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Over One Million Lithuanian 
In The United Statei

Lėktuvai buvo pirkti JAV 
m. ir kiekvienas kaštavę po 70,- 
000 dol.

PLAIS, Ga. — Amerikos pir
moji dama Resalyna Carter’ienė, 
sakoma, bus pirmoji istorijoje 
naujo stiliaus dama. Ji, persi- 
kraustydama į Baltuosius Rū
mus, su savimi atsiveš ir siuva
mą mašiną, nes ji yra gera siu
vėja, mokanti’pati sau pasisiū-

% Xustol^^y^eja^^ilS dol. 
kainavusio angaro gaisrą, kurs 
sunaikino.patą angarą ir , 12 lėk
tuvų-, tuo.-sjimažin^it -prieš po- 
vandeninių jėgų pajėgumą. Aus
tralijos gynybos ministeris pa
reiškė, kad sudegę lėktuvai yra 
dideHs.materialinis ir krašto sau
gumui nuostolis, susilpninęs ka
rališkąjį Australijos karo laivy-

Įdomiausia, kad buvęs prem
jeras Tanaka, kelias savaites lai
kytas kalėjime, laimėjo rinki
mus i parlamentą. Jam buvo iš
kelta byla už Lockheed bendro
vės kyšius. Jis buvo gana ilgai 
tardomas, turėjo padėti dideli 
užstatą, bet buvo paleistas lais
vėn, dalyvavo rinkiminėje kam
panijoje ir laimėjo rietą parla
mente. Jis turėtų priklausyti 
Takeo Miki vodovaujainąi parti-

iniciatyva siekia vieno specifi
nio tikslo
nių Rytų Konfliktą ir tęsti iki 
begalybės derybas vietoje su-

JERUZALe.— Buvęs Izraelio 
užšienių'fęiltolų imnįąferįįYigal 
Allon afšittoto'pasv^inimą Cy- 
rul R~. /Vąnceį’; kbiį išrinktasis

GENEVA. :■— šveicarų os pi
liečiai didele balsų dauguma —’ 
4 prieš .1 atmetė komunistų ir so
cialistų siūlymą darbo savaitės 
normą iš 48 -valandų nustatyti 
40 valandų. Daugumoje Šveicari
jos įmonių 48 valandos tebeprak
tikuojama. Oponentai tvirtina,

GENEVA, Šveicarija. Rodezi- 
-jos taikos deryboms įstrigus dėl 
laikinos valdžios sudarymo, pa
tikimai pranešama, kad derybos 
bus atnaujintos tik po Kalėdų, 
kai S grįš pats į' premjeras . Jan 
Smith, kurs 5 savaites derybo
se nedalyviavo. Smitho planu

NEW YORKAS. — Amerikos 
atstovo Jungtinėse Tautose ir 
buvusio prež. Niksono patarėjo 
Leonardo Garment o žmona 
gruodžio 4 d. dingo be žinios. New 
Yorko policija ir 13-kos Ameri
kos. valstijų agentai skrupulin
gai ieško dingusios.:?Ji dingo 
Pensilvanijos stotyje..New Yorv

AntradltniŠ/’ruodžio-December 7, 1976 m.

Prezidento inauguracijos die
ną ji dėvėsianti tą pačią sukne
lę, kurią ji .pati yra pasisiuvusi 
ir kurią dėvėjo jos vyrui prez. 
Jimmy. Carter'u i 1971 m. per
imant Georgijus valstijos valdy
mą, ■ Išrinkus.: jį gubernatoriumi.

protesto demonstraciją, kurios 
dalyviai buvo aįtaėtyti sniego ir 
purvo gniužulais. Kiek disiden
tų ta proga buvo suimta, nepra
nešta. Demonstracijos protes
tuoja ti t prieš konstitucijos lau
žymą kasmet rengiamos nuo 
1965 metų, atžymint Sovietų 
Konstitucijos Dieną.

nuvyko j jėzuitų namus, pareiškė 
noro pasimatyti su namo virš, 
tėvu Keziu ir paprašė, kad jis 
neduotų Chicagos lietuvių pasta
tytų namų komunistinei propa
gandai, neleistų jodyti jėzuitų 
salėse Maskvoje sukto sovietinio 
filmo. * -

— Ten nėra jokios propagan
dos, — atsakė tėvas' Kezys at- 
vykusioms atstovams. Dfelegaci-

Library of Congress Gr. ______
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Washington, D. C. 2C540 ICajfO.

vilaitis,Eugenijus Smilgys, Kvi- 
rinas Runimas, A: Grigaravičius 
ir. kiti.

Atvykusieji tėvui ’Keziui iš-- 
aiškino, kad tas- fihnas yra tik-' 
rai propagandinis, bętjis nenore^ 
jo tuo tikėti.- •: '

• Ar žinai; kokia proga tas 
filmas buvo pagamintas ?. - pa- 
klausė Sibire virš10 metų pra
leidęs Jonas Kreivėnas;?;1 x x 
'—'Ne, nežinau, —atsakė jam 

tėvas Kėzys.
.— Jeigu nežinai, ?tai ’aš tau 

pasakysiu, — tarė Kreivėnas. — 
Rusifti norėjo išidlmingdau pamL 
rieti; Lietuvos prij uhgimo prie 
Sovietų Sąjungos 35 metų su
kakti. — Jis žino, kadi prijungi
mas Lietuvos ir kitų Pabaltijos 
valstijų yra nepateisinamas, to
dėl jie stengiasi parodyti pasau
liui, kad rusai geri, kokią lais
vę jie duoda pavergtiems lietu
viams ir- net leidžia pašokti tau
tinius šokius ir aprėdo rusiškai 
tautiniais drabužiais, kad suda
rytų apgavingą įspūdį apie pa
čių lietuvių pasitenkinimą...

— Aš to n ežinojau, — jam at
sakė tėvas Kezys.

— To nežinojai, užtat dabar 
žinai, todėl privalai neleisti lie
tuvių pastatytų jėzuitų namų 
naudoti sovietinei propagandai.

Tėvas Kezys suabejojo, ar jis 
galėsiąs uždrausti rodyti filmą... 
Jeigu jįs tai padarytų, tai jam 
tektų atsistatydinti. Bet kai atė
jusieji paprašė, kad pasakytų, 
kad jį galėtų priversti atsistaty
dinti dėl nenoro rodyti sovietinį 
filmą, tai jis atsisakė pasakyti. 
Tuo tarpu dar neaišku, ar Chi
cagos jėzuitai rodys Maskvoje 
suktą filmą apie okupuotą Lie
tuvą ar jo nerodys. Tėvas Ke
zys sutiko pasikalbėti su atė
jusiais lietuviais, bet nepasakė, 
ką jis darys.

tLkąj^Vance 
ytų kbnflikte. 
Zctt^fi^cijos

^^jmstų.partija,--susiniriftfcjr Paryžiuje gruo
džio 5 d., nusprendė persiorganizuoti: Raišuojant 13,184 partijos 
nariams už i23 prieš, senąją gautinų partiją panaikino ir naujai 
pasivadino Pour la Republique, kurios pirmininku išrinko buvusį 
anksčiau Prancūzijos ’ministėrį pirmininką Jacques Chirac/Nau- 
jasis partijos-pirminįnkas pabrėžė,' kad naujoji respublikos parti
ja paliekasąjungofe su parlamėnto dauguma ąrjštikima- Prancū-r 

jos? prezidentui Valery Giscard tfEstaing. ".

tų; juodžįų iriiriistęris prrri3Šfhr-: 
kas; p balt ų jų; prezidentas ir ar- 
mija bei policija, bet tą planą 
juodžiai visiškai ’atmeta. ?'i'.

dįenrašėiar i^brėžeį į^’^Vancę 
mažiatf: teliks. s^Ko/zasmėniškų 
pėdsakų ;JAV politikoje1.negu H. 
Kiši ugeris. = “Jjs. ' bri^
liąritiškas-‘tsĮp' Kismgerisf nei 
tiek origirikrus’’,-saydsėdi^t>rialę 
rašo Maariv. ‘^egąiiniaSfeukti, 
kad Prezidentas duotų j jo ran
kas tiek pat autoriteto ir, lais
vės, kiek Fordas ir Niksonas da
vė Kisingeriui”.

pavergtoj e Lietuvoj e rusų suruoštą "tautinių' šokių šventę”. Kad 
sovietų agentai veda savo propagandą šiame krašte, lietuviai ži
nojo, bet jie pradėjo jaudintis, kai patyrė, įad ta propaganda jau 
pasiekė jėzuitų vadovaujamą/“Jaunimo Centrą”.

Praeito sekmadienio rytą, dar 
prieš devynias, įvairių Chicagos 
lietuvių organizacijų atstovai,

Rodezijos juodžiai nori 
vieni valdyti

Didėja bedarbių 
. / skaičius

WASHINGTON AS. - Fede
ralinės Amerikos statistikos biu
ro, pranešimu, bedarbių skaičius 
Amerikoje lapkričio mėnesyje' 
padidėjęs^560,000. Iš to skai-j 
čiaus 350,000 susirado darbo,/ 
)>et likusį dalis gyvena Šelpiamai 
valdžios.,, I
r Kitos ekonominės žinios irgi 
nėra; jau taip linksmos. Krašto 
ūkis merdi, j Prez. Carteris per
ėmęs krašto valdymą tikriau
siai sumažins mokesčius. Jis sa-‘ 
ko, jog tai darysiąs, jei nepage
rėsianti visos Amerikos ekono
mija, -/rt ■ : ' -i

kim.ę daly vavo per 50,000 asm e- < 
nų ir skaitoma,, kad. Lai biivo di- 
džiausias politinis. susirinkimas 
Praricūijos istorijojė., Persior- 
ganiaviisioš naujos partijos pir
mininkas Chirac’as kvietė Erąn- 
cųziją .tvirtai laikytis, kadangi 
taip vadinama, soęialistų-komu- 
.nistų bendra programa, kuria jie 
jjorį įgyvendinti Prancūzijoje,, 
yra menką ir pavojinga./Tai ne 
programa, .bet svajonės.: .,. -

V - ■ V ' * - < *<-■ f. ’ ■’

Naujos partijos pirmininkas 
Chirac’as1 pabrėžė, ’ kad naujoji , 
persigrupavusi gaulistų .partija 
yrą ištikima Prancūzijos korišti- 
tucijai ir valstybė prezidentui, 
pridurdamas, ,k$ tik kairieji, 
bet ne naujojFpartija skleidžia 
bacilas vals^ir&B^ugriauti.' Gau- 
listų suvaŽiririme buvo jaučia
ma nepasitenkinimas prezidentu 
d’Estaing, kurs, jų manymu, yra 
neapasisprendęs, neryžtingas ir 
nesugebąs pagydyti Prancūzijos 
blogėjantį ūkį. J ;. . .

Didžioji Ctefic’o kalbos dalis 
buvo nukreipto į Pranczijos dar
bo klasę, kuri anksčiau stipriai 
palaikė gauli^ųą ir jų vadą gen. 
Ėh. deGaulle, 4

•MIUNCHENAS. — Apie 1,000 
■ sūsirinkusių vokiečių protesta
vo ir reikalavo generalinės am- 
nestijo’ buvusiems naciams. Vo
kiečių mitinge pasimaišiusį 
Prancūzijos advokatą ir nacių 
medžiotoją Serge. Klarafeld’ą, 
kurio 4mona yra.yokietė/nritin- 
go dalyviai sumušė. Tik peri jė- 

' gą policija sugebėjo idčriaušriti

TEISMAN PATRAUKTAS TANAKA 
IŠRINKTAS į PARLAMENTĄ

Liberalai pravedė tiktai 250 atstovus, o 
daigumai sudaryti reikia 256 atstovu

TOKIJAS, Japonija. — liberalų demokratų partija lengvai 
valdė Japoniją paskutiniais 21 rhetais. Jie pravesdavo į japonų 
parlamentą pakankamai atstovų, kad galėtų sudaryti ministerių 
kabinetą ir kraštui valdyti reikalingas komisijas. Parlamentan 
išrinkti 7 nepriklausomi atstovai. Atrodo, kad premjeras Takei 
Miki pajėgė šią nepriklausomų atstovų grupelę įtraukti į savo 
koaliciją, luo atveju liberalai demokratai turėtų vieno oaiso 
daugumą. Opozicija pravedė į parlamentą tikrus 254 atstovus. 
Jie tikisi laimėti dar porą vietų, kur rinkimų daviniai dar neaiš
kūs, teks iš naujo juos skaičiuoti.

Infliacijaatsigauna
- WASHINGTON A S. — Ame
rikos administracijos pranešimu, 
lapkričio mėnesyje pabrango VI- 
si '^aminiai.." ir ' patarnavimai

.'Įdomu, kad "spalio mėne-.

PRAŠO NEGARSINTI SOVIETU
AGENTU PAGAMINTI FILMO

Delegacija buvo nuvykusi pas Chicagos 
jėzuitų namo viršininką ‘tėvą Kezį

CHICĄGA, Illinois. — Chicagos lietuviai,, iš marijdni

Ispanijos socialistai po 40 melų
MADRIDAS. — šūkaudami 

’Tegyvuoja laisvė!” iškeltomis 
kumštimis apie 1,000 Ispanijos: 
Socialistų Partijos narių pirmą 
kartą po civilinio karo suruošė 
Madride legšlų mitingą, kuria
me Socialistu Internacionalo pir
mininkas, buvęs Vakarų Vokie
tijos kancleris Willy Brandt pa
sakė, kad ši konvencija yra ženk
lą*, kad Ispanijoje prasideda ti- 
kro« demokfStiacijos procesas”. 
Socialistų, kuriuos labiausiai

| Jtįnmy Cirteris., Uimiifs rinkimui 
» v e * * > t
Ipreridente kiekvieni die

ną farUsi w ivairlaft patarėjais de- 
I mokrafala,. kad galėtu parinkti Įmo
nei atsakingom administracijos pa
reigoms. Spėvda pasakoja, kid |fs 
paHnkf< politiku! Vince VilafyUs 

įjo fSfierahssfmo Fran- s*icref*Hau< partlffomK'Tti
narafetfąit įpykusių kongreU laido kapliaua^ 'Carfcrir ih»

.valdu*. | - *tf*tae*MM»*<**

t suotų. ųž šios partijos sudaryto 
T vyriausybę. Didžiausiu savo 

j priešu Tanaka skaito dabartinį 
premjerą Miki, i kuris ryžos 
traukti teisman buvusį premjerą.

Premjeras Takei Miki pirma
dienį turėjo atsistatydinti, bet 
atrodo, kad Japonijos mikado 
vėl paprašys jį sudaryti naują 
kabinetą. Liberalai demokratai, 

į netekę visos eilės atstovų, nega- 
Ilės taip laisvai valdyti krašto, 
kaip jie valdė 'paskutinius. 
metus. Didelėse partijose visuo
met atsiranda vienas kitas at
stovas, kuris turi savo išroką- 
yimų nebalsuoti kartu su parti
jos; dauguma. Kai partija, tūri 
tiktai’ .vieno balso daugumą, tai 
vienam ar keliems atstovams ne
atvykus į parlamentą balsavimo 
metu, labai lengvai išvirsta vi
sa vyriausybė.

Japonai jau buvo pripratę prie 
liberalų demokratų partijos val
dymo sistemos, tai rinkiminės 
pakaitos gerokai juos sukrėtė.' 
Galimas daiktas, kad kraštas 
dar kartą bus priverstas eiti prie 
rinkimų, bet karalius gali pa
prašyti opozicijos vadus sudary
ti vyriausybei ir įpareigoti ją pra 
vesti rinkimus.

Atrodo, kad japonai nekreipia 
daug dėmesio į Lockheed skan
dalą. Buvo apkaltintos partijos 
sekretorius Tomisaburno HaŠi- 
moto, bet ir kiti trys aukšti po
litikai. Visi jie išrinkti. Nesu
rinko pakankamai balsų tiktai 
Takajuki Šato, buvęs Tanakoa 
kabineto susisiekimo ministeris.

Premjeras Takei Miki išrink
tas balsų dauguma. Buvęs prem
jeras Tanaka buvo aštriai kriti
kuojamas, bet dabartinio prem
jero Miki vardas gerokai pakilo. 
Jis turėjo drąsos patraukti teis
man buvusi premjerą, paskyrė 
nepalaužiamus prokurorus bylai 
vesti ir dabar, kad teismas bu
tų tvarkingas.
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Sovietam* užtenka 1 Helsinkio

MASKVA. — Sovietų kom
partijos organas “Pravda” atme
tė kaip "aiškiai permatomą ko- 
moflažą Izraelio premjero Yitz- 
hako Rabino pasiūlymą suruoš
ti Helsinkio stiliaus konferenc
iją Vidurinių Rytų reikalais, siderijimo”, rašo “Pravdoje” ko- 
‘ToHia piktovolf^a Avivo muntėtoriu* VmIUJ Yugrv.

Aiškinama, kad gaminių pabran
gimas turi ryšio su natūralių 
dujų pabrangimu. Esą, joms pa
brangus, pabrango gamybos kaš
tai ir, bendrai, visas pragyveni
mas. • -

X Izraelis.tikras, kad. gaus '
.S." lėituvu - A -... .į'rt

. į : JERUZALĖ.. Izraelio premje-. 
Į toaš Yįtžhak .Rabin praneša, kad 
Jungtinės Valstybes principe su
tiko duoti-Izraeliui kokius 200 
“sofistikuotų” F^C'gįrrilįjųį kbr 
vos lėktuvų ir> nesą jokios abe^

• ydnęsj kad? Izraelis juos gaus; 
belieka tikšusitartilėktuvųsk  ai- 
čiaus in'aptn^jipd.if< 5- , i.
'D šveicarai nenori trumpinti

' .'/L'.' 'darbo valandų \

X Brangstantis pragyvenimas 
'reiškia infliacijos atgijimą ir 
'ekonomines bėdas ateityje.

Visoje Amerikoje dabar: be
darbių yra 8.1% visos darbo jė
gos.- 1975 m.- jų* buvo 8.3%. Ili
nojuje bedarbių skaičius, paly
ginti, buvo pastovus 7^%, 
bet paskirtiniais mėnesiais be
darbių skaičius Illinojuje paau
go iki 7.5%. -

Iš viso dabar Amerikoje yra 
95.9 milijonai darbui tinkančių 
asmenų, kurių darbu yra apsi
rūpinę tik 88.1 milijonas.*^ .

y Sunki kova dėl žmogaus
* ’ leisto Sovietuose ’j1 '

. MASKVA. — KGB (Saugu
mo komisariato) agentai, polici
jai padedant, išblaškė moksliifin-



Pranaičio galvojimo kelius ir P. STRAVINSKAS

M. Šileikis

<0000

Holui* tfiUlvui1

ijit is made 
JS, Savings

cc) Kas yra ALTAs? ALTas yra Amerikos lietuvių 
organizacijų federacija Lietuvos laisvinimo darbui dirb
ti, reiškianti šio krašto lietuvių pažiūras ir nusistaty
mus laisvinimo klausiniais. ' ; -

pėmis iš to paties VLIKo. Išstoję iš VLlKo, jie nepri
pažino jo nei tautos atstovybe be pretenzijų | valstybės 
valdžią koks jis tikrai buvo, o laikėsi antros kraštutinės 
pažiūros, kad VLIKas esąs tik eilinė visuomeninė orga-

GERAVAlSJIMAS - MŪSV SVARBIAUSIAS DARBAS

jausim-
ūmo isigiumas, atėi

(kris kalbėtojas Richard T i»*ar 
vaį iižtoėjo Indianos senatoriaus vie- 
U- .Hs plannoja tuojau įsitraukti j sė*-

• * -. * . v ♦ r ftato komitetus ir būti naujintas te-
J#T - pinotume utyinu leidėjas.

darome? . . .
b) Mūsų klaidos, aiškinantis veiksnių sanpratą

aa) VLIKas, net ir pagal mūsų žinomų teisininkų 
(V. Vaitiekūno, Dr. Br. Nemieko ir & Balčiūno) jau 
pirmiau minėtą pirmąjį aiškinimą, buvo paskelbtas,. 
“Lietuvos valstybės Seimu” ir dar “Binisterių Kabinę*®

okupantu nereikia?! \ .
2.— Siauras galvojimas veiksnių sampratos klausimu

Lietuvos laisvinimo veiksniais laikome: VLIKą, 
LDT, ALTą ir Lietuvių Bendruomenę (LB). - ;

a Kas yra Lietuvos laisvinimo veiksniai pagal teise? ;'
•. ;.č 'ri-k-/-..- ■-' : 3 -.'S* * >.■. ■ ’■ ’ ■'? iv.-.*:''

-* aa) VLIKas yra Lietuvos tautos atstovybė, reiš
kianti ir vykdanti tautos valią egzilyje kovoje'dėl Lie
tuvos išlaisvinimo. Jis yra analoginis Lietuvos, Tarybai, 
kuri savo 1918. II. 16 d. nutarimu tautos vardu atstatė 
Lietuvos, valstybę.

bb) Kas yra LDT? Tai yra Lietuvos diplomatinės, 
tarnybos valdininkai sii jų šefu priešaky, turinčiu L. IL

IViiiTA SVEIKATA - PASTOVI LAlMf 
Kūno, ptoto Ir jaUsmų dornos pagrindai 
Xswjandu jndksl*» nopuHjini* prrieikįin^» 

. JONAS ADOMAVIČIUS, m. d. • ■ •

reigarimus į apystovas, mes ga
lėtume be jokio auklėjimo — pa
galba sąmoningo galvojimo pa
talpinti savosna galvoana reikia
mą galvojimą ir tinkamą į apy- 
stovas reagavimą. Kitaip sa
kant, mes priverčiame save pa
sisavinti subrendusio jausmais 
žmogaus galvojimo kelius ir at- 
sinešimus j apystavas.
gokime į tinkamą gyvenimo

I egaliai girtas gydytojas va
žiavo greitkelyje priešais sunk
vežimį. Jo smegenys ištiško ant 
sniego ir šeimą suspaudė septy
ni kalavijai. Dabar šio krašto 
nre idento giminaitis panašiai 
Žuvo legaliai girtas būdamas — 
chr nespėjęs skačo visą butelį 
iteerti. Jis irgi greitkelyje va
žiavo priešinga kryptimi. Ne 
tekome kelių menininkų visa 
be reikalo — per svaigalus. Jk 
baigė per anksti savo kūrybin
gą gyvenimą.

Tik gerava’ini taika kalėdiniam laikotarpyje paža
dėtas neateina žmogui savaime — reikia pą.'iam atsa
kančiai darbuotis tokio gėrio įsigijimui.

Gyvenimiška tiesa

dd) Kas yra Lietuvių Bendruomene? Tai .yrą lietu- ; 
vių bendrinė organizacija liet, kultūriniam darbui dirb- į 
ti ir lietuvybei užsienio lietuviuose palaikyti, taipgi ir > 
laisvinimo darbui, kur reikia, dirbti-

.Klausimai, kas yra VLIKas, LDT, ALTas ir LB, į 
(taigi, Lietuvos laisvinimo veiksniai) pagal teisę, yra ) 
labai svarbūs. Jų neišsiaiškinę, nežinosime teisinės jų >1 
sampratos.To, gi aiškiai nežinodami, nesusivoksime, - / 
kokia yrą veiksnių (kiekvieno jų atskirai) kompetenci
ja, jų veiklos sritis. Tą išsiaiškinus, bus aiški kiekvieno'*^ 
veiksnio darbo sritis, net ir be to dažno ir nuolatos gin- ’ 
dus keliančio veiksnių aiškinimosi jų “darbu pasidalini- r 
mo”. Tik šių klausimų aiškinimasis turi būti galvojant

Kitaip sakant, mes turime sek
ti savą galvojimą. Įsivaizduoki
me, kad mūsų proto akis randas 
ant kalvelės ir seką viską, kas 
mūsų galvon ateina. ,Toji įsi
vaizduotoji akis seka kas su mu
mis darosi ir praneša, kai galva 
ima galvoti apie tokius dalykus, 
kurie gali sukelti įtampą. -

Kai minėta įsivaizduotoji akis 
praneša, kad mano mintymas 
ima užsiiminėti įtampą sukelian
čiais dalykais, aš sąmoningai imu 
taip galvoti ir. taip į apystovas 
reaguoti, tarsi aš turėčiau jaus
mų pusiausvyrą ir asmenybės su
brendimą, kokį turi gerai iš- 
auklėtas Petras Pranaitis. šitoks 
mano elgesys yta •vadinamas są
moninga minčių kontrolė. Kiek
vienas galim taip savas mintis 
kontroliuoti. Duokim, tu sėdi 
kėdėje dabar ir gali momentui 
perkelti savą galvojimą apie pe
reitos vasaros atostogas, ar gali 
yalvoti, apie atostogas ateinan
čių-metų vasarą. Kiekvienas iš 

j mūsų- galime pakreipti savas 
mint's mūsų ųorima kryptimi. 
Aišku, kad taip elgtis kiekvie
nas galime . .

Dabar kiekvienas pagalvoki- 
t me apie ką nors mums labai pri
imtino. Aišku, kad galime taip 
galvoti. Svarbu tik žinoti, kai" 
rėkia savas mintis kontroliuo
ti ir kurion kryptih jas nukreip
ti, kad mūsų asmenybės bran- 
'a artėtų Petro Pranaičio gera 
šališkumui (jo asmenybės su
brendimui ir jausmų pusiausvy
rai)' Tas pradžioje gali atrody
si sudėtingu dalyku. Psichologai 
■Vįrrlvatrai mums parengė kė- 
ir?<s. kuriais mes turime eiti-, no- 
rėdami savo asmenybę sužmo
ginti (tapti geravaliais, balan
suotų jausmų savininkais). Tai 
vanrastas ir" praktiškas kelias 
--ra tas rsichiatrų ir psicholo-' 
gų mums išdirbtas kelias.

Tik čia savęs ne’apgaudinė- 
kimi paprastų taisyklių pildy
mas «aVė žmoginant gali ne visa
da būti lengvas. Kartais priseis 

ide iu pastangų padėti, kad sa- 
e bent k;ek gemvališkesniu pa

darius. Atsiminkime, ,kad čia 
reikalas eina apie brangiausios 
-rėrvbės (asmenybės tvarkos) 
Išgijimą ir per jausmų tvarką 
laimės gyvenime turėjimą. Tik 
atsiekęs asmenybės tvarkos 
žmogus pasijaučia daug sveikes-

1. — Siauras “galvojimas laisvinimo’’ reikalu (aplamai)
Maždaug prieš 10 metų į Chicagą iš Europos atvy

kęs J. Greimas Jaunimo Centre, savo paskaitoje pareiš
kė, kad mums jokio laisvinimo darbo dirbti nereikia, 
nes Lietuva, susidėjus aplinkybėms, pati išsilaisvinsiant

“valstybės valdžios” pasidaryti tik eiline visuomenine 
organizacija... Ir vėl siauras galvojimas, kokių gerieji 
mūsų teisininkai, dargi mano mieli kolegos, neturėtų 
reikštis, lyg ir pagal principą: sic volo, sic jubeo, (taip 
noriu, taip įsakau). • . ' ,~"

(Bus daugiau)

Išvada. Visi ryžkimės savo 
,:au«mus (asmenybę) subrandin
ti iki- pakenčiamo laipsnio. Pa- 
ftaiivų reikės padėti einant gy
dytojų ir psichologų nurodytu 
kfeTu. O eiti juo, ar neiti yra 
tas pats, kas gyventi žmoniškai, 
ar žmogumi tikru niekač.a netap
ti. Todėl įdėtos pastangos tūks
tančius kartų daugiau atneš nau
dos sutvarkytos asmenybės pa
vidale. Apie tuos gydytojųrpsi- 
chologų nurodytus mums eiti as
menybės tvarkymo (geravališ- 
kėjimo) kelius-sekantį kartą.

■pasiskaityti. John A. Schind
ler, M. D. How To Live 365 Days 
a Year.

i.'-..
žhipgtyini tapimasdidelis 

ą rT' žmogui nuotykis. - •
esame apsunkinti 

' ••ąh^^ię -asmenybės neišsivys- 
tyn^fe." Todėl mes, įgauname 
7a,usirnįnjėf itajųpa ir^ mėginame 
iptt^ji^gyityti^degtIne, rūkalais!

TfiębumojK "mus kaltinti nie
kas nevali, dėt mūšų'daromų r.e- 
kmohiškumu. Mes esame arkos 
aplinkybių.; buvusiu;- mums au- 
yapt, Jššįyystymas į geravalius 
(tikrus —emociniai tvarkingus) 
asmėni??— kitaip sakant-į turin
ius jausminę pusiausvyrą žmo
nes bu’?p mus auklėjant .apleis-

vinimo veiksnius ir bendradarbiauti “su kraštu”, net ir 
su “gerais” komunistais...

Tai buvo aiški chruščiovinės taikingosios koegzis
tencijos ir kultūrinio bendradarbiavimo su okupantu idė
jos^ propaganda, siekiant mūsų laisvinimo kovą sustab
dyti, Greimo ir kitų panašių propaganda padarė savo. 
Mūsų išeiviai, suvilioti tos taikingosios koegzistencijos 
propagandininkų, sulėtino ar net ir visai nutraukė rnū-. 
sų lasvnimo kovos- rėmimą, imdamiesi visokių būdų 
bendradarbiavimo su okupantu ir jo padlaižiais.

Kodėl gi mūsų žmonės taip lengvai tiems chrušeip* 
vinės taikingosios koegzistencijos propagandistams pdP 
sidavė, jiems patikėjo? Todėl, .kad jų pačių galvojimas 
buvo siauras-

Pirmiausia, jie visai nepažino okupanto “kultūros”, 
įkinkytos į jo propagandos vežimą, tarnaujančios, tik jo 
propagandiniams tikslams. Antra, jie nesupranta ir nenori 
suprasti, kad tautas laisvė brangi dėl to, kad pasiekiama 
tik visų jos žmonių dideliu darbu, jų pasiaukojimu, -o 
kai reikia, tai net ir kraujo auka. Kaip galime mes šian
dien,. gyvendami laisvajame pasaulyje, tylėti,, su oku-

ras nuo asmenybės menkuolių, 
bet bus sulaikyta savižudystė ir 
vmogžudystė per taboką. Į

Žmogaus asmenybės nenūsi- 
tupėjimas pasireiškiafhe tik gir
tavimu, rūkymu, bet dar nesu
skaitomais kitais kitokiais ne-1 
žmoniškumais. Toks moterėlių 
:r pensininkų persiplepėjimas 
"a asmenybės (emocijų) nepa- ; 
rioviimo išdava. Niekas mūsų j 
nuo tokių Jigų neišvaduos — mes Į 
patys turime imti save' nagan, l 
ir dar šiandien pradėkime lopy
ti savo paįrusias asmenybės da-

daryti? Ką reikštų mūsų tylėjimas? Jis reikštų mūsų 
sutikimą su Lietuvos okupacija. Jis reikštų mūsų pri- 
tarimą, okupanto vykdomai mūsų tautos priespaudai, 

riūsų sąžinė jei 
nesiauras tokių

patys nesiryžtame savais?'jaus^ rin^. savęs, asmenybes - suraizgy- 
m'ais tvarkytis. ' ' 'mo/nežiūrint kaip šitokiai-mūsų

Už tai, jei mes norime taikos' jausmai yra nužmogėję. 
susilaukti: — mės'turittie'irafftfš^'''' Mesf.' privždbrhė imti save ge- 
tuščiažod'iauti —įskaitant.s-ir rfrfti, nežiūrint, kad jausminė 
bažnyčiose tokius' niekus-daryti įtampa musrakina prie žemės, i 
mes turime liautišl Mes -turimė Vienas kitam sakykim: — “Ei-i 
dabar kur kiekvienas stovime kim, senas-brolau, Tvarkytis su

;-r bes'randami pradėti- -šaVė- savais jaušhais-’’Pj-?Nė dairytis 
.tvarkyti.' Kito kelio• -nėrė - tai- nereikia :Kiėktiėnas dabar 
kes įsigijimui. Matom, kad->bė- matom'’apie-mus iiėsuskaitomą 
b eik rer du tūkstančius mėtų- gąasą nežmoniškuiriė. Taikioje' 
tuščiažodžiaujant; mes nepajus j avYhi^jef-kviėsti'"Save tvarky- 
ajvme čmoniškuman nė per-Kū-: ti' galPatrodyti kate imti pirmą

-'o-uonos grūdą. Viši i t laiikimo" pamoką j^egaros upė
je netoli krioklio. Tas kiekvie-- 
no' mūsiškio Jauėtoinis menku
mas kuls ikO'muš nuo reikiamos 
yėTtloš. -Tekie mes^’tvirtiname.

Taįp, ir nė per aguonos grūdą-ika. užtikrinta—‘jmūsų. pispątai- save ‘iigerinti — sužmoginti, kabrkūtiškū’- ■mūš8k5ę-^,būrbulia- 
kitaip! Tegul aptuštės tas cent* mes niėš turim? pr^elz'^ąrbą nėzįū-’:yįMu — vis priest esą,<vis .prieš

—-—i—______ _ I faksus • kovojančiuosius;. .Girdi,
- ■ ' ' - •;. * -’• ‘‘ ' ' ■ . .' . . \ ’ hr Valan’ins buvo menkasjis

■ ' .. J. i nieko gero nenuveikė. Žmonės
.* . ' . '■■■. kate girtavo >-—taip ir toliau el-
■.. - . ■ . ...į. .•. /iari.T-Tain-ir'pąnašlate kalba

m -niDim;.. ... stikline tuštih'dSiha mo-
'. .. ; teriškė,-Jaunimo Centro 'kavinę.

" -kaminu paverčiantyšfš rūkorius.
t • -••*-• -'"•'■’■'ran? sir tokiais nepakeliui^Mes

S ryžtis- keltik itjdabarti-
‘ O Aip savo blogavaUškunto. ■ Mes

^jjfc ■ b Įs JįR*' W W-. " . turime tarti 'verti tnųų.'.Kąlė-

Visn čia minėtu p -mų a?me- 
nv’ėsc _ in ėmrv-,. e nebuvo 
viskas reikiamai aiiiyarįiyta;. 
buvo u’sika.tine už ’ bufelit’ko. • - - ’T - ’\ . -T >
Mes kaip niekur..niekė nebūt1: 
įvykę — to'iau. gi- taujantZ^įą 
kus išdarinėdami tariamės, tė-. 
vyne vaduoja -artimą šėl~ią,'Ti0- 
v" yarhiną Tikr’'moj rųūsų-tea:- 
gediia yra begalinė* mes žūsta
me savo jausmų ■ (emocijų) ne- 
racto.vume, taip įvairiopai nasį- 
reiškiinč’ame. Duokim, kad ir 
f v* -ū’-'-’r*’ - net dvasiškiai vie- 
n-i'« no kito.krente jaunose xh’e- 

’-e- tabako rūkymą Tai tik
ra žmogžudystė — ir vėl niekas 
nte'D nedaro Tories blogybes. su- 
l?:bvmui. Priešingai — 'Jauni? 
r*'n Centras -plečia kavine (ne gą^ 
lėriją), tatei dūmams reikea nau-! . Šiandien vienas dalykas yra tik poetiškai apie taiką iĖ-gėrė
jų patalini-.' Prašome naują jė-hikrąs: mes negalime iš^naujo vauškumą kalbėdami, mes apsį- 
zuitų prorih'eijolą kartą arit/vi-igįmti ir pradėti savo, asmenybę leid'iame savo svąrbiausiąinė 
.•ados atstatyti tva-ką taip švar- i reikiamai žmoginti. Užtai mums darbe. Mums .reikia 1 dabar.. -L

Tikrumoje, yra galimas žmo
gaus sugėrnvalėjifnas 
tiih rast
'sakius emocinės suirutės. ' Tai 
atgaivinanti patirtis.'. Mes eali- 

įme oradėti keisti savą Jbloga- 
vališkumą geravališkūmu tuč 
tuojau — dar šiandien: ri'

Sąmoningai k^ntro’iuckime 
savo galvojimą-

.- ‘"’limk sa~e nagan — .ir šiuo 
momentu imk. galvoti, sekančiai. 
Į?al^rsime. mės turim-e: savo "ap
niko j e' Petrą Pranaitį —'labai 

i asmenj-be geravališką žmogų.
Jo jausmai yra pusiausvyroje 
ir Jis’ savo veikla pariteišjua 
kairi subrendusios asmenybės 
vmęgus. Ką tokiam vyhii davė 
jo auk’ėiimas, $tai ką! Teisin- 

jgak auklėjimas jgalino-Petrą Pra- 
tiesy prisilaikyti: 1. 

r^sivo2! tikro — visada.atsakan- 
Jr'H būdu, ir 2. tam tiktu —. vi- 
’sada atsakančiu nusistatymu su
tikti gyvenimo apystovas, ku
ries; .^tokį Artaną - Jonaitį 
—. neišauklėta, .žmogų uč- 
g- Ją .-pavidale^tokio galvojimo, 

ifeiris neišauklėtajam. Ąntąnui | F • JįP
, ■J®pf,.ičiųi sukelia baiĄnPSun1^ 
I priešingumą, pririėgitoą ir pa- 
j milas resveikąs emocijai- - .- 

šimoniškai išauklėįąą Petras
Pranaitis ima sveikai galvoti ir 
sveikai atsinešti į įvairias gy- 

j ven'mo apystovas visai automa
tiškai — be sąmoningo gąlvo- 

■ jinjo. Tokie Pranaič^i Pėjčgia 
gėravališkai elgtis -dėl. šgvo iš 
įukjiė’imo. |
$ Debar mes visi pradėkime

..•uenca u the place
«Ut ot dreAma. And, , v 
kničtt have been helping, to make 
iappy dreatna come true for yėars.

Tlcfa. Bonds muture in leas than 
•x years. Tlmt mehna your dreams 
m lYMiie h ue faster than ever before.

You cat) buy shares in your parti-
uiar dream by joining thff Payroll w «
•avinąs Plan where you vhxk, brtht ••'**’•2 M10 *»*<*• •< 
W-aAlontlrplmr where Wnl bink.

kht/w H.ymijr AniAiCart »»..
II ito JI iv-flntv, *4£ dpfat rgrf tnrtU rronv



Frank ir ponia Zapoliai su Kalėdinėm šiaudeli y de ko racijom.
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j Vėjužis .

■ SENAS BOLŠEVIKAS. SMERKIA

Buvęs raudonosios armijos ka- ‘ sir aš i nė t i!
rys, matematikas ir filosofijos “Gali kas nors gyventi tokio- 
profesorius Maskvos universite-1 se sąlygose ir kaip ilgai? Aš ne- 
te, Arnost Kolman, 84 metų am-įgaliu”, — jis klausia ir atsako. | 
žiaus, pasitraukė iš komunistų j Pagarsėjęs marksizmo prof e-, 
partijos, buvęs 58 metus jos na- sdrius ir autorius veikalų apie 
riū, ir paprašė Švedijos valdžios ! priemones tarpusavio žmonių; 
suteikti jam politinio pabėgėlio • sugyvenimo ir ryšių palaikymo, 
prieglaudą — praneša “Times”, A, Kolman’as pasmerkia Špvietų 
ir “Daily Telegraph” iš fondo-' “išrinktuosius”, — militarizma 
no. Jis, su savo žmona Ekatė- ir nežmonišką dabartinį jų reži- 
rina, prieš keletą savaičių atvy-’m^. Jis pagrindžia savo Įsitiki- 
ko Į Švediją aplankyti savo dūk- nimą, kad USSR vykdo savo im- 
terį. Net ketvertą metų jam te- perialistinę ekspansiją, tik pa
ko išlaukti, kol gavo Maskvos vyzdTiu karinės intervencijos Į 
leidimą išvykti ’ Jis gyveno Mas- Čekoslovakiją 1968 metais rug

pjūčio mėnesyje!
Apkaltindamas sovietų vadus, 

kurie ^sųdąro lyg privilegijuotą 
kartą, A. Kolman’as pastebi : 
“Jie skęsta; prašmatnybėse, gy
vena atsiskyrę nuo liaudies, ir j. 
virš jos, pasipiktinant papras
tiems gyventojams, nenorėda
mi suprasti jų reikalavimų ir f 
kančių, o ir nesugebanti juos at- 

'■j austi”. --

kvoje (kaip praneša spauda, 
Švedijos valdžia jam jau su
teikė teisę apsigyventi Švedi
joje. J. V.).. - . ,

Savo atvirame laiške komu
nistų. partijos šefiii, Leonidui 
Brežnevui, paskelbtame Stock- 
holmo dienraštyje “Expressen”, 
A. Kolman’as, čekų kilmės, pa
sisako aktyviai dalyvavęs 1917 
Metais bolševiku revoliucijoj tu-|J““?sv‘silvo

rą nuiskvinią okupantas buvo padėtis USSR sukurtos vidaus 
tiuipatęs išvežti iš Lįętuvps 7<)0,-; vergijos, juo labiau jos okupw> 

■ 0< 0 gyventojų Į- ištremtį t. y. tuose? kraštuose! ;
trečdalį visų Ijetnvcw gyvento- muins lietuviams išeivijoje į)M. dėl prasrfėius.0 ka-.jau buyo wkag s_
r° okupantas 0e9u»pė)o atl.kt, tj s>ra reMo joRių

ryšių su gerai apmokamais iš 
Maskvos Lietuvos kvislingais? 
Žinoma, ūsai normalu palaikyti, 
artimus ryšius su likusiais Lie
tuvoje savo art'mai-iais ir, kiek 
galint, juos šelpti ekonominiai.

Mūsų išeivijos lietuviška spau- 
bolševikinio, da jau pakankamai Įrodė ir pa

rašymo, kuris ir toliau sudaro smerkė bandymus siųsti mūsų 
gręsmę laisvam pasauliui savo vaikus specialioms ekskursijoms 
grynai imperialistiniąis tikslais! į Lietuvoj būk tai, pasimokyt;,

x - •— I lietuvių kalbos”. Mes čia turi-Mums, kurie turėjome progos 
iš arčiau pažinti tą atslenkančią 
barbarišką vergiją iš rytų ir, 
suspėjus laiku išsigelbėti pasi
traukus Į vakarus, su didžiausiu 
skausmu palikus tėviškės lau
kus, A. Kolman’o autentiškos 

reveliacijos ne daug ką atneša 
naują. Tačiau,tai labai Įdomu, 
kad suteiktos žinios yrą iš pačių 
USSR režimo centro, patiektos 
patikimiausio liudininko, autori
teto, žinovo .visų vidaus sąlygų 
nesudarančių jokių abejonių! A. 
Kolman’as yra vieną patiki-

tą savo judošišką darbą.
Reikia manyti, ‘ kad A. Kol

man’as gyvendamas dabar Šve
dijoje,'tikros laisvės šalyje, pa
tieks ir daugiau detalių su vi
somis smulkmenomis apie tą 
bjauriausią dvidešimto amžiaus 
vergiją už geležinės uždangos, i 
sukurtą rusiskąį

I lietuvių kalbos”. Mes čia turi- _ 
me užtektinai galimybių išmOy. 
kyti lietuvių kalbos kaip rei
kiant! Nėra jokio reikalo siųsti, 
mūsų vaikus Į “pionierių” mo- • 
kyklas dabartinėje Lietuvoje,, 
palaikomas iš Maskvos!

rėjęs Įvairias pareigas Maskvos 
komitete, draugavęs su Leninu 
ir kartu dirbęs su Lenino žmo
na — Nadežda Krupskaja. Bet 
jam nuo 1956 metų, kai Kruš- 
čev’as pasmerkė 'Staliną, jis pa
laipsniui Įsitikino, kad partija 
ir valdžia visiškai išsigimė. “So
vietų Sąjunga virto didesniu*ka
lėjimu, nei buvo Rusija caro lai-/ 
kais !”—jis-sako. ? i / i 
< Tarp kitko jis savo'minėtame.vietų režimas visai susibankru-

tavęs ūkiškai: “Staigus kainų-bazėse Europoje, Azijoje;ir'Af- nocidą, _ _________
kritimas, menka pramonėj Pr°-Į rikoje! (Daviniai iš Kanados kraštuose, o ir pas save. Jei Hit-vnuose; jų dauguma liko šalto 
dukcija ir blogos ^rūšies, žemės r spaudos: “The Montreal Štar”lleris išžudė- apie 6 milijonus I Sibiro bežehkiiudse kapuose; 12,- 
ūkis nepajėgia išmaitinti savo t (Stockholm-Reutęrs iš š. m. i Įvairių tautybių, žmonių, tai jo *000 gyventojų išžudyta vietoję, 
valstybės gyventojų! ]6 d. ir “Journal de Montreal (Lo-'

(Ta proga čia reikia pastebė-J rudes A p J m. x.7 d.)?
ti, kad caro laikais_ Rusija eks- jei A> Kolman’as aukščiau mi- 

, . portuodavo -žemės ūkio produk- nėtame savo laiške kalba tik apie
tėvus nuo vaikų, išdraskyti šei- rtus į daugeli valstybių, aprūpin- Maskvos karišką intervenciją 

> daVo maistu iš savo didžiausių j Čekoslovakiją fė68. m., tai gal 
įtik dėlto, kad tas klausimas dau
giau jam. rūpi kaip, čekai, kaip 
sakoma — arčiau prie “dūšios”!

Tačiau reikia manyti, kad jam 
nesvetimi ir kiti sovietų impe
rialistiniai užgrobimai ištisos ei- : 
lės tautų ir .valstybių, kaip, tai:; 
buvusių .nepriklausomų, ir<su
vereninių Pabaltijo valstybių — 
Lietuvos, Latvijos, Estijos — 

*1940 m., sulaužius visas tarp
tautines ir tarpusavęs sutartis ; 
Antrojo Pasaulinio karo pabaigo
je, 1944—1945 m. užvaldymą.
Lenkijos, Rytų Vokietijos, Ru
munijos, Bulgarijos, — Įstačius 

i ten- valdžios diktatoriais Mask
vai patikimus kvislingus; 1956 
m. pagaliau Vengrijos okupaci- Į Įsakymu — naikinimas Įvairiais 
ja! . . būdais lietuvįų tautos (žiūr.

ir elementarinė demokratinė tei
sė neekzistuoja USSR, taip ly
giai, kaip ir Stalino laikais. Jis 
sako: “Mes slepiame mūsų rank
raščius, pametame tarpusavi pa
sitikėjimų, rašome laiškus visai 
bereikšmius, ^bijodami cenzorių, 
ir nutraukiame santykius su sa
vo draugais”. ;

A. Kolman’as teigia, kad so-

atvirame, laiške aiškina:
: “Aš galutinai Įsitikinau, kad 
pasilikimas ir toliau komunistų 
partijos nariu, butu tikra išda
vystė socialinio teisingumo idea
lų, žmoniškumo, ir kūrimonau- 
jos geresnės bendruomenės!”
- “Tai yra nežmoniška — atimti

taikingą koegzistenciją,. -— 
rumoje .masiniai ginkluojasi, mini Maskvos bankrotą, sąryšy- 
ypač atominių ginklų srityje, Ije su tarptautiniai, nųsistovėju- 
ir rengiasi masiniam -puolimo ' siais demokratijos principais, A. 
karui. Tarp kitko — laikanti di- Kolman’as męko neužsimeną apie 
džiausiąs armijas.už savo.ribų, masinęs gyventojų žudynes, ge- 

.. okupuotuose Sovietų

■ tik-i. Iškeldamos. politinį ir. ekono- “Naujienos” 207 Nr. iš 975;
i—----- rugsėjo mėn. 5 d.}į

1941 in. birželio' mėn. 14-18 
d. išvežimas Į Sibirą 40,000 gy
ventojų — vyrų, moterų .ir vai
kų, j bjauriausiose • transporto 

sąlygose---- gyvuliniuose yago-

Portugalijos kairieji: 
kankino žmones

LISABONA. — Portugalijos 
prezidento paskelbtu raportu 
kaltinami 1974 metų perversmu

miausias iš visos eilės sovietiš- pasigrobę valdžią, kurioje išbu
vo per 18 mėnesių, kairieji žiau
riai tremoė žmogaus teises, pla--- 
čiai praktikavo areštus ir Įvai- • • 
riomis torturomis kankino su- - 
imtuosius. Prezidento palydraš- 
tyje rašoma, kad nusikaltusieji 
bus teisiami ir išmetami iš tar
nybų kariuomenėje.

į Prezidentas Antonio Ramalho _

kų disidentų, kaip kad Solzeny- 
cin’as, Sacharoy’as ir kiti. Tai 
yrą vis pirmosios kregždės pra
sidedančio supuvimo iš vidaus 
to rusiškai — komunistinio im
perializmo, neturinčio jokio na
tūralaus logiško pagrindo, kaip 
jau kaikurie politikai, pranašau
ja.

Kaip ten bebūtų, bet jau tu- Eanes savo raštu skatina Portu- 
rėtų pagaliau atsidaryti visų va- gali jos piliečius “įsidėti galvon . 
kartečių, o ir kitų kraštų, akys, totalitarizmo pavojus ir pada- 
kuriems vis dar ne visai aiški ryti savo išvadas”..

Jei A. Kolman’as aukščiau mi-

mąs, neleisti aplankyti savo gi- <
mines užsieniuose, arba išlauk- perteklių. J. V.).

; ti mėnęsius ir metus, neduodant, ^^Tpliąųi A. Kolman’as teisingai 
giminėms vpammatyH.' su 'politi-p^tebį’kaS -nuolat' skėlb- 
niais kaliniais, ar net su jais sii-' dama,, tarptautinę. “Detente” ir

■ Toliau. A. KpĮman’as teisingai

1 nespėjus išgabenti dėl stokos 
transporto; ■ •'

1941 m. birželio' mėti. 25 d. 
Rainių miškėlyj e, netoli Telšių 
sušaudyta 73 žmonės, .1941. m. 
PraVėniškiuose' .nužudyta 450 
nekaltų žmonių; 1941 m. biržėlio 
mėh. 27' d. nužudyta 300 ūki-

Į PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

- Dr. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis 
ta; Chiėagoje. 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knvga dvieju da
lių: Sėmės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte, n dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

: Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuviu tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtu su
griovęs gražiai išaugusiu ir suklestėjusiu Lietuvos politiniu, ekonomi
nių ir kultūriniu laimėjimu, šiandiena. dvasiai-galima sakvti. lietuviu 
tauta galėtu didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
it “prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaitvti. kadangi 
absoliuti" lietuviu tautos dauguma (88.12%'! buvo ūkininkai ir po mi- 
sauH išblaškytu lietuviu absoliuti dauguma vra arba, patvs buvę ūki- , 
ninkai. arba ūkininku vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso- 
lfoėiai lietuviu daugumai, vnač kadangi knvga su tokia meile Lietuvos 
žemei, parašyta. kad pradėjus skaitvti nebesinori pertraukti. Knvrta 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais, žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai”.

r Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00. 
Gaunama Naujienose.

Čeki arba Money Orderi siusti tokiu adresu: -

draugas, Stalinas, (su kuriuo jis 
pasirašė 1939. m. Tugpiūčio mėn. 
23 d. grobimo sutartį, J. V.).to
li jį pralenkė — likvidavęs virš 
keletos dešimčių milijonų žmo
nių. Hitlerio (žudynės, nukunka 
prieš sistęmąįįsiįtis . .vietos gy
ventoj ų naikinimus ■ okupuotuo
se kraštuose-rusifikacijos tiks-, . . n -. i ... ■ . - T; • ninku Gaizunuose;1941m. nu-lu,. prisidengus' komunistinio re
žimo skraiste;1 i
ffM -

šia proga vėl gal ne pro šalį, 
nors suglaustai, paminėti mask- 
vinio-okupanto siautėjimai Lie
tuvoje. (Nors jąų buvo .spaudoje 
net keletą kartų suminėti fakT 
tai! J. V.):. apiplėšimas — atėr 
mimas, kad ir mažiausio turto iš 
gyventojų, uždirbto, iš tėvų tė
vų generacijos; Įteisinimas bjau
riausios vergijos tikra to-žodžio 
prasme, pavertus visus vergais; 
Maskvos bolševištinio režimo

žudyta 1,000 gyventojų Įvairio
se Lietuvos vietose.— Petrošū- 
nuose, Panevėžyje, Kretingoje, 
Raseiniuose, Červenėje; 1941 m. 
nužudyta keletas gydytojų Pa
nevėžyje ir Rokiškyje. -

Prieš pat Antrąjį PasaulinĮ ka-

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasminas, A KISS TN THE DARK. Pikantiškų ir intvmių nuotykių 

aprašymai,-paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai-išleista. 
150 psL Kaina $2.50.

Dr. Juozas B. Končiui, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos- 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 ■ 
psL, kainuoja $2.00. ' ' L {

Dr. Juozas B/Končius, VYTAUTAI THE feREAT. Istoriniai DLK Vy-“ 
tauto bruožai? paliečiau t to laiko Lietuvos“ valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211-psl. Kaina S3.00. Ęetais: viršeliais $4.00..... ----- ;' -

- Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis Jas Ir 
kitas knygas galima išgyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
oiniginę perlaidą.

1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608

| Taupykite dabar 
j pas mus

>
| f

myli-

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO. ILLINOIS 60608 
. . . . Gave pinigus, tuojau knyga pasiusime.

5

Išėjusi iš*spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti Įtakos Į krašto politiką. 102 psl. Kaina J1.50.

Knygos bus išsiųstos, jei 11.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresus’^

)

1739 So. Halsted SL, Chicago, IIL 60608
i,

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso. Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1889-1959) metu 

Chleagos lietuvių gyvenimą ir ju atliktus darbut 684 psl. Kaina 
$10. Išleido Amerikos lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmo* 
lietuvių kolonijos, ju suorganizuotos šalpos draugtios. statytos baž
nyčios. įsteigti laikraščiai, kurtu viao buvo 121. 41 teatro drauriia. 48 
pasaulietiški chorai. 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių binvrafi- 
fo*. Duoti dokumentai katalikišku, socailistinra. laisvamanišku ir 
kitų organizadjų atlikti darbai, (steigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir ki -

L Norintieji šią knygą (slgyti. prašomi parašyti čekj arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pasiųsti:

' YIX* So. Halsted St, Chicago, m. 60608

1739 S. Halsted SL, Chicago, IIL 60608. —TeL HA 1-6100

1739 So. Halsted Street, Chicago, HHnola 60668

palūkanų; priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

investavimo knygelės sąskaitos neša

NAUJIENOS, CHICAGO I, ILL.— Tuesday, December 7, 1976

1800 So. Halsted St . Chicago, UI 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

TEL. 421-3070

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
N»u|l«nos« galima gauti puikių knygų,.kurios papuos bet kokią 

knygų solnta ar lentyna. ' y "7, <
Aleksandras Pakalniškis,- MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunų dienų 

atsiminimai ir i vykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 367 psl. Kaina $5. • . . . „

A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimų {vykių prisimini- I 
ir laiko Įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs- i 
tyti i 12 dalių. 296 psL, kaina $5.

Dr. Kazys Grinius, ATSIMlNlMAIIR MINTYS. ‘D tomas, Gra-

'=”~Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ ISTO-
RIJA, I dalis. 208 psL. (rišta — $3,00, minkštais vir
šeliais — $2.00; H dalis. 225 psl., (rišta — $3,00. minkš
tais viršeliais ------------------------------ -------  ----- —$2.00

Henrikas Torfies — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
Pakalnės ir Labguvos • apskritys su (domiais aprašymais. Iliu
stracijomis ir dokumentacija. 336 psl_ kaina $6.

P. KesiOnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos

TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai

tyti j 12 dalių; 296 psl.. kaina $5.
Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS/ C tomas. Gra

žiais viršeliais. 336 psL Kaina $6.00.- Minkštais rirš.~$5.00
Prof. Vacį. Biri ilk*. SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ ISTO

RIJA, I dalis. 208 psl. įrišta — $3.00, minkštais vir
šeliais — $2.00; H dalis. 225 psl., įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliais ----- ------------------ -------  ------ —$2.00

Henrikas Torfies — Temalavslcas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
Pakalnės ir Labguvos • apskritys su (domiais aprašymais. Iliu
stracijomis ir dokumentacija. 336 psl, kaina $6.

P. KesiOnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3.

Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atstminlmaJ 
170 psL__________ ___________________ —I------

M. Gudaiti. POVILAS MILERIS- biografijos bruožai 285 
puslapiai __ _________________________ ___________1 I

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto išlaidoms.

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga. į

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Rietf viršeliai 64.00, minkšti — $3.00.

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

site čeki alba Money Orderi tokiu adresu

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų,užsimojimus. Antra, 

' jie padeda sukurti ’geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams Įsi
gyti- .

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die

ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

ii
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tuvoje, lyginau žmonių gyvenimą su 1927 metais, kai 
tais metais išvykau iš Lietuvos j Braziliją. Padarė
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben 
drove. 1739 So. Halsted St. Chicagc 
HL 60608. Tėlet HAymarket 1-6100

Pinigus reikia austi pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

. $7.50
- $2-50

ŠĮ kartą lyginau su 1959 metų gyvenimu. Toks pat . 
Įspūdis. 0 kas labiausiai šį kartą nustebino — žmo

nių spartus politinis sąmoninėjimas ir šuolinis didė
jantis meilės lygis tarybiniam gyvenimui “Džiau

giasi Lietuvos žmonės nauju gyvenimu, džiaugiasi 
savo darbo vaisiais. Tai patyriau maiŠydamasis taip I 
eilinių žmonių, darbininkų, kolūkiečiu. Sako, jog dar! 
yra išsigimėlių, bet jie jau suskaičiuojami ant ran- Į

'-I-

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus seVnadfoiixM, nuo
9 vai. ryto iki o vai vakaro. Šeštadieniais — iii l^ vaL

If

-f ■ - y -

Kuo Jokubka matuoja “meilės lygį”?
Chicagoje išeinančio Vilnies savaitraščio redaktorius 

Stasys Jokubka ne tik grižo iš rusų pavergtos Lietuvos, 
bet jis jau spėjo iš ten parvežti “širdingiausius sveikini
mus”. Jis jau spėjo parašyti pirmąją “kasdien”, kurioje 
dėkoja visiems iŠleidusiems, jam važinėjant po komunis
tinę Lietuvą, Vilnies numerį. Pirmame savo rašinyje jis 
nepasako, kas tuos “širdingiausius sveikinimus” vilnie
čiams siunčia, bet reikia manyti, kad šis reikalas paaiškės 
sekančiuose jo darbuose. - f ‘

Jis net neprisiminė, kad.dabartinės viešnagės Lietu
voje metu jam buvo suteiktas žurnalisto garbės titulas. 
Ateinančios žinios sako, kad tą titulą jam suteikė dabar 
tinė Vilniaus žurnalistų sąjungos valdyba. Pradžioje bu
to manyta sušaukti platesnį žurnalistų pasitarimą šiuo 
klausimu, norėta išklausyti paties Jokubkos žodis, bet vė
liau valdyba, pasikeitusi mintimis su pačiu Jokubka, nu
tarė žurnalistų susirinkimo nešaukti ir nevarginti žurna
listų Jokubkos kalbomis. Žurnalistų sąjungos valdyba ga
vo Įsakymą Jokubka pakelti Į garbės narius, ji tai padarė 
ir tuo baigė reikalą. Atrodo, kad taip buvo geriau pačiam 
Jokubkai ir dabartiniemš žurnalistų sąjungos nariams.

w w w .A. m w V ' t '

Kai anksčiau Jokubka buvo nuvažiavęs. Į “tarybinę” 
Lietuvą, tai jis maišėsi tiktai tarp aukštų komunistų 
partijos pareigūnų, turinčių reikalingą apsaugą, dideles 
maisto ir buto privilegijas, gaunančių dideles algas ar
ba asmenines pensijas; kurios yra labai' skirtingos nuo 
paprasto kolchozininko pensijos. Jis. važinėjo Į Palangą, 
kalbėjosi su Panevėžio kunigais ir Vilniaus vyskupo pa
reigas einančiu krivičiu, b vėliau buvo išvežtas Į Kauka
zą, kad galėtų atsigauti prieš kelionę į Ameriką Jis pa
matė komunistų partijos galią ir žinojo, kaip Lietuvos ir 
Rusijos komunistai vasaroja ir šildosi Palangos ir Kau
kazo .saulėje. ’■ - :

ŠĮ kartą Jokubka pasakoja, kad jis turėjo progos 
■pasimaišyti tarp eilinių žmonių, darbininkų ir kolūkie
čių. Mes manėme, kad ne tik pačioje Rusijoje, bet ir rusų 
valdomoje Lietuvoje;visos privilegijos buvo panaikintos; 
kad ten visi krašto gyventojai turėjo tas pačias teises ir 
privilegijas. Bet grįžęs jokubka komunistų, laikraštyje 
pasakoja, kad ŠĮ karią jis “nusileidęs” iš “aukštybių”, tauta Vyriausiam Lietuvos iš- lo nei viena ranka prieš kny- 
kuriose jis pirom ssavo kelionės metu skraidė ir pasimai-1 la^viniriid Komitetui, dėl išleis gos išiei<fimą.

# e • "* 4 • T ’ * TI K" • • " i A 1 t-v*. \7 t T 1^ /V f 4 a 11 f'.rz^N - C! * a*? r*

še tarp eilinių lietuvių. Nei Andriulis, nei Mizara,. nei 
Bimba panašiai apie komunistines sistemos piliečius ne
rašė. Jeigu jis panašiai butų rašęs prieš savo kelionę, 
tai vargu jam būtų suteiktas “tarybinio” žurnalisto gar
bės titulas. J . į . - - ' Ą^f '

Jokubka nekalba, bet mes visi galime įsivaizduoti, 
ką jis turi galvoje, kai rašo apie “spartų politini sąmo
nėjimą.” Jis, matyt, rado dabartinėje Lietuvoje daugiau 
komunistų partijos narių- Kodėl lietuviai ;stoja Į komu
nistų partiją, ko tie partijos nariai verti, nei Maskva, nei 
Jokubką nesirapina. Tas “politinis sąmonėjimas” kitaip 
tūri alrodytiMaskvai, jeigu ji lietuviams taiko specialų

Dionizo Poškos muziejus

GINČAI DĖL SRUOGIENĖS KNYGOS
Kanadoje leidžiamuosiuose čiai. Siūlau knygą išleist?’, 

savaitraščiuose btiyp priekaiš- Po šių žodžių Seime nepaki

Veikalo autorius pasigendi 
medžiagos apie lietuvių pastas 
gas gelbėti žydus nuo greisian 
čios jiems mirties, nežiūrint to; 
kad tokia pagalba jiems pa
tiems grėsė mirtimi. Tokios me 
džiągos žmonėse yra daug; jos -

,visi, kas tik žino žydų tėJbę- 
tojūš atba patys prie gėlbėjiibp 
prisidėjo; prašomi atsiliepti 
ir’siųsti dokumentus.

■ ties išvakarėse, 1967 m. VLIKo Knyga Lietuvos . Šteigiama-
i sis Šeimas. Todėl tiio klausimu sis Seimas nedaliriama, bet turi ir veikalu autorius. Todėl 
ir tenka pasisakyti-. į pardavinėjama po 6.50 dot Tik.

50-ties metų Lietuvos nepri- viena lituanistinė mokykla Či
kagoje užsakė 30 knygų, kad 
jaunimas susip&žintųsuNe- 
prikltiusotiiOs Lietūvoš didžiau

I " I
\1 :
JS ;

C-*- w ?III fe
1>

ir tenka pasisakyti...

klaušpmybės atstatymo sukak
ties išvararėse, 1967 m. VLKo 
Seimas, įvykęs New Yorke, pa?
geidavo^ kad apie-Liėtuvos Stėi siais tautos laimėjimais. Juk Nevy* York; NY' 1001IL 
giamąjį Šeimą-būtų-išleista iv'
knyga. VLIKo. - Valdyba, šitą kiniai ateityje bus Lietuvos 
pageidavimą vykdymama, susi laisvės kovo toj ai.
tarė su dr. Vanda Sruogiene Steigiamasis Seimas išleido 
dėl knygos paruošimo. į Lietuvos. Konstittiėij'dš įštaty-

Kai rankraštis jau buvo pa- iną, žemės reformos įstatymą
Kaip valdyba, taip ir kiti okupante kontroliuojamos i drausmės režimą. Iki šio meto Maskva leidžia turistams mostas, bent per ridėjus metus g’.afliko kitų didelių darbų: 

žurnalistų sąjungos pareigūnai žino, kad Jokubkai tenka (pabūti 10 .dienų Ukrainoje, Gudijoje, Rusijoje ir net 
dirbti nepaprastai sunkiose “žiauriausio kapitalizmo są-( Kaukaze, bet Lietuvon nuvažiavę turistai gali pabūti 
lygose”. Jis privalo dirbti ilgas valandas, tenkintis maža įtiktai penkias dienas. Po penkių dienų juos varo- iš “Gin- 
atlyginimu, jam tenka prisitaikyti prie “kapitalistinės” taro” ir veža Į Rygą, kad tiktai nesimaišytų Lietuvoje, 
šalies Įstatymų, kurie komunistinei spaudai nėra lengvi. Jeigu tas sąmonėjimas būtų toks spartus, tai rašai ji bū- 
Jokubka žino, kad Amerikoje jis bet kada gali būti pat-. tų pastebėję, bet tuo tarpų jį pastebėjo tiktai tarp eili- 
rauktas teisman, apkaltintas nepadarytais nusikaltimais nių pasimaišyti nutaręs Jokubka, ' ■
ir nubaustas didelėmis kapitalistinėmis bausmėmis. Taip Bet pats Įdomiausias yra jo ' “šuoliais didėjantis mei- 
baudžiami maskviniai laikraštininkai kituose kraštuose. į lės lygis tarybiniam gyvenimui”; Kuo jis tą “meilės ly- 
Nieko stebėtino, kad tas pavojus gresia ir Jokubkai. Jo-į gi” matuoja? Kurioje gyveninio srityje tą meilę jis pas- 
kubka tiems Vilniaus žurnalistams nepasakė, kad iki tebėjo? Kokias pasitebėtais' faktais tą meilę jis giali* pat

šie lituanistinių mokyklų nio-

VLIKd Taryba'nesutiko i są- Steigiamojo Seimo rinkimuose 
matą įnešti atitinkamos sumos dalyvavo 90 pfbc. rinkėjų. Tali 
knygai išleisti. Tuomet Valdy- tū parodė savo politinį suBtėn 
ha iškėlė klausimą VLJKo Sei dimą ir suprato demokratijos 
nie, įvykusiame 1974 m. Bos- idealus. \ ELTA 
tone. Ten taip pat buvo pasisa 
kynių dėl tokios knygos išleidi
mo.

Seimo dalyvio, jaunas kul
tūrininkas Vytautas Radziva 
has; paėmęs žodį, maždaug taip 
IŠrė: “

Dr. Jasaičiui

RONGJtilAS ŠVARiNAŠt
WASHINGTO^AS. — Turi

nas demokratę kongresmanų, jų 
tarpe Abiier J. Mikva. iš Llinois . 
paprašė Atstovų Rūntij Etikos 
Kniaitėtti ištirti gaiįŠŠis, kad kai 
kurie atstovai e^ iš Pietinės 
Korėjos agentų priėmę kyšius 
pinigais ar šiaip vertingomis do
vanomis. Dvylikos prašyme; pa
brėžiamu kad ištyrimas yra bū-, 
tinai reikalingas,' “kad būtų at
statytas piliečių pasitikėjimai 

”. BylaĮmūsų noru .susitvarkyti”^ L.
reikia padėti

Dr. Domas Jasaitis, daug ra- rankose. : .1 - ■
•šęs Lietuvos žydų klausimas, Mokyklos mokės baudą > 

AŠ nekartą buvai! skai- prieš keletą metų apsiėmė pa- . ' /-.
____ ____ ____ ______ _ ______ _______ ,___ ___ ___ _________ _________ĮL-.; „ . . apie Vilniaus bylą su Ten- rašyti didesnės apimties veika 
šio meto jis niekad nebuvo patrauktas teismam Jis riet virtinti? Kodėl rasai neleidžia patiems. AmenkOs lietu-(kais, bet tikrai nežinojau, ko- lą. VLIKo pritartas

; ‘ ' - ' * ’ * ’ ' ■ ’ kia tai byla buvo. Tik kai iš sutartį- su Lietuvos Trimb Ins- Ke¥ w,anni. aoi. naua^ uz tai,
j • t v x /• x ‘-j . - * -i - . tatt' i - - I K-4.-9 n' k- blij z» Ac”AUKo bibliotėkc» parsinešiau titutu. šiame veikalu numato- kad jošpėrėitaisiuąijMStpava-
dnuhs buvo paskirtas isdeportuoti is Amerikos, bet JAV. akimis pastebėti? Garbes trinią gavusiame tarybines^ Vilnius briąū ją; ma duoti istorinė žjrfų gyveni-isR nutraukė 16 dienų rtnks-
vynausybė nerado tokios, valstybės, kurion jis būtų no- Lietuvos žurnalistui tai neturėtų būti sunku garbingai Į perskaičiau iš Supratau tai buvo mo apžvalga Lietuvoje, žydų

didelis valstybės reikalas. Nie svoris 194G-1941 m. sovietinė- 
ko nežinau if apie Steigiamąjį j e valdžioje, 1941-44 m. nacių 
Seimą. Bet kai pasiskaitysiu naikinimas Lietuvos žydų ir

jiems nepriminė, buvęs Vilnies redaktorius Vincas An-; viams, numykusiems Į pavergtą Lietuvą, tos meilės savo.

rėjęs išvažiuoti. O Rusijon ar rusų valdomon Lietuvon šiuos klausimus atsakyti.
Andriulis nenorėjo važiuoti. |

Kaip ten bebūtų, Jokubka, grįžęs iš trijų Savaičių.' . l.ir. 1 < > . AI knygą, žinosiu. Toki, neŠnė-Jšioje žydų tragedijoje Hituvi,
kelionės, apie ją šitaip savo skaitytojams praneša: .. G A R Š i N K I T E S NAUJI K N O S E liį kaip aš priaugo tūkstan-1 jiems ištiesta pagalbos ranka.

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

Ulinoj aus vyr. teismas iffis-

kad jos pereitais metais pava-

lau mokslą.
• Maine valstijos ūkininkai 

sako, jei katė dairosi pro latigą, 
tai reikia laukti lietaus.- Lietu
viai sakydavo, kad jei katė prad 
siasi, tai reikia laukti svečių.

J. VENCLOVA

Senovės lietuvių tikybos bruožai
Tad, nežiūrint šių dideliu sitrikumų, mėginsiu pa- 

gal turinius šaltinius bei kitas galimybes panagrinėti 
bendrus bruožus senovės lietuvių tikybos, gal ir nepa
siekdamas pilno vaizdo jai pažinti, nes kaip prof. dr. 
R. Strecker (Paedagogik und Politik, 1947 m., 42 p.) 
nurodė “Die absolute Wahheit ist nur fuer Gott” — 
Visiška tiesa tiktai Dievu.

Visų pirma, paryškinimui senovės lietuvių tikėji
mui pažinti, patieksiu autoritingesnių asmenų konk
rečius pasisakymus apie senovės lietuvių religiją.

Konkretus pasisakymai
Kun. dr. A. Baltinis (1960-111-27 d. pask.): “LietU-< 

vių mitologijos Dievas yra turtingas dangaus šeiminih- 
kas ir kovotojas. Jis yra dorovinių ir teisinių principų 
saugotojas ir jo svarbiausios savybės, be didelės galy
bės, yra malonumi Jr išmihtH’\ i

Kun. prof. dr. K. Gečys “RAtalikiikoji Lietuva”:! 
“Pagoniškoji lietuvių tautds tėligija ridiirVo išsiginu
si, kaip kitų pagoniškų tatitų raligijoš. Pagonims lie
tuviams nestokojo įgimto dorovingumo, šeimos gyve
nimas buvo tvirtas ir taOrtis — monogAiriinis. Lietu- 
\iams nc4>uvo svetima tokios dorybės, kaip vaišingu
mas

febinie tokių dalykų, kurte prasilenktų su žmogaus 
prigimtimi ir žmoniškumo reikalavimais. Todėl toji 
religijai nebuvo lietuviui sendinantis dalykas. Daug kur 
lietuviai, kaip žmones ir asmenybės, pasirodydavo kil- 
bestfi UŽ pacitis krik&ioniš, ypač palyginus su Tento- 
mį ponybė dar tvirtai taikės iki maldauti pMigailėjimo;
pat IčriksčiOnJbeš įvfeditho. Atėjus laikui ji ,ramiai be; ___ . .x T ._£is_L. t___ « - - -
prtsipriešinitiųj įtraukė tie dėl to, kad ji būtų bu-1
tusi 1 kamt>ą flUMtak bei lodei, kad jos genaus, pra-‘ka(|a Wrtino
dai heprfeštarato kilhiėiliš krikščionybės nuostatams 
(25 į>.).

Ran. 4r. t. ŽiiiHItls (btaugas, 1959^X1-28 d.): “Pa 
gbtiių lietuvių vaidilutės kŪrttio ugnį nė ąžuolams, bet Ja 
po ąžuolais, kad jos dūtiiai kiltų Visagaliui Viešpa-. C 
čiui”. f ' i

Kuh. dr. P. GaidamatidiUS (Išblokštasis, žmogus, !*«? iSei”nt ^^'jimo, kad Dievas yra visur, jie pri- 
1961 m.. 76 p.): “Jaut (HėtaNfltf) Dievas yra paslaptin- Į dėjo sudvasmti v>sa, kas aplmkut yva gyva ,r gamtos 

K/ J reiškinius, čia kun. prof. dr. K. Gečys (29-4) nurodė:
j “Klekviėtiarii ganftbš reišklnyj, Hėtiitfų srifratmiū, sle-

Apie lietuvių tikėjimo dogmas — jį nemirtingumą buvo vyriausias lietuvių tikybos daly-
I 1_ T* _z « V * v _ __ i . _ • . _ t _.j. .• . »_ _ . '

Iš senovės lietuvių religijos išsilikusios giesmės žo
džių: “šventas Dieve, šventas galingasis^ šventas am
žinasis, pasigailėk mūsų I* sužinome, jog senovės lietu
viai tikėję Į Dievą, kuris amžinąs ir galingas, kurio

Taipogi iš Lietuvos karaliaus Gedimino pokalbio

'Aš nedraudžiu katalikams 
tarnauti Dievui savo papročiais. Leiskite ir mums gar
binti Dievą savo būdu nes visi mes garbiname vieną 
Dievą** (pig. Prof. I. Jonynas “Lietuvių tautos istori- 
‘ 1’^119) galima daryti išvadą, kad senovės lietuviai 
garbino vieną Dievą tik skirtingu būdu.

Bet senovės lietuviai buvo linkę ir į animiznią. Gal

gas išsiskleidžia vHatoj, kaip Rex (Čiurlionio) ir kal-
ką jam iš žoles, is žiedo, is galingo rttedzio, is paukš- . . ._ . j. ... A ... .. . ..K _.1 £. -z L-1_- L, Ii - i -r piasi-gfert ar bloga dievybe’. Todėl jie šalia tikro Die-„ į čių gfesmėš, iš žrtrbo it grlauštlnio, iš Šaules, is zvaigz-1 * j j _ ,
<ižtų”. Įu;

R...r r .».•/ t <ft-o f Vannicelli ir kiti tvirtino, letuviai nfeturėjo stabų,Rrof. L Vartfliceliif tAnServatore Romano, 19oS- j K-^, „L n-vk »
V-7 d): “Sprendžiant iš viso bendrrti ( jų religinių 
apeigų ir t.), galima tvirtinti, kad lietuvių tautos bū
ta labai religingos. Jei vėlavosi atsiversti į krikščiony-

| va, višagalio. rtftžmd Viešpaties, dar turėjo ir savo 
dievaičių, deivių ir kitų dvasių. Vienok, kaip prbf. L.

’ kas. Jie tikėjo, kad žmogus dorai -gyvendamas ir gin-» 
j damas savo namus nuo priešų eina į Anapilį arba į 

dangų, kuriame esąs linksmas gyvenimas, bet ntfsidė- ' 
j ėliams tenka pražūtis”. ' /a. -

Be to, kaip prof. dr. B. Leist (56-21) nurųdė, bu
vo pas arijus bei indoeuropiečius, tuo pūčiu ir pas lie
tuvius,- tvirtas religinis nusistatymus mylėti Dievą, šaJ 
vo tėvus ir artimą. - <

Apie Dievą
Anot prof. L VanniceHi, Aukščiausią Būtybę, lietu< 

viai vadino Dievas, kuris lietuviams pagal kun. prof. dr.. 
K. Gečį (29-4) reiškę dangaus Tėvų ir vyriausią Dievą.

I Ir lietuvių legendos kalba apie Aukščiausią Dievulį, ga- 
lingiausia visados^Valdyboją, apie angelus, Dfetd pa- 
siuhtiiHtts: Algis, Vylhlis ėfč. W V. KrHt 
šalies senų žmonių padavimai"). ’ |

O pats žodis “(bėVair etnologb prof. Gi Cdi (15- 
174) nurodj-mu, taip pht reiškė dahg^hšŠvIbšybę, die- . 
ną, iš kur kilo graikų Theos, lotynų Deus ir lietuvių 
Dievas. Gi žymus pasaulio proistorikas prof. T. Poes- 
he (78-115) net štibėtjdrfnd: “Tokiu būdu fis pati Žoj 

dis žymėjo Dievą, dangų ir šviesią dieną” -
Savo keliu jis rišosi su irtdoeropiečių aukščiausiu

Indo-European the commonest name of this Šūpretiie

Būdami giliai religingi ir savo būdu net linkę | mis
ticizmą, lietuviai negalėjo Sutikti, kad su mirtimi bai-| Dievu: prof. dr. &. Chatter ji (12-11?): “Irt Primitive! 
giasi žmogaus gyvenimas. Todėl jie tikėjo, jog jkt mir- ... .T L
ties Žmonių vėlės keliauja j dausas laimingam gyveni- God was a word which can be reconstructed al Di<Hsmas. blaivumas, religinę tolerancija... Lietuvis nega- . ... * * ‘ > •», ~' ties žmonių vėlės keliauja į dausas laimingam gyveni- God was a word which can be reconstructed ai Ditkhs

-™i „išdėti Uip stiprini j ris, prMhn, ų*. ' "avfl.ibpmtlau.omy- vaės p.fenka j pragarą, kur jų jau-Į and’ this is tirti wntee nf the Sanskrit Uthua-
pus <>s. su ; ;ekvienu žingsniu glaudžiai susijusios, re-1 * . kia^ nešikaiganičios kančios bei siaubingas gyvenimas. nian dievas, Latvian dievs, Latin deus, Germaiife ii-i KI a H Jv-lVo Uvl oi tlLlAAl Liūtie} ’ tTltf Llldo. 111 €111 JLrfčl l ▼ lafl vlACzVOj LXIUU UvUtip \JX-1 Hldluv 11

1 Tad viena iš pačių svarbiausių senovės lietuvių ti- Waž, and old Irish dia, nteatifhg generAlty.jtist *God’i tikrųjų turėjo didelės reikšmės tiek
atskiro asmens, ek šeitiios, fi>k Ir rišlttti IfettiviU gt-l liėhtrių gytenithas buvo sudvasintas, kad kiekvienu kybos dogtnq» ttii likėjinfas žmogaus sielos nemirtingu- “or” the Supreme God”.

, venimui (X psi ). . Pagoniškoj lietuvių religijoj nepas- atveju jis galėjo šauktis dievybių paramos ir pagalbos”. mu» kaip ir nusakė dr. A. Bruožis (11-5); “Tikėjimas (Bus daugiau)
, NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.-— Tu»W«y, Tr 1979

ligi jos. k u Alantas (Šventaragis, tl. 113): “Visas senovės
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MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

3354 So. HALSTED STREET

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖAKIŲ LIGOS 

3907 West x 103 rd Street 
yrl^4os pp*^al susitarimą

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTJ.

NARIAI:
Chicagos 
Lietuvių 
'.aidotųvių 
'Hrek torių 
A asociacijos

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJRA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pu i a ski Rd. (Crawford

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ligom us pagal sus* tarimą

Jei neatsiliepia, skambinti 374-e,G4

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUT0M0BIL1AMS PASTATYTI

So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440 ,

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

MOVING
Apdraustas perkriuetymei 

H įvairiu atstumu.
ANTANAS VILIMAS

TeL 376-1882 arba 376-5996

8 eepa diced cooked terkey
1 ean (10^ ox.) condensed 

cream of mushroom soup
2 tablespoons ptmfento strips
2 tablespoons sherry wine 

or water

ūkio reikalų vedėjas; j.
inf or-

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

neseniai gamtininkai 
kad žvėrių karalius

Po susirinkimo gausias vai
šes suruošė Vilija Butkienė. Tai 
sudarė vienminčiams Lietuvių 
Jūrų Skautijos Inkaro Tarybos 
nariams progą pabendrauti ir 
sklandžiai išsikalbėti temomis 

-kaip išeivijos jaunimo tarpe puo
selėti Jūrų Skautijos idėją, kad 
laisva ir nepriklausoma Lietuva 
būtų jūrinė valstybė.

Informacijos vedėjas

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

8307 So. LlTUAMC'A AVENUE. Phone: YArds 7-340J

INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Med real Center 
850 SUMMIT STRBET 

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

IEVAS IR SONUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
L/ 2533 W. 71st Street 
K A Telef.: GRovehill 6-2345-6 
fi ** 1410 So. 50th Ave., Cicero

telef.: TOwnhall 3-2108-3

• Visai 
pastebėjo, 
liūtas bijo gaidžio.

— Nustatyta, kad margarine 
turi būti 80% riebalų. Norin
tiems numesti svorį yra gami- 

ja valdyba: j. ps}4 Antanas But-J namas su 40% riebalų, tik ant 
pirmininkas; Gintarė j tokio margarino įpakavimo tu-

"Jis yra man pasakys: Gana tau mano malonės, nes mano jėga tobu
lai pasireilkia silpnume. Todėl ai mietu noru giriuosi mano silpnybė^ 
mtsr kad Kristaus jėga gyvent? manyje" — 2 K o r. 12:9.
Brangus prieteliai, tikėkime, kad ištyrimai, persekiojimai ir sielvartai 

ateina į mus Dievui leidžiant, musų naudai, žindome, kad T4s. kuris rody
damas savo meilę, priėmė mus. suteikė mums dalį savo šventosios dvasios ir 
pavadino savo sūnumis ir dukterimis, žino visus mūsų reikalus ir rūpinasi jais, 
Ir dėlto leis ateiti ant mūsų tik tokiems patyrimams ir pagundoms, kurios 
tarnaus mūsų aukščiausiai gerovei. Jėzaus Kristaus Apaštalas Povilas, kuris 
labai daug kentėjo, dar sako: “Todėl as turiu pamėgimą savo silpnybėse, 
niekinimuose, varguose, persekiojimuose ir priespaudose dėl Kristaus".

kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekviena. Bet kur yra mi
rusieji? | t< klausim# atsako knygute "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rąžykite: \

’ \ F. ZAVJST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL 60629
ŽV. RAITO TYRINĖTOJAI

PERKRAUSTYMAt

M 0 V IN G 
■Laidinei -y Piku •pdraud*

ŠĖMA KAINA -4.
«. IERBN Al

TtL WA 5-4063 '

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 5(rth Ave^ Cicero, I1L Phone: OLympic 2-1003

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS z 
Westchester Community' klinikos 

Medicinos direktorius.
i938 SJManheim RcL,Westchester, lit 
VALANDAS: 3—9 darbo dienomis b 

kas antrą šeštadienį 3—3 vaL 
TėU Soz-2/27 arba 562-2728

\ / REZ.: GI 8-0873
DR. W .1L1S11N -LAŠINAI
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIHURGIJA
6132 So. Kedzie Ave., WA 54670 

Valandos pagal susitarimą. Jei neat 
siuepia. sKambinti Ml 3-OGŪI.

DR. V1T. TAURAS 
gydytojas «r

K nėrė praktika, spec. MOTERŲ ligo 
Oftteer 2652 WEST 59th STREET

TeL- PR 8-1223
OFISO VAL.; pirm., anlrad.. trečiac 
.4 yvutKi. zr-t u cnt vai. vak. Šeštame 
Anai* /ai. pc pietų ir kitu laik 
- . ’ pakai ausi larima.

tavičius gimė 1895 m. spalio sėkmingai vadovavo šaulių Są 
mėn. 5 d. Mielagėnuose, šven- jungai iki 1935 m. Nuo 1935- 
cionių apskrityje. 1912 m. bai 1936 metų ėjo atsakingas pa
ge vidurinę technikos mokyklų reigas Kariuomenės Stabe. 1936 
Petrapilyje. Iki 1915 m. mokėsi 1940 m. dirbo Ginklavimo Vai 
rusų gimnazijoje. 1916 m. bai- dyboje, viršininko padėjėjas, 
gė rusy karo mokyklą, Peter- Pulk. K. dažnai dalyvavo užsie 
hofe ir tarnavo rusų kariuo- nyje ginklų užpirkimo komisi 
menėje. (jose, kaip Kinklavtmo Valdy-
Praūžus revoliucijai Rusijoje, bos atstovas.

kar Mykolas MmaDt^istojo pll t ir

! ?*V “•«» ■‘■■'‘''J"tauto D.toojo batahoną Smo- bQdais £
knske Ttf.au .užverejuso, J(s 192s m
bolševikų partizanę gaujos 1919 
m. gruodžio mčeiL 9 d.

JONIŠKIEČIŲ^ Labdarybės ir Kul
tūros Klubo pnešmetinis susirinki
mas įvyks antradienį gruodžio 7 <L, į 
1:00 vai. popiet naujoje vietoje — 
šaulių namuose, 2417 W. 43rd St.

Nariai kviečiami atsilankyti, nes 
yra daug svarbių reikalų aptarti ir 
imis valdybos rinkimas 1977 metams.

Po susirinkimo bus vaišės.
A. Kalys..

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So. UTUAjhČA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139

p. Šileikis, o. p.
JKfn<srė£4M>4*KUl4ėZtSTAt

X yj > Abuamai * l^ ’iezai. Med. Ban 
dMAHJ sociali pagalba aojorm

t <Arch Supports) ir L L 
vai. —* ir o—Sesuoiecuais 9—i 
ZS50 Wa*t 63rd St., Chicago III. 6062

Talaf.: PRoapoct 6-5084

laisva, sava, miela Lietuvos že 
mė. j

i Mielas Pulkininke! Atlikęs 
didelius ir labai svarbius dar- 

. bus, ramiai ilsėkis, savo darbų 
ir nuopelnų garbėje, šio svetin.1

(LACKAWICZ)
2424 WEST 69th STREET ’ REpuhlic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHW EST HIGH WAY. Palos HilU, Ill. 974-4410

IM eotM water
2 paclOL<ea (It me. each) 

j 5-minwte aook from 
| gweet gran peaa

Prepare steffli< mix m directed on pockage, using 1% cups 
Water. Oeotly press into a greased 4-cup ring moM; keep warm. 
Meanwhile, prepare peas as directed on package; keep warm. 
Combine turkey, soup, ptoilento, wine, and U cup,of the peas tn 
a aaoeepan. Cook and sUr until mixture just comes to a boil 
XTnxnold cteflteg ante serving plate; spoon turkey mixture around 
base and into outer M Ung. Sem with remaining peaa. Maksi

Kenkakeė Lietuvoje ir 1908 metais atvyko 
į šią šalį, kur iki išėjimo į pensi
ją (1958 metais) dirbo Fords 
Motor kompamjoje Detroite.

Sukaktuvininkas turėjo žmo-

Anythlng less than a 20-pound turkey would be an insult to 
your mother’s holiday feast. With two favorite couples eomlnc 
for Mttoer this weekend, be grateftd fer her gift package of left
over turkey. Move Top chicken flavor stuffing mix forms a ring 
mold and iniuiy turkey a M king surrounds ft Birds Eye 5- 
Biinute sweet green peas and a bottle of chilled wine are all you 
heed for a poet-holiday party.

TURRET A LA KING WITH STUFFING RING *1
1 package « ea.) chicken

Pulk. Mykolas Kalman tas. 
kaip tautos sūnus, pareigas Jurčys — ; 
garbingai atliko. Jis atidavė tė- Gintaras Kapaitis 
vynei Lietuvai ir lietuvių tau
tai savo jaunystės jėgas, dar
bus ir sugebėjimus. Bet žiau
rus likimas jam neleido su
grįžti į tėviškės laisvuosius lau

Kaip dabar vadinsis 
Kubos diktatorius?
MIAMI. Fla. — Havanas radi- 

jo pranešė', kad Fidelis Caštrd, 
kurs prieš.. 20 metų pradėjo re
voliuciją, nuvertusią Fulgencio 
Batisto diktatūrą, buvo pavadin
tas Kubos Valstybės Tarybos 
prezidentu ir per 18 metų buvo 
vadinamas ministeriu pirminin
ku. Radijo praneša, kad Castro 

j dabar bus 
(jėga”.

TeW. PR W2V

DR. ANNA BAD UNAS
. AKIŲ. AUSŲ, NOSIES^ 

IB GkAilBS LIGOS

- 2SS4 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

s Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GEliNYČIA 

i4*» Ytfesi «Grd 61 fife* l
Tei«fon»i? PR 8X1833 p PR 8-0834 

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene Drishiy krautuvė

THE DAISY STORE
9911 Southwest Hwy, Ooak Lawn, 

Tel. 499-1318

psk. dr. Algis Rimas 
macijos vedėjas; j. psk. Linas j 

patarėjas ir j. psk. į 
„___ i —- patarėjas. |

Susirinkime buvo aptarti me
tiniai plaukymo kursai, kurie 
įvyks 1977 metų kovo mėnesį, 
žiemos sezono buriavimo , teori
jos kursai ir 1977 metų vasaros 
baidarėmis canoe) kelionės Vi- 
durvakariu upynais bei jūrų * 
skautų ir. narių jachtų Budys 
IV, Vandenė, Nida II, ir Dene- 
bola rekvizicija savaitinėms jū
rų skautų kelionėms Michiga- K 
no ežere. ‘'

Išsiaiškinus palaikų perkėli
mo klauįsmus, buvo nutarta 
mirusio pulk. Kalmanto palai
kus iš St Mary and Joseph ka- karo Tarybos - organiaciniame 
pinių Chebanse, III. perkelti. į posėdyje š. m.'lapkričio 21 d., 
Liėtųrių šv. Kazimiero kapi- sekmadienį, buvę išrinkta nau- 
nes- . ‘ L'

1976 m. lapkričio mėn. 13 <L kevičius — ] 
šeštadienį, 9. 30 vai. ir už Jazminą Karaitįenė — nnansų 
pulk. Mykolo Kalmanto sielą 
buvo atnašautos gedulingos pa 
maldos, šv. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje. 
Pamaldas atnašavo kun. klebo 
nas Antanas Zakarauskas. -J

1976 m. lapkričio mėn. 13 d. 
12 vai. mirusio pulkininko 
palaikai buvo palaidoti Lietu 
vių šv. Kazimiero, kapin&e, 
72-ram bloke. Prie karsao reli
gines- apeigas atliko kun. kle
bonas Antas Zakarauskas.
' Kapinėse, prie karsto atsis
veikinimo kalbas pasakė: L. š. 
S. T..Vytauto Didžiojo Rinkti-! 
nes vardu Vladas Išgaoaitis, L1 
K. V. S. “Ramovė” ramovėnų 
vardu Andrius -Juškevičius, 
šaulių vardu Algirdas Budrec- 
kas. Lietuvių Skautų Brolijos 
ir-Seserijos vardu Rimas Ru-’ 
pinskas.'

Pulk. Kalmantas, šalia savo 
svarinu, tiesioginių pareigų, 
aktyviai reiškėsi spaudoje. Jis 
bendradarbiavo Trimite, Skau 
4ų Aide, Lietuvių Archyve. I

■Pulk. Kalmantas buvo labai 
darbštus, judrus, nuoširdus, 
plačios širdies, kilnus asmuo. 
Jo Šeima yra likusi okupuotoje 
Lietuvoje. Jo sūnus Vytautas 
ir duktė Vanda, abu sukūrę sa 
vas Šeimas, gyvena okup. Lie
tuvoje. Jo žmona Vanda yra 
mirusi.

GAIDAS - DAIMIDJ
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

jį išlaisvino lietuvių tautos 
sukilėliai." ,Nuo 1941-1943 m. 
pik. K_ buvo Kauno miesto ir 
apskrities pensijų skyriaus vir 
šininkas. Vėliau, jis buvo Joną 
vos miesto bulmistras.
Artėjant antrąjai sovietij oku g0 krašto kapuose, 

pači j ai, pkl. K. kaip ir daugelis _______
kitų, lietuvių, 1944 m. pasitrau' DDAniflVM MlfU 
kė į .Vokietiją. 1948 m. iš Vo-1 DKUUnLlFv rni%n» 
kietijos emigravo į Jungtines Antano Rinkaus 90 gimtadienis 
Amerikos Valstybes ir 'gyveno Sekmadienį,-gruodžio 12 die- 
Chicagoje. Išeivijoje jo sveika- sueina Antano Rinkaus gar- 
ta pablogėjo, tad buvo pasiųs- bingo amžiaus 90 metų sukaktu- 
tas į Kenkakee ligoninę, ten jią vės (Open Hourė) .
ilgesnį laiką gydėsi. Kiek susti Jubiliatas gimė 1886 metais 
prėjęs, 1974 m. iš ________
ligoninės persikėlė i prieglau
dos namus, nes jam buvo ręn 
kalinga nuolatinė priežiūra.

Nelauktai ir netikėtai sužino 
ję apie pik. Kalmanto mirti, 
ramovėmi ir L š? S. T. Vytau
to Didžiojo Rinktines atstovai: 
šaul. Vladas Išganaitis, ramov.

7 /S UODtSIO VAUHPOJ ‘ j 
į 

MAŽEIKA s EVANS Į LAIOOrdVIU i
r 8845 So. Western Ave.' Air Conditioned Chapel '

REpublie 7-8600-8601 
Berni, mrfr rr’™» topfraf two

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WES. 71st STREET 
, Ofisas: H Em lock 45849 

Rezid. 388-2233 
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirtad. i—'» vaL 
amrad.. penktaienj nuo 1—5. tree 

ir šeštad. tiktai susitarus.

— (abudu- jatf' mirę); jis dar 
turi 7 anūkėli'us^grandch'ildren).

t savo mar- 
Aigirdas' Budreckas nuvyko į. čią (Sūnaus našlę žmoną) Donna 
Kenkakee ligoninę išsiaiškinti Rinkus prie U.j S. E vieškelio 
jo mirties ir laidojimo aplinky Brooklyn, Mieh., kur įvyks ju- 
bes. Pulk. Kalmantas yra mi- biliato pagerbimas — celebra- 
ręs 1976 m., birželio mėn. 6 d. ciia sekmadienį'nuo 2 iki 4 va- 
prieglaudos namuose. Jo kū- laiId°s popiet.
nas buvo palaidotas 1976 mJ - Donna Rinkus
birželio mėn. 8 d.\Št Mary and & •
Joseph kapinėse, Chebanse, LlCtUVlU JŪTIĮ SkaUtlĮ 

nauja vadovybė
Lietuvių Jūnj Skautijos In-

MTi NAŠLIŲ, našliukiu klubas gruodžio
■L.> 10-tą d. 7 vai. vak. turės metini su-

e sirinkimą, kuris įvyks Vyčiu salėje, 
Prof. S. L Hayakawa, laimėjęs pir- 2455 W. 47 Nariai kviečiami gau- 

minius rinkimas, pnes Kalifornijos šiai atsilankyti, bus renkama nauja 
respublikonus, o valiau, gerokai su- valdyba ir aptariami klubo einamie- 
pliekęs įr demokratą senatorių, yra ii reikalai Po susirinkimo vaišės ir dryžis ineW nau|oviM į soneto šokiai Jurįio Jonikio orkestrui^ro- 

J * X 8- • I darbv tvarką. Jis yra įsitikinęs, kad janL / .V. Cinką
vadovavo tarptautiniame skau senatas reikalus labai lėtai svarsto, , ' t
tu sąskrydyje Danijoje. Nuo ° sprendžia. 80 mėty am- f ——■ —
1923-1S27 m. buvo vyriausias, SSn<?.r'>ta,,ri“ p-.kontroherė; j. psk. Julius But-
skautininkas.

Pik. Kalmantas buvo labai 
aktyvus Aero klubo steigėjas. 

1941 m. rusų-komnnistų bu
vo suimtas ir patalpintas į ka
lėjimą, kur buvo rusų enkave
distų žiauriai tardytas ir kan-

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA,

■ 1490 kH. A. M.

Lis tuvi g kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vaL popeL — Šeštadienį 
ir sekmadieni nuo 8:30 Iki 9:30 
vaL ryto.

Telef.: HEmlock 4-24)3

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 4Mt9

Lietuvių Vytauto Didžiojo ba
talioną Čeremuškiuo kaime. >

Kar. Mykolas Kalmantas, 
pasprukęs nuo bolševikų gau
jų, grįžo į Lietuvą ir savano
riu įstojo į Ukmergės batalio
ną, kuris vėliau išsivystė į 8 
pėst pulką.
Kar. Mykolas Kalmantas 1920įkibtas. Kalėjime buvo palauš

iu. dalyvavo Lietuvos laisvės ir j ta jo sveikata-sunkiai sužalo- 
nepriklausomybes atgavimo kol ta nervų sistema. Iš kalėjimo ku‘s> ka(Į jd širdį priglaustų 
yose: prieš bolševikus Kauko- " “* '“*■* ' " x
nių-Dauguvos ruože, prieš len
kus Augustavo-Vilniaus fron
tuose. Jis sėkmingai vadovavo 
8 pėst. pulko. 6-tai kuopai. Vė
liau buvo paskirtas 8-to pėst. 
pulko mokomos kuopos vadu.

1922 m. sėkmingai baigė Au
kštesniuosius karininkų kur
sus Kaune. 1924 m. studijavo 
Lietuvos Universitete, teisių fa' 
kultete. Kapitonas Kahnantasj 
1923 m. sausio mėn. pradžioje 
perėjo Klaipėdos krašto, Mažo 
stos Lietuvos Gelbėjimo Komi
teto žinion. Jis suorganizavo 
II-ją šaulių sukilėlių-rinktinę 
Klaipėdos Kraštui atvaduoti. 
Rinktinę suorganizavo iš 3-jų 
kuopų ir vieno raitelių būrio.

Kapitono Kalmanto vadovau 
jama sukilėlių rinktinė 1923 
m. sausio mėn. 10 d. užėmė 
Lauksargius, Pagėgius ir pane 
iriųbę. y^^KImpedos- 
Geįbėjomo Komitetas kapt Kai' Andrius Juškevičius ir šaulys- Jis dabar gyverta pas 
mantą paskyrė Pagėgių miesto 
ir apskrities karo komendantu. 
Pagėgiuose jis suorganizavo 
administraciją.

Kpt. Kalmantas, vykdyda
mas Vyr. Klaipėdos krašto 
Gelbėjimo Komiteto operatyvi
nį įsakymą, su H-ja rinktine 
prasiveržė Ęro Klaipėdą gynu
sį prancūzų kariuomenės da
linį, apsupo prefektūros pas
tatą, nuginklavo prefektūroje 
buvusius prancūzų karius ir 
sausio ~ mėn. 15 d. 12. 30 vai. 
ptefektūra buvo užimta.

Kapitonas K. suvaidino la
bai didelį vaidmenį Klaipėdos 
Krašto atvadavime. Vyr; Klai
pėdos Krašto Gelbėjimo Komi 
teto Pirmininkas Budrys kpt 
Kalniantą paskyrė šaulių — sa 
vanorių pulko vadu. Kpt. Kal- 
mantas Klaipėdos krašte veikė 
M. Bajoro slapyyaržiu.

Iš formavus šaulių-savano- 
rių pulką, kpt. K. grįžo į 8 
pešt pulką ir buvo paskirtas 
bataliono vadu. Bataliono ta- 
do pareigas ėjo iki 1925 metų&

Kar. K. kaip prityręs organi
zatorius, 1925 rt. buvb paskir
tas šaulių Sąjungos Viršinin-

CiC K. A. , V. JUČAS j
ODOS L ‘GOS — CHIRURGIJA 

<UO2 N. WESTERN AVteL 
52U N. WESTERN AVĖ.

Telefonas atsakomas 12 vaL

DR. FRANK HlECKAS
T « OPTOMETRISTAS 

. ĮKALBA LIETUVIŠKAI - 
2818 W. 71st St. — T«l. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”.
pagal susitarimą. Uždaryta tree

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
z 2656 WEST 63rd STREET 

VaL: anw'ad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak 

Ofiso Htefu 776-2880 
N*vfa< rez. telef.! 448-5545



ST TRINKĄ.

Apie Broniaus Kaminsko šmeižtą
Spaudoje daug karty buvo sutilpti keli šimtai žnonių. 

rašoma, kad Eming. Ir Natūra
lizacijos Įtaigos valdininkai 
iškėlė 2 latviams ir vienam 
lietuviui, Broniui Kaminskui, 
bylas, kad jie 1941 metais, vo
kiečių okupacijos metii, kala- 
boravo su viekiečiais ir daly
vavo prie žydjį naikinimo.

Kaminskas^ yra kaltinamas, 
kad jis 1941 metais Kražių apy 
1 i nkė j e, Raseini ų apskrityje, 
Lietuvoje, dalyvavęs prie 660 
žydų sunaikinimo.

Tiesiog juokinga, iš kur ten 
tiek daug žydų atsirado, nes 
pats Kražių miestelis yra nedi
delis ir jame gyvena tik apie 
5(M> gyventojų, iš kurių tarpo 
buvo <5-6 žvdu šeimos. Todėl c 
stebėtina iš kur skundėjai tiek 
daug žydų Kražių miestely su

1 f 1/ **

f f » If ■ 9 Wt>Js^

ip Į Hi
I / i

Visų pasipiktinimui Kamins 
kas iš New Britain miesto į 
Vatęrbury buvo atgabentas su 
stipria sargyba, o pačioje salė 
je ir aplink ją budėjo per nak 
tį apie 15 policininkų. Mat, bi
jota riaušių ir demostracijų. 
Įdomu kas tas riaušes turėtų! 
kelti? Lietuviai tai tikrai nie
ko nedarys. . •

Pradėjus šią bylą svarstyti į
Vaterbury suvažiavo laikraš "" į'
ėių korespondentai su įvairiais ~
foto aparatais, filmuotojai ir Emigracijos Ir Natur. įstai- klubais, jų veikla ir paskirtimi; 
pranešėjai, lyg į.koki cirką. Tei vaidininkai koresponden- Klubo reikalais buvo išsiųstas į 
sėju buvo N at.’ir Ermg. Įstai- papasakojo, kad ižnios; Angliją susipažinti su Europos 
gos valdininkas. - Kaminsko padarytus nusi vaikų ir jų klubų problemomis.P* pauo:J iuo u y JT * ■ resiuo amžiaus moterį jr. gyvenu

Perskaičius kuo Kaminskas kaitimus buvo gautos iš Pašau-Į Pratapas yra baigęs bt. Ignatius ^u- Duodamas atskiras kambary, 
yra kaltinamas, jis save kaltu lio Žydų kongreso narjų, kurie kolegiją ir Lewis i ’ -
neprisipažino ir paaiškino, kad' prieš du metu buvo suvažiavę Lockporte. Informacijos^ apie 
jis prie žydų žudynių nesąs prį.į New Yorką. Tada buvo gautos klubą gaunamos tel. J_7-/373.^ 

rado. Laikraščiai rašė, kad tas sidėjęs. Po jo pareiškimo byla’ iš žydų žinios tik apie 59. asmef - Romas.Kinka parašė pla 
žinias jiems suteikė Natur. ir buvo atidėta iki ateinančių me nis, kurie, dalyvavo prie žydų čią lietuviškų kalėdinių papro 
Eming. Įstaiga, o jai—žydai. tų sausio mėnesio dienos, naikinimo, bet dabar tų žiiuų'čiu apžvalgą Balzeko Lietuvių

Pats kaltinamasis Bronius iki atvyks iš okupuotos Lietu--: prisirinko net apie 140 asme-į Kultūros muziejaus biuletenyje.
Kaminskas yra viengungis, 74 vos, Sovietų Sąjungos.ir Izrae- nų. Todėl tokių bylų reikia Muziejaus krautuvėje yra gau- 
nietų amžiaus, pensininkas, su lio liudininkai, kurių išviso laukti, ir daugiau. , 
nykęs fiziniai ir psichiniai ir bus 30 žmonių. Jų kelionės iš- 
mažai ką atsimena, kas buvo laidas apmokės Amerikos vai- sįuntė vienas mano geras drau 
prieš 35 metus. Kadangi jis jo- džia. Kodėl nevažiuoti, jei gas, gyvenantis Vaterbury mies 
kio turto neturi, tai jam buvo Amerikos valdžia apmoka ke-' te Kadangi ši byla sukėlė lie

tuvių tarpe didelį susidomėji
mą, todėl noriu gautomis, ži
niomis pasidalinti su šio lai 
kraščio skaitytojais.

Emigraęijbs Ir Nalur. Įstai-< klubais, jų veikla ir paskirtimi; hblp WANTED — FeMAL€< i .
Darbininkių reikia / - ?

gos valdininkas.

paskirtas valdiškas advokatas lionės išlaidas? Jų atvykimui 
Norko—(tur būti senos kartos tarpininkauja Mr. Henry. Juk 
lietuvis Norkus,), kuris turės ir Bražinskų likimas yra ati- 
jį ginti. Kaminskas turės teis- duotas į pono Henry rankas, 
me pasiteisinti, ar jis dalyvavo T ' . , , . ,• v, .. . . :. Kaminskas be to vra kalti-pne zvdu naikinimo, o lei ne- . , . , j - »•, , . . i-v-x- j namas, kad atvykdamas į sudalyvavo, tai negali būti depor , v . . ,.. ; • I * • * vx i • krašta, 1947 metais nuslėpęstuotas i toki krasta, kuris su- v. . . . .. > ,... .. .. zimas apie padarytus nusikal-tiks ji priimti. .. _. . . ' t ,-t- jtunus Lietuvoje, gali būti de-

Klausimas, jei teismas jį pri portuota į kurį nors kraštą, 
pažins kaltu, ar koks nors kraš kuris sutiks jį priimti.
tas norės jį priimti. Bet Sovie- Jam paskirtas advokatas Nor 
tą Sąjunga jį mielu noru pri- ko mažai ką nusimano apie šią 
ims, kad galėtų jam aukščiausią 
bausmę paskirti. Spaudoje bu
vo paskelbta, kad Kaminsko mininkas, pats iš savo kišenios,

bylą, todėl Lietuviu Benduo- 
menės. Rytinės Apygardos pir-

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė —■ Pardavimui

REAL ESTATE «e SALE 
Namai, Žemė — Pardavimu*

'' PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INEORMACUŲ, KREIPKITĖS I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentą*

2212 W. Cermak Roar Chicago E. Virginia 7-7747

IEŠK0MA MOTERIS prižiūrėti vy
resnio amžiaus moterį jr gyventi k^r- X . ~ •»_--. v--- Įį įs_

universitętą laikymas ir alga.. Tel; 434-9539 po 
" 5:30 vai. vak.' - g .

. sus pasirinkimas, kalėdinių .rank. 
Pastaba: šias žinias man pri'tautiniais motyvais! 

dovanimų daiktų ir knygų. •
— Marquette Parko Lituanis

tinės mokyklos; Kalėdų eglutė 
bus gruodžio 12 d. 2 vai. para- 
nijos salėje. Cicero Lit. mo
kyklos eglutė bus gruodžio 19 
d. 4 vai. AĮp'- g: Pp '

— Muz. Fausto Strolios vado
vaujamas kvartetas giedos ka
lėdines giesmes ir hiinnus Lie
tuvių Prekybos Rūmų susirin
kime gruodžio 8 d. Dariaus-Gi
rėno salėje.

— ASK Lituanikos kiubas 
švenčia 25 m. veiklos sukaktį

— Mike- Pasker, Santa Moni
ca, CaL, tapo Najienų skaityto-, 
j u užsisakydamas jas viene- 
riems metams per visuomenės 
veikėją ir Lietuvių Žurnalistų 
S-goh Los Angeles skyriaus na- 
rį Kazį Karužą. Mūsų naujasis 
skaitytojas p. M. Pasker domisi

byla bus sprendžiama New Bri nusamdė lietuvį advokatą iš lietuvių gyvenimu . ir pašali- 
tain mieste, kur gyvena Ka- Bostono miesto, kad gintu Ka hiais įvykiaisJam patitok K.Ka- 

minską. Atrodo, kad į tą reika^užos kelionių, aprašymai. • ;Dė-
tain mieste, 
minskas.

Bet staiga buvo paskelbta, lą galėtų įsikišti ir Lietuvos Pa kui už džniesį ir už bendradar- 
id in hvln hnc svflrsfnrnjjrV#- ciTinLinvhA' Vtnp< ins tuhqhc Tvtv\_kad jo byla bus svarstoma’Va- 

terbury mieste, nes šis miestas 
turi didelę salę, i kurioje gali

siuntinybė Vašingtone, neš jos 
pareiga yra ginti Lietuvos pi. 
liečiu reikalus.

biavimą. Platinimo vajaus pro
ga Naujienos siųnčiaipos susi
pažinimui 2 savaites nemoka-

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

LIETUVIŠKĄJĮ pamarį
336 puslapiais su žemėlapiu ir paveikslais apraše Pamri, senus Jo 
gyventojus ir gamtą. 1,200 lietuvišky vietovardžiu sąrašas. Knygos 
kaina $6.00, minkšti viršeliai.

Persiuntimui paštu reikia pridėti dar 50 centų

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

VU Jį’ SKAITYTOJI VAJUS
^ujiJC^uMb žiemei aueju t50 metų Minint tą sukakti gerbiant pirmoje 

Amerikos Lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos plrmft- 
uus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybė? Išlikimui skei- 
olamai Naujienų platinimo vajus.

•\UJIENOS tvirtai stovi ir kovoja ai Lietuvos ir pavergtu lietuvių laisvę 
□eidamos Ir nesi d ėdamos 1 sandėrius su okupantai* ar ju Įgalia 
Inlals

NAUJIENOS palaiko tisas lietuvių demokratines grupes, jų bendrai inrtitu-. 
d jas tr remia tisų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

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

Cudėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metę proga 
delbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietums ir los žmonių gerovei, siekiant visuotino lie- 
airišku reikalų renesw^k,
KAINUOJA: Chlogoja Ir Kanadoj* motarm — $30.00, pus*’ motų —

rrlms mėn. — $5.50, rUnim mėn. $3.00. Kitos* JAV rfotos* m*t*ms 
— $26.00, pusei motų — S14JX, vienam mėru —. $230. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savalty nemokamai

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

mai. Dabar geras laikas susipa
žinti su Naujienomis ir jas už
sisakyti.

— Ponia Janina Marks, akto
rė ir dailininkė, atsiuntė tokį: 
laiškutį: “Išgirdau apie Naujiem 
nu nelaimę — mašinų gedimą. 
Gal mano čekis bent sraigtelį 
nupirks. Geros sėkmės- Naujie
nos yra visiems reikalingos. Lin 
kiu linksmų švenčių ir geresnių 
1977 m.” Dėkui už laišką ir-už 
$25 Mašinų fondui.

— Jonas Krištolaitis iš Kleve- 
lando atskiru laišku atsiuntė ge 
rus linkėjimus ir penkinę Nau
jienų paramai. Tos apylinkės 
tautietis užsisakė Naujienas 3 
mėn. tinkamesniam- susipažini
mui. Dėkui.

— Naujos Algirdo J. Kasulai- 
čio knygos apie Lietuva LITHU
ANIAN CHRISTIAN DEMOC
RACY pristatymas CIevelende 
įvyks š. m. gruodžio 19 d. .11 
vai. Naujos lietuvių; ,-parapijos 
(Neff Rd.) mažojoje salėje. 
Apie knygą kalbės prof. J. Jak
štas ir dr. Danguolė Tamulio- 
nytė, Pristatymą rengia Lietu
vių Krikščionių Demokratų Są
jungos Clevelando skyrius ir 
Ateities klubas. Visi kviečiami 
dalyvautučia bus galima ir kny
gą įsigyti. Taipgi numatoma ka 
virtė su mažomis vąišėmis.

— Steven A. Pratapas iš Brid 
geporto apylinkės paskirtas ži
nomo Valentinė Boys klubo di
rektorium. Jis yra gerai susi-

NAUJIENOS.
i 39 So. Halsted SL, 
Chicago, UI. 60608

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

Q Vajau* proga prašau siųsti Naujienas Meną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

t»AVARDft IR VARDAS ____________

< HR ESĄS

HELP WANTED — MALE-FEMALE
* Reikia -Darb1r:nky it Darbininkių

GENERAL FACTORY

> FULL TIME PERMANENT 

OPENINGS -
’ Competitive salary and Com

pany paid benefits.

Appįy in.-person

APECO CORP. 
2100 Depster 

EVANSTON, IL.

Ari equal opportunity employer

PUIKUS 8 butu mūrinis, arti šv. 
Kryžiaus ligoninės. Virš $19,000 pa
jamų. Palikimas — nupirkite.
r * GERAI IŠLAIKYTAS mūrinis. 2x5 
ir. veikiantis biznis Arti 63-čios ir 
Campbell. Virs $500 pajamų mėne
siui

TIKRAI GRAŽUS BUNGALOW., 3 
mieg. ir valgomasis. Labai patogus 
susisiekimas Į vakarus nuo Califor
nia os prie 63-čios.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

2951 W. 63rd SL Tel. 436-7878

ELEKTROS ĮRENGIMAI.
— PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą, 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai.

, KLAUDIJUS PUMPUTIS - 
4358 So. Washtenaw Ave.

TeL: 927-3559

• Kalėdų, Naujųjų Metų, šei
mos ar’ asmeniškų švenčių ir 
kitomis progomis Naujienos 
yra gerausia dovana,‘ išreiškian
ti daug ndrinčius sakyti jaus-

• v . mus. Jų ttaip neišreikš atvirutė,
i;.‘a ?,r0F ^Lfruo'-laiškas ar blizgantis- daiktas.

i Naujienos sveikins- mylimą as
menį. ne tik šventėse, bet ir kas
dien. Užsakykite jas- Užsaky
mui rašyti-: Naujienos^ 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III, 60608 
arba skafhbihti telefonu . 421-' 
6100. ' (Pr.)

džio 11 d. Jaunimo centre. J
— Pensininkų ir luošųjų pa

sikalbėjimai, ruošiami kiekvie
na mėnesį-su miesto mero. įstai 
gos-pareigūnąis, bus gruodžio 
10 d. nuo 9:30 ryto iki/vidudie- 
nio Bataan salėje, 4044 S. Wes
tern Ave, Kviečiami Chicagos 
pietvakarių luošieji:ir pensinin
kai bei jų organizacijų atstovai- 
Ppkalbiuose dalyvaus South
west kolegijos suaugusių švieti
mo dekanas Danięl Racich ir 
mero įstaigos pareigūnai pen
sininkų ir luošųjų reikalams. .

SKAITYTOJO BALSAS
Apie keistas žodžius., j

Vienas mūsų kalbos keistas vj-rai virYeš Vijdrnė.-olirioterys 
žodis yra “pažmonys”. Man verpė,- mezgė dr - audė. Links
tu žodį pamačius spaudoje ar mintis ir dūkti nebuvo leistina, 
išgirdus, kyla klausimas: kas Kažin ar riė geriau būtų jei 
jis toks? Juk tai ne veiksmas,,kalbinirikhi žodžius “pažmo- 
rie būdvardis, tai gal bus koks1 nys” irį “pąšižindhėjinias” pri- 
daiktas, turintis ką bendro su skirtų prie “nevykusios dary- 
žmonėmis? • : bos”žodžiųį kaip paišelį ir IdJ

Taip ir yra. Pažmonys, pat- tus nevykėlius?
Juozas šmotelis

kėsys ay; pokalbis, I nėra vaiši- 
ninmasisf ' ' ' :

Seniau,-/mano vaikystės me
tais, tūlos pramogėlės buvo va 
dinamos vakatūškofnis, bet kai 
bininkai surado, jog tai hebria 
ją žodis ir pataria jį pakeisti 
“vakarone” ar . “vakarojimu”. 
Abu suprantama žodžiai; bet 
fnes . Žemaitijoje ■ vakarodami

Taip ir yra. Pažmonys, pat
vorys abu tos pačios darybos 
žodžiai, bet patvorys turi aiš
kią sąvoką — tvora, o pažmo
nys tokios sąvokos neturi. 
Atimk nuo patvorio -priešdė
lį “pa”, liks “tvorys” — tvora; 
o nuo pažmonio atimk .tą patį 
priešdėlį, liks “žmonys”. Ką 
reiškia žmonys”?/ i

“žmonys” nėra žmonės. Ga
lima įsivaizduoti, * kad tai yra 
žmonių dūkas, o gal kvapas li
kęs po dūko? .gtrC

Kalbos Vadovas aiškina, kad 
pažmonys reiškia pasižmonėji 
mą, vaišes, viešnagę "pramogą. 
O ką reiškia žodis “pasižmonė-. 
jimas”? .- I

Kyla dar ir kitas klausimas: 
kaip žmonės žmoneja? ,

— Vaišinasi, — atsako KąJ- ' 
bos Vadovas. ' •

-z ' /Bet jei sueiga vylstą t>^sra< ‘ 
pažinęs su šio ir kitais berniuką šių, tai nesivaišins. Jukįiašne-1

“NEPRIKLAUSOMA LIETU VA^ naujam skaitytojui 
tik už 55.00 metama!

(Reguliari prenumerata *-» $10XX))

7722 George Št 
La SeBe, PQ., Montreal 690, 

Canada

Prašome Iškirpti ir prisiųsti 

su virš nurodytu 

prenumeratą 

mokesčiu.

(Pavardė ir fWdas)
x? i įi j

........... --....... .. Nbm

(Tikslus adresas)

BESTTHINGS IN LIFE

SfateFarm

SU SAVAIS APLINKUI
ANT HICKORY KALNO prie ąžolyno 

'll m. 7 kamb. rezidencija ir 2 auto ga
ražas. ^Savininkas ligonis parduoda už 
$52,700.

VIENINTELĖ STILINGA 6 kamb. 
9 m. rausvo mūro rezidencija ir 2 
auto garažas. Puikus vidaus planas. 
Marquette Parke. $29,750.

MŪRINIS — MEDINIS pajamų na
mas. 2 butai. Pirkėjui tikras radinys, 
Marquette Parke. $29,900.

17 M. DIDELIS 2 aukšti mūras ir 2 
auto mūro garažas. Radiant šildymas. 
Marquette parke. $38,000.

1% AUKŠTO MŪRAS ir 2 auto ga
ražas Originali 25 m. statyba.

Erdvūs 2 butai. Senutė nepa
jėgi, turi pigiai parduoti. Marquette 
Parke. $32,000 _

GRAŽUS TVIRTAS 7 kambarių 
mūras ir mūro garažas. Arti mokyk
lų, Marquette Parke. Vyras keliamas 
po Nauju Metų kitur. Reikia pirkėjo 
su $5,000 savo pinigų.

..PLATUS LOTAS arti šv. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

4 BUTU MŪRAS ir 3 auto mūro 
garažas iš geru rankų priešais parką. 
Naujas sazo šildymas ir nauja elekt
ra. $8,500 pajamų. Vertas $50,000.-

• — . -r r.

Call Frank Zapolis 

320814 W.95trh St. 
GA 4-8654

REAL ESTATE \
2625 WEST 71 5TRFET 

Tel 737-720G, arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyt** ir Remontą*

PERRY PLAZA MOTEL
1007 Park Ave., Hot Springs, Ark. 
Savininkai Albertas ir Kastutė Rožė-, 
nai. Spalvota TV, šildomas maudymo
si baseinas, telefonas, vaikams žaidi- 
mc aikštelė. Galima rezervuoti fet' 
501-623-9814.

AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos”. išleista 
knyga — • ’

' KAIP SUDAROMI
_ TESTAMENTAI

Su. legališkomis- formomis
Knyga su formomis gauna

ma ‘Naujienų’ administracijoj, 
Knygos kaina $3.. Šu legališko- 
rnis formomis — $3.50.
' Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted St., Chicago ill. 60608.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI {DOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS 
Dr.AJ. Gussen ~ MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečiančius 1905 

mėtų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi- 
_ rūpinimą. , j ' „ ____ $8.00

Or. A. J. Gotten — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis." 
‘ Kietais viršeliais, vietoję $4.00 dabar tik$3.00 

Minkštais viršeliais tik ____ . $2.00
Dr. A. J. Gotten — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.

Kelionės po Europą {spūdžiai. Dabar tik$2.00 
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus ček| arba money orderi, pris 

nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo išlaidoms.

NAUJIENOS.
1739 So. HALSTED ST, CHICAGO. ILL. 60308

i

. SIUNTINIAI I LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp.

S---. K * * * * >

? MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 -W. 69th St„ Chicago, Ilk 60629. _ Tel. WA 5-2737

3333 Se.HaltHd et„ Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320
N • ' V. VALANTINAS

MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th SL, Chicago, DL 60629 • TeL WA 5-2787 

\ Dldalla patlrinklmaa perot rOUat (valrfų preldy.
.. MAISTAS Ii EUROPOS SANDĖLIŲ.

FITTING CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue 

Nauji namai ir remonto darbai 
atliekami sulig užsakymu.

JULIUS FETINGIS. savininkas 
778-316b

HEATING AND/ AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
’4444 So. WESTERN AVE.

Chicago Hl 60609 TeeL VI 7-3447

' DĖMESIO
12—80 M AMŽ’AUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $74 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis:
L L AURA 1 T!J 

4645 So. ASHLAND AVĖ, 
52347/p

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisymai 

IM WEST 69?h STREET 
Tolefj REpuMlc 7-1941

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewcod. Tel. 254-7450 
Palp pat daromi vertimai, giminiu 
.tkvlenmal, pildomi pilietybes pra

šymai ir kitoKi blankai.

Siuntiniai f Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS. 4065 Archer Avė 
Chicago, III. 4OC3X Tol. YA 7-5930

Didžiausias I

pas vieninteli
lietuvi kailininku

Chicago je

NORMANĄ

263-5826 
(įaUigoa) ir 
677-8489 

(buto)

185 North Wabaah Avenue 
2nd Floor Chicago, DL 60601

\.r. j- -- - - ir .............. '--------- -- ------------------------------------BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI
----------- ....... ............................................ ................ ^NAUJIENOSE* — TURI GERIAUSIĄ

4 — NAUJIENOS, CHICAGO 1, ILk>- Tuttdiy, DecemUr 7t |W PingTOVi JOTTYJE




