiteto, 
kurs buvo suformuotas Lietuvo-

KLAIDOS ATITAISYMAS
...1975 m. rugpiūčio 25 d. “Nau

jienose” man pristatant a. a. So
fijos Kavaliauskienės biografiją 
pasitaikė netikslumas. Buvo 
parašyta: Sofija ištekėjo už 
Vilkaviškio mokesčių inspekto
riaus Jono Kavaliausko. Turėtų 
būti: Sofija ištekėjo už Vilka
viškio mokesčių inspekcijos tar
nautojo Jono Kavaliausko.

tojos. Jonas Bagdonas — in
spektorius. Mokytojų taryba ir 
Tėvų komitetas kviečia tėvus 
leisti savo vaikus į šias mokyk
las.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

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

’—- ------------------------------------

ADRESAS ___________________________________________

je, išsikėlė į Vakarų Europą ir 
dabar turi savo būstinę 57 gat
vėje New Yorke. Jis origina
liai buvo suformuotas kaip re
zistencijos sąjūdis prieš vokie
čius. Kuomet rusai užplūdo, Ko
mitetas perstatė savo taikinius

B. Kemežaitė

— Dr. Antanas Gustainis -
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prieš tą grupę.
Kaip ženklas jo vilties, kad

Gussen iš Cicero visuomet atei
na talkon Naujienoms. Vakar

Bu v. Valst Operos Lietuvo
je solistės a. a. Apolonijos Au- 
gustinavičienės-Koverienės mir
ties metines minint, šv. Mišios 
bus aukojamos rugpiūčio 31 d. 
11:00 vai. ryto ir rugsėjo 1 d. 
9:00 vai. ryto Tėvų Jėzuitų ko
plyčioje. Prašoma visus drau
gus ar pažystamus dalyvauti 
mišiose ir pasimelsti už jos sielą.

(Pr).

DIENRASTT ’NAUJIENAS’ 

SKAITYK IR KITAM PATARK 

SKAITYTI ’NAUJIENAS’

Didžiausias kailiu 
pasirinkimas

pfi-e vienintelį 
lietuvi kailininką

Chicagoje —NORMANĄ

185 North Wabash Avenue
2nd Floor Chicago, HL 60601

263-5826 
(įst&igoa) ir 
677-8489

(buto)

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 muro ga
ražas. Arti Kedzie prie Nabisco. — 
$37,650.

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

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

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

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

VALDIS
REAL ESTATE* >

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

BUTU NUOMAVIMAS, ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI. NAMŲ IR NEKILNO

JAMO TURTO PIRKIMAS. 
PARDAVIMAS.

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

M. A. ŠIMKUS
Real Estate.’ Notary Public, 

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

šymai ir kitokį 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-conditioning. van
dens boilerius ir stogų rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai 

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. HL 60609. Tel. VI 7-3447

- - ■ ■ ■ — ~ - ■ ■  -----------------—-—

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $60 pusmečiui automobilio
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775— . ........... ------------------ ----

JEI “NAUJIENAS” TU 
SKAITYSI, TAI IR KITAM 

PASAKYSI, KAD JOS RAŠO 
TIKRĄ TIESĄ — SKLEIDŽIA 

ŠVIESĄ.




