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AMB0D1JAI PRIMĖTĖ OKUPANTO
TEHERANE IR PROVINCIJOJE 
FANATIKAI TEBEM AIŠTAUJAl

MULŲ SUAGITUOTI FANATIKAI TEBEREIKA- 
LAUJA MIRTIES ŠACHUI IR NAUJAI VY

RIAUSYBEI
TEHERANAS, Iranas. — Pre- šūvius j viršų. Jeigu maištau- 

mjėras Bachtiari žinojo, kad. to-, jantieji dar nebėgs tai tiktai ta
kios rūšies maištas taip lengvai 
nenurims, bet jis niekad bema
nė, kad mulų suagituoti fanati
kai galėtų turėti tokic's didelės 
įtakos į savo sektos tikinčius 
šijitus. Parlamesntui patvirti
nus jo vyriausybj, krašte buvo 
susidaręs Įspūdis^ kad darbinin
kai grįš i darba ir baigs nesusi
pratimus- Tris dienas sostinė 
buvo rami, kariams neraikėjo 
prižiūrėti tvarkos ir šaudyti ij

da paleisti kelias kulkas Į 
šinadarius.

Maištininkus teks 
atiduoti teismams

PRINCAS NARODOM SIHANUKAS VE?
SAUGUMO TARYBAI SKUNDĄ

SOVIET UNION
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Pavojaus metu kariai 
davo maištaujantiems skislytis. 
Jeigu nepaklausydavo, tai tik ta
da šaudavo Į keliančius triukš- 
madrius. Suimtų maištininkų 
yra žymiai daugiau. Jie suimti 
ir padėti į kelėjimą. Jiems turė-

RAN New Delhi

INDIA

To

japan:

KOVOS DAR TEBEINA KELIOSE KAMBODIJC
VIETOSE, BET OKUPANTAS JAU PRIMETI

SAVO VALDŽIĄ

maištaujančių vyrų ir moterų tą būti suruošti karo teismai 
grupes. Dabar aiškėja, kad to- Naujas
kios viltys nepasitvirtino. Ne tik'reikalus legaliai spręsti. Jis ži 
pirmadieni Avatajid Ghdnieirii* n°, kad krašto gyventojų dau 
šalininkai išėjo į svarbias Tehe-f gumai jau nusibodo maištavi 
rano gatves ir šūkavo “Mirtis mas ir tvarkos ardymas, l>et ’ 
šachui”, šalin Bachtiaro vvriau*. maištaujančius, priėmus tris

g -I o

tvarkai atstatyti.

VIETNAM

Ni

Mfuštininkai ieško 
provokacijų

CIVILINĖS TARNYBOS
PERSPĖJIMAS TINGINIAMS

OĮte----... _

Šiaurės Vietnamo komunistai pavergė
cialistų tiems ginklams naudoti ir Pavergė Kątpbodiją. .Dabar vietr uri< etai traukia 
savo karo jėgas Į Tailando pasieni, kad’galėtų pavergti visą Taih^dą.

Pietų Vietnamą, rado ginklų,paruošė spe-

Iš visko matyti, kad mulos • 
Chomėini šalininkai sąmonin
gai ieško provokacijų. Didelė i 
dąlis dąrhJmnkų jau grįžo Į ži-.(įarj3ininĮ-amSi kurie iki šiol ga
balo gamybą, paskutinėmis tri-|jėj0 neįautĮžiamai palikti įstai- 
mis dienomis jau pagamino P°jgą ar ylarboyietę kada iiauorė- 
200,000 .s,tąUnėlii^^ irdarni, arba tinginiauti. Nuo šio
vėl ^n^sTas'ku^ąą.'į pr^^j^^lkatvirtadiėnio pradeda galioti 
judėti^gamybos Itatą, Chdmeini(.seriiai lauktas Civilinės Tarny- 
buyo- pataręs žibalo pramonės 
darKįiinikams.pradėti darbą, nes 
iranietis, negalįs priimti iš ame- 
rikiečių ąilufnai -reikalingo žiba
lo; Rądėtis buvo- tokia, kad pa
tys irŽŽiečiai liko be žibald . ir 
be šiluilios. MulaChdmeini buvo 
išvystęs labai žiaurią neapykan
tos propagandą prieš amerikie
čius, o čia tie patys amerikiečiai 
atėjo iraniečiams į pagalbą.

Vyriausybė svarsto 
priemones

WASHINGTON. — Nuo šio 
ketvirtadienio baigiasi “geri lai- 

’ valdžios tarnautojams ir

Premjero Bachtiari vyriausy
bė iki šio meto nesvarstė prie
monių maištaujajautiems su-' 
valdyti, bet jau- atėjo1 laikas jai 
imtis priemonių.’ B<i šio meto 
karo vasovybė' įsakė karinin
kams ;nevartoti žiaurios jėgos.! 
Jeigu kurioje vietoje maištau
jantieji sudarys pavojų ir ne
leis kariams -palaikyti • tvarkos, 
tai tokiais atvejais bus pavarto
ta prievarta. Net ir šaunant Į 
maištaujančius, .pirmus tris šū
vius paleisti Į orą. Tai turi būti 
paskutinis įspėjimas. Pirmiau
sia karininkai privalo įsakyti 
žodžiu, o vėliau paleisti pd tris

bos Reformos Aktas, kurs pa
lengvina Dėdei Šamui pašalinti 
iš pareigų netikusius darbui ir 
tinginius:

Alan K. Campbell, naujojo 
Personnel Management (iki šiol 
buvo Civil Service Sommission) 
direktorius, įpareigotas žiūrėti, 
kad federaliniai tarnautojai 
gaunamą atlyginimą sąžiningai 
ir pilnai uždirbtų ir nebepamir- 
štų, kad nebėra apsaugotas nuo 
pašalinimo už netinkamumą ar
ba tinginystę.

Iki šiol, pavyzdžiui 1976 me
tais, iš 2.8 milijonų federalinių 
tarnautojų -už nepakankamai ar 
netinkamai atliekamas pareigas 
buvo iš tarnybų pašalinti tik 225 
asmenys.

j Kad darbas ir tarnybos parei 
gų atlikimas .pagerėtų, įvsta nau
jovė — “Senior Executive Ser
vice”, sudaroma iš aukštai ver
tinamų tarnautojų, kurie už 
gerai atliekamą darbą gali pel
nyti tonusus ir pelnytus laip
snius (meritorious rank), bet 
taip gali' būti‘pašalinti iš SĖS 
(Senior Executive Service).

“TŪKSTANČIAI KINIEČIŲ? AGERBĖ.
BUVUSĮ PREMJERA ® ENLAjįj i

MAO CETUNGO PAVILJONAS UŽDARYTAS. JAM 
REIKIA PADARYTI DAUG ESMINIŲ; PAKAITŲ

- . • ‘ -L ;
PEKINAS, Kinija. — Dešini- ir uždėjo namų.1 arentą.'Kinijos 

tys tūkstančių kiniečių praeitą 
sekmadienį pagerbė ilgus me-i 
tus buvusį Kinijos premjerą Čiu 
Enlajų, mirus prieš tris metus.
Prieš tris metus miiusį krašto 
valdytoją paskutiniu metu Mao 
Cetungas bandė nuvertinti, bet 
partijos vadovybėje vyksta at- 
virščias procesas. Dabartinė vy
riausybė ir šių dienų partijos 
vadovybė nori atstatvti buvusio 
premjero' reikšmę krašto gyve
nime ir sumažinti, jei galima, 
paties Mao Cetungo svarbą. Kol 
kiniečiai verčiami lankyti -Čiu 
paminklą, paties Mao Cetungo 
skyrius visai uždarytas. Tvir
tinama, kad Mao Cetungas esą 
reikia pataisyti.

Tengas taiso 
komunistu istoriją

Teng Hsiaopingas buvo čiu 
Enlajaus vicepremjeras. Kai 
premjeras gerokai susirgo vė
žiu ir nepajėgė tvarkyti didelės 
valstybės reikalų, tai tikru kra
što valdytoju buvęs vicepremje
ras Tengas.

Jis buvo tikras krašto valdy
tojas. Jis pats buvo gabus armi-

karo vadai pątarė-Mąb Cetiulgųi 
neteisti ir nežudyti Tėngo. Laiki
nuoju krašto premjeru Mao Ce: 
tungas paskyrė . Hua. kuotenga. 
buvusį tuo metu vidaus reika
lu minister!. C ’

Rengėsi nuversti 
Hua Kuofengą

Mao Cetungui mrius, tapo 
jo žmona, ’‘kultūrinės revoliu
cijos” skelbėja. Hua informavo’ 
karo vadovybę, o ši įsakė sargy
bą einantiems kariams suimti 
visus "kultūrinės revoliucijos” 
šalininkus ir perversmo rengė
jus. Tuo pačiu metu kariai nu
ėmė namų areštą nuo Tengo. o 
politinis biuras mitai ė jam vice
premjero pareigas grąžinti. Ten. 

j gui buvo pasiūlyta tapti premje
ru, bet jis atsisakė, buvo paten 
kin tas vicepremjero pareigo
mis. Jis pasiėmė ministerių ta
rybos pirmininko pareigas, o 
premjeru jis paliko Hua Kuo
fengą. Dabartiniu metu Hua 
Kuofengas taj>o ištikimiausias 
Tengo bendradarbis.

Pasaulis laukė
žinių apie Kambodiją

KINIJOJ “PRAŽYDO '■ JLĖ”
f. j • •

I ’ĖKINAS Ska: tlingiau.-io •' 
jo gyveptojais šalyje, po .gųl 
metų laikymo šaidyto- . užda
ryta, meilė vėl --suklėstėjo, pr,'.. 
neša Ąp iš.Liaudies .Kinijos sc-' 
stihesr - i’

A ’ . * *

: Po daugiau kaip 12 melų pra- 
(tetaj kino Teatre rodyti įuheri- 
kjetiškas. f'iimaš kuriame ’.’jaus- 
ningoji” (iiįia LoDobrigidą vai
dina svarbiausią rolę ir Antho
ny Quiim filme “Kuprelis iš No
tre Danie”. Sekantis filmas skel
biamas "Nusivylęs mylėtojas" 
Čarlis Čaplinas.

Ant sienų klijuojami plakatai, 
vaidinimai, laikraščiai, radio ir 
televizijos programos pilna 
straipsnių ir vaizdų, reiškiamas 
pasitenkinimas, kad Kinija iš
sivaduojanti iš puritonizme su 
tradicijomis dar iš Konfucijaus 
gadynės.

Trečiadieni atsirado šieno.c 
išlipinti plakatai, reikalaujant 
sekso laisvės kritikuojant lig-Į 
sielinę polit’ką kuri ^’.’.vėlinanti 
m ii ir vedybas i;- t:.i esą: kri- 
nrnalas. kurs žaloją širdis ir kū-l 
na”.

KAI^ENDORĖLIS

Sausio 10: Povilas, pirmas 
atsiskyrėlis, Rugailė, Ginvilis.

Saulė teka — 7:14, leidžiasi

— 4.
šAlUs, strigs.

HOUSTON, Tex. — Alatomos
B b *
Į universiteto mokslininkė dak- 
| tarė Margaret Powell Dobbins 
pranešė, kad vyraujanti nuomo
to jog moterys yra fiziškai silp- 
nesnės už vyrus dėl genetinių 
skirtumu, mokslininkų grupės 
atliktų tyrimų rezultate nusta
tyta, yra visiškai klaidinga nuo
monė. Tik dėl kultūrinių sąly
gų, kuriose yra moterims pri
taikintos silpnesnės roles, rodo 
mažiau agresingumo negu vy-, 
raL .. - J’ „

jos generolas, turėjo pažintis su 
kitais generolais ir gana saugiai 
valdė kraštą. Kiekvienu svarbes
niu valstybės reikalu jis pasitar
davo su generolais. Pradžioje 
kraštą va’dė telefoniniais pasi
kalbėjimais, liet vėliau įsitaisė 
susisiekimą radijo bangomis. 
Mao Cetungą aplankydavo re
tais atvejais, kai komunistu 
partijos vadas jį pasikviesdavo. 
Čiu Enlajui mirus, Mao Cetun
gas sukvietė politinį biurą, iš
klausė kaltinimų prieš Tengą, jį 
atleido’ iš vicepremjero'pareigų

Užsienio diplomatai ir visas 
pasaulis laukė žinių apie Viet
namo karių įsiveržima j Kambo
diją. tuo tarpu Kinija pasauliui 
pranešė, kad ji susirūpinusi Mao 
Cetungo nuvertinimu. Tai pa
rodo, kad Kinija dar nėra pa
kankamai pasiruošusi suvaldyti 
gerai ginkluotą ir organizuotą 
Vietnamą. Kinijai reikalingi gin
klai ir moderni kariška organi 
zacija, o tuo tarpu to ji neturi.

— Japonijoje vėl nukrito do
lerio kabu*.

FOTOGRAFUOJA 
JUPITERI

PASADENA, Calif. — larp- 
pasairlinis "keleivis” Voyager 1, 
artėdadamas prie Jupiterio pla-i 
notos, pradėjo parsiųsti savo 
nufotografuotus fantastiškus 
vaizdus, kuriuose milžiniškoji 
Jupiterio planeta atrodo kaip 
tikras Velykų kiaušinis, praneša 
erdvių tyrinėjimo įstaiga sek 
madieiiį apie to erdvėlaivio’ še
štadienį padarytas ir atsiųstas 
foto nuotrauskas per 37 milijo
nus mylių atstu nuo žemės.

— Nauja Kambodijos vyriau
sybė neturi jokio patyrime kra
štui valdyti. Jie buvo parinkti 
už bendradarbiavima su vietna- 
piiėčUis. ’ ’’ »

BANGKOK AS, Tailandas- 
Vietnamo karo jėgos dar tebe
veda kovą įvairiose Kambodijos 
vietose, bet c’kupacinė Vietna
mo karo vadovybė jau siidarj 
naują Kambodijos vyriausybę. 
Paaiškėjo, kad Kambodijos ka
ro jėgos taip lengvai ginklų ne
metė. Dar šiandien vyksta ga
na kruvinos kovos Rytinėj; 
Kambodijos dalyje. Vietomis 
Kambodijos kariai ir komunis
tai sunaikino kelis Vietnamo 
tankus, o kitur buvo išgriauti 
tiltai ir nutrauktas susisiekimas. 
Buvusi Kambodijos vyriausybė 
paskutiniu melu suskubo išskri
sti iš I’nompeno. Dalis išskrido 
į Kambodijos karių laikomas 
provincijas, o kiti išskrido tie
siai i Kiniją.

Šiandien aiškiai nustatyta, 
kad . Vietnamo, kare vadov .bė 
gerai pasiruošė Kambodijos in
vazijai. Jau praeitais metais Vi
etnamo karo jėgos buvo pasie
kusios pietinius sostinės prie
miesčius. Buvo susidaręs įspū
dis, kad jau tada Vietnamo tau-, 
kai prasiverš Į. sostinę ir ją ir 
žiins. Dabar paaiškėjo, kad tai 
Buvo tiktai strateginis bandy
mas. Vietnamo kare vadai buvo 
gerai informuoti apie Pnompeno 
ir kitų svarbesnių Kambcdijes 
miestų apsaugas. Priešakinių 
Vietnamo žvalgų įsiveržimas 
veik iki paties Pnompeno praei
tais metais davė jiems visas rei
kalingas žinias. Įvairūs šnipai 
praeitais metais jiems tas žinias 
papildė.

Praeitais metais sovietų vy
riausybė pasiuntė į Vietnamą 
didoką kieki naujausių ginklu. 
Ginklai buvo važami sovietų 
transporto laivais. Sovietų lai
vai buvę užsukę i kelis uostus 
degalams įsigyti. Niekas i so. 
vietų laivus nelino ir vežamu 
prekių netikrino, bei visam pa
sauliui buvo žinoma, kad rusai 
naujais ginklais ginklavo Viet
namą. tuo tarpu Kamliodija nie
kur naujų ginklų ingyti nega
lėjo.

Niekam ne paslaptis, kad tuo
jau po karo. Pietų Vietname bu
vo didokas Amerikos ginklų 
kiekis. Minėti ginklai priklau
sė Amerikos karo jėgc'ms, kol 
jos buvo Vietname. Pasirašius 
sutertį ir atšaukus Amerikos 
karius iš Vietnamo, didelė ame
rikiečių turėtų ginklu dalis ati
duota Pietų Vietnamo Kariams. 
Pietiečiams veik l>e mūšio pra
laimėjus karą, visi Amerikos 
palikti ginklai atiteko vietna
miečiams. Veik visi tie ginklai 
pateko į Vietnamo Kaio vadų 
rankas. Tais ginklais pavergti 
ir Kambodija.

Pekino radijas pranešė, kaili 
Kambodijos princas Narodom 
Sihanukas vakar iš Pekino iš
skrido į New Yorką, paliėgusios 
Kamliodiios vvriausvbes. vardu M f. i 
kreiptis į Jungtinių Tautu aau1

DAUGUMAS FIRMŲ 
PRITARIA KOVAI 

PRIEŠ INFLIACIJĄ

WASHINGTON. Chic 
Fortune •”>(>(> korporacijų d: 
dauguma prižada remti P 
dento Carterio programą ’ 
inflaciją. parodo Baltųjų B 
masė gaunamų laiškų su pri 
mu ir pasižadėjimais. F akt 
labai nedaug firmų teatsi 
.teigiamai į Prezidento !<mk 
l.-> dieną išsiuntinėtus asm 
kits laiškus stambiųjų fi 
vyr. ekzekutyvams ir la 
pirminingams, nors kai 1 
savo palankiuose alsakym 
pastebėjo, kad pati feder 
valdžia turi rodyti taupun 
kovos su infliacija gera įn 
di.

• Besąlyginiai prižadėjo : 
Prezidento kovos prieš ini 

;ją programą tokios firmos.
Brunswick Co., U.S. Gyp 
Borg Warner. Donnellv <N I 
Beatrice Foods. Kites, kaip 
torola. Zenith prižadėjo si 
staba "jei nesusidarys y] 
gos nenugalimos kliūtys".

GUBERNATORIUS 
NUSILEIDO

SPRINGFIELD. Ill — G 
natorius Thompson pa? 
kompromisini Įstatymą, k 
tos valstijos seime degė 
ros) nariams ir jam pačian 
lines algos pakeliamos pc 
000. kaip to seimo atstovą 
vo nubalsavę specialiame 
dyje lapkričio men sukėlė 
1 publikos pykti. Pasiraš; 
bilius "palengvintas” tuo. 
pakėlimas po sS.oOO išmok 
ne vienu ypu iš karto, c pei 
jus metus.

Maistas branginusias 
rėš Rytų valstijose, o p 
sius Floridoje.

Aukščiausias teismą 
žosi ištirti korporacijas (va 
čius įstatymus.

gunio tarybą ir prašys 
priemonių, kad gerai gink 
Vietnam - i> ’ - priverst- 
sikr- i iš Kambodijos 
torijo> ir grąžinta neprik 
mybė. JAV taip pat pare 
vo. kad Vietnamo karo 
tuojau i.sikraustytų iš K: 
dijos teritorijos ir vyria 
|>erleistų legaliai sudarytai 
bodijos vyriausybei.

I ’nompeną pasiek usiej i 
namo karo vadai t virtim 
jie išvyko iš Vietnamo na 
teritorjc’ms užkariauti. A 
kad Vietnamo karo vada 
giasi siųsti gerai ginkluot 
vo divizijas į Tailandą V 
Į Kambodija pasiųstoms 
joms įsakyta jx^rskrasti K 
dija ir koncervtriRkis Ta 
pasienyje.
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CALICOS * 
CALCQ cats ARS SM>«b 
A1WAYS ftE FEMAL5, BUT 
A RARE MALE DOES 
APPEAR 6CCA51ONALC4 
THE RADO OF MALES 
TO FEMALES AMONG 
CAUaSiSlIGACQX

TO ENCOURAGE 
PUSS TO USE H15

LTTTLE CATS!? W5®£ 
THEP35T.

ftZDINS TIPS
SOME RAW FISH CONTAINS 
thiaminase, an enzyme that 
DESTROYS SOME OF THE 
B VITAMINS. COOKED OR 
CANNED F6H15 SAFER 
ra?&55.

MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERIMĄ VYČIUS

yvečius ir išleido.
Kitą rytą tas ūkininkas pano

rėjo pats viską taip pat daryti. 
L’ikišo tris pėdus j jaujos kam
pą ir klausia berną.—

— Ar visus pėdus išmetei?— Visus, —- atsakė šis.— Eik Į kampą, aš manau, 
ten dar tris pėdus rasi.Bernas nuėjęs atrado ir išme-j tė. Kai jau viskas buvo paruošta, ūkininkas ir uždegė savo, klojimą. 1 aip sudegino visą jaują ir visus grūdus. ? :p * ĮŪkininkas dideliąi pprpykoiri dienai išaušus vijosi tuos gavo' svečius. Pamatęs juos, jis šaukė;'— Palaukit, aš judviem turiu Ką pasakyti!Ir metėsi tiesiog ant Viešpaties, norėdamas jį nutvei-ti. Viešpats pamatęs tokį smarką užpuoliką, sušuko' “tpruu” ir tas žmogus nuvirto į arklį. Viešpats pasiėmė tą arklį už karčiu ir vedėsi drauge. Nusivedė prie vieno vargšo žmogelio, kuriam vakarykščiai buvo arklys padvėsęs, įdavė Viešpats tam-žmogui arklį i rankas ir sako:— Ark ir akėk, tik per galvą nedaužyk.Tas žmogus per trejetą metų dirbo tuo arkliu ir buvo patenkintas. Trečiais metais įšoko tas arklys į daržą ir pradėjo' ko- pūstų galvas griaužti. Ūkininkas pripuolė supykęs, kad rėžė tam

VARNA IR LAPE
Kiek kartų jau žmoniją tikinėta, 

h J ' Rad pataikauti yra Yaiinga,
Yra niekinga, ■' • ; _ —,

, Bęt veltui pastangos, kiek jų'bedėta,
Nes pataikūnas visados širdy ras vietą.* * ' r ‘Dievulis davė Vainai gabalėlį sūrio.
Ant eglės jai nutūpti pasitaikė, — i 
Pąpusryėiaut jinai čia turi, 
Bęt susimąstė, sūrį gi snape ji laikė-: 
Lyg tyčia Lapė, bėgus, atsirado,

Cš Irisūrio kvapas ją sustabdo'.\ Laputė mato sūrį, sūris masina.Viliūgė sėlina prie medžio
Ir uodega ji vizgina,

- Akių nuo Varnos nenuleidžiaIr sako taip saldžiai, net vos alsuoja: “Kokia graži tu, balandėle!”Ir koks kaklelis, akys mėlynuoja: Reikėtų, iš tiesų, pasekti pasakėlę. Plunksnelės kokios ir nosytė, O ir balselis bus jau angeliškas tavo- Nėbūkie perkukli ir pagiedok, sesyte!Jau jeigu tu prie grožio savo, Pridėtum dar- giesmelę vieną, Tikrai tu būtum mūsų paukščių karalienė”' Nuo pagyrų — tik to betrūko — Galvelė užburtajai apsisuko.Iš džiaugsmo vos kvėpavo spūstis gurkly jos. Varniūkštę Lapės žodžiai taip jau sužavėjo, Kad kvarktelėj iš varniškes gerklės visos, Ir sūris krito — jo" viliokei ir reikėjo.

MODERNUS SAPNININKAS
Pagal seną lietuvišką sapnininką' 

(Tęsinys) '

MIŠKAS sapnuoti yra gerai — išsipildys tavo sva
jonės, ypač meilės reikaluose, vaikščioti po mišką arba 
būti jame reiškia pelną arba turto padidėjimą.

MOČEKĄ arba pamotę sapnuoti yra blogai: saugo
kis visokių nelaimių ar didelių nuostolių.

MOKĖTI skolą reiškia, kad neteksi turto ir liksi be
turčiu, net elgeta.

MOKYTIS ar būti mokykloje — gera naujiena, lai
mė ir visokieriopas pasisekimas.

MOKYTOJA reiškia įspėjimą, kad būtum atsargus 
savo elgesiuose ir būtum rūpestingesnis šeimos ar visuo
menės reikaluose.

MOKYKA yra geros sėkmės simbolis. Būti mokyk- 1 
loję — garbė, leisti vaikus į šeštadieninę mokyklą reiš
kia, kad gerai atlieki tėvo ar motinos ir tautinę pareigą, 
būti vaikų darželyje — laimė ateityje. Mokyti kitą reiš
kia garbę, pačiam mokytis—naudą. • •

MOLIS geras ir rausvas reiškia turtą, juodas — 
vargus. Molį kojom minkyti reiškią didelį vargą.

MONSTRANCIJA reiškia ramybę ir laimę namuo
se ir visuomenėje, matyti kunigą su monstrancija baž- • 
nyčioje — didelis džiaugsmas ,tik tiems, kurie blogu žo
džiu mini popiežių, kapauninką ar kitą hierarchą bei 
kunigą nereiškia nieko. • ;VIEŠPATS IR ŠV. PETRAS arkliui per ausį, tai tas arklys vėl atvirto į žmogų.(Nepriklausoma Lietuva nr-) 52

(J. A. Krylovas, PASAKĖČIOS, 103 pasakėčių rinktinė, Valaitis, 210{psl., kaina $4, gaunama Naujienose). vertė
(LIETUVIŲ LEGENDOS)Vieną kartą mūsų Išganytojas pasiėmė savo vyriausią apaštalą ir išėjo pasivaikščioti per žmones. Jis norėjo pamatyti, kaip žmonės sodžiuose ir kiemuose gyvena.Įr užėjo jie į nakvynę ppe vienos vargingos našlės. Ji turėjo' porą kūdikių ir vieną karvutę, daugiau nieko kito neturėjo- šiuodu Įėjo į jos trobele ir Maaaryčius

nigą mušė prie altoriaus.— Balzeko Lietuvių Kultūros muziejui gauti prez.. Niksono' į- jkalbėtas juosteles, kuriose jis reiškia gašlumą ir svetimo-Naujųjų Metų linkėjimai— Frontininkams linkime susėsti prie bendro stalo su Ma- keikė adv. Dean ir kitus aukštui garyčių pilstytojais, draugiškai pareigūnus dėl Simo Kudirkos .šsigėrųs pasibučiuoti ir padai- atidavimo rusaųis. Nemažesnės1 istorinės reikšmės turi ir Prano Būdvyčio lazdos, kuriomis, pagal Draugo dienraštį, pasiremdamas vaikė4^jėzuitą apie stalą, kurį vadino altoriumi.— Režisieriui' Kaributui-par- vežti dar daugiau'samovarų ir juos išdalinti bfehdradarbiautc- . jams bei jų cTganizacijoms.
y- ’. ’: -...: Don Pilotas

‘ • r Y *

pragytis į nakvynę. Ūkininkas jucš priėmė, o nakvoti nuvedė jaujon, kur buvo javai sudžiauti. Rvto meta trečia valanda ūkininkas atsikėlė ir atėjo su visa šeimyna javų kulti. Jis pažadino ir tuos svečius, liepė padėti kulti. Petras turėjo ingių pėdus iš jaujos paduoti, o Viešpats klojo į klojimą. Ir suklojo visus jaujos javus į vieną klojimą. Tada Viešpats paklausė Petrą:— Ai’ jau- visus pėdus padavei? Šis atsak:—yjsus, daugiau nėra.Viešpats tarė:— Ei, dar ne visus, tris pėdus palikai pačiam jaujos kampe.Petras' nuėjo ‘pažiūrėti, atradęs išmetė ir tuos.Ūkininkus tarė: i —> Imkim spragilus kim!Viešpats sako:— Palaukit, aš jus pamokysiu, kaip reikia kulti.'Paėmė žvakelę, uždegė šiaudus ir kalbėjo:—- čia turi eiti š’audai, čia tu- kluone turi pasi-

įtuoti: :i * ]Gale inetų pamatysim, Ar vienybę sulipdysim, Dabar žadam.lik mylėti, Vieni kitus glamonėti.— Naujųjų Metų pagerinti negalima, reikia patiems pasitaisyti: nerašyti pornografinių romanų, politinių Blevyzgų, ne- 
įkarti šunų ant kitergalvos,' mažiau kitus mokyti, o daugiau patiems mokytis.— Lietuvių kalbos ‘’kalviams” patartina nepravardžiuoti garbingųjų vyrų. Pav.: Sherlock Ho’nies — rašo šariakas Kol- mas, Conan Doyle — rašo Kona- nas Doiias. Charles da Gaule — rašo Degalas, Chamberlain - rašo šamberlanas, etc.— Jokioj enciklopedijoj nerasi taip sukcnevėiktų pavardžių. Mūsų kalbos kava'ieriai tarytum letynii kalbos nemokėtų, klaidina skaitytojas, žmogaus pavaldė “sulietuvinta’’, biauriai sugadinta. Užtenka tik galūnę pridėti, pvz. Carleris.— Jaunimo centrui nerengti komunistinės propagar.dos dai- juadu užėjo pas viena ūkininką to metą ūkininkas pavaišino lės parodų ir nemeluoti, kad ku-

— Žmonele, priimk mudu į nakvynę, esam pavargusiu ir išalkusiu.— Aš judu priimčiau, bet ne ką teturiu valgyti duoti, šiuodu atsakė: .— Kad neturi, mudu ir nepra-/ sysim.Moterėlė pamelžė savo kai-vu- tę, supylė pieną į katilėlį, norėjo kūdikiams vakarienę duoti.. Kai pienas užvirė ir pradėjo bėgti, Išganytojas tarė:— Kad tas varinis pilnas ir pasiliktų.Taip ir pasiliko pilnas, pavalgė visi penki žmonės ir dar daugiau pieno liko, negu buvo į katilėlį įkošus. Ryto metą pavalgiusiu pusrytį, juodu ir išėjo savo keliu.
Ėjo per visą dieną ir vakare

ir kul-

ri eiti pelai, o likti grūdai-Taip viskas vieną valandą jimą. Juodu vėl nuėjo gulti. Ryir pasidarė, per iškūlė visa klo-

TRYS KARALIAIKadaise Egipto paskutinis karalius Farukas mėgo sakyti, kad ateityje visame pasaulyje bus tik penki karalių keturi kortų kaladėje ir Anglijos, karalius. Amerikiečiai karalių nemėgsta, todėl biblinius Tris Karalius pavadino Trim Išminčiais.Lietuvių tautosakos lobyno VII tome dr- Jonas Balys duoda keletą papročių Lietuvoje:365. Trijų Karalių vidunaktyje reikia žiūrėti į mėnulį. Vieną valandą pažiūrėjus nusiprausti, paskum dar valandą žiūrėti ;— ir atsigulti. Tada pasirodys balta neaiški šmėkla — ir tu nubusi. Jei šmėkla klaus, tu atsakysi, jei tu klausi, ji atsakys — ir taip sužinosi savo ateitį.366. Reikia paimti pašventintos Trijų Karalių skrei^os ir susiieškoti tokią vietą, kur nė vienas žmogus dar nėra stovėjęs. Paėmus tą kreidą, reikia apibrėžti ati.ink save ratą tiek didelį, kiek tik galima pasiekti. Tada reikia pašaukti kipšiuką ir prašyti jį pinigų: “Duok man 9000, 900, !X), 9”. Kai jis duos, neimti iš jo rankds - tegul įmeta į ratą. Kai pinigai bus rate, ręiKia paklausti: “Ar aš tau neskolingas? ’ Jis atsakys: “Ne”, l’ada gali pasiilgti pinigus ir drožti namo.
36.7. Kad apsigintų nuo pik

tųjų dvasių. Trijų Karalių išva- 
kaiėsf rašo ant thirų ir langų 
ktyže.ius ir raidėj: M. B. Sa- 
kč “krikštus deda*’. li-

iš Jono Balio '‘Lietuvių.’ita- 
teadorihės šventės”, 180 psi.. 
kaina $li, su |Krsiunfiinu šUoO, 
gaunama Naujienose. Jūsų ma
lonumui ir dėmesiui parinko.

Sigiltė Pašilytė

i.r

Neinėsjstant vienatvės

Dvi senmergės perkasi 50<) 
vlšb.1 ūki.

EIKs. KIŠKEI.I,BĖGA KIŠKIS

TIK MATAI 
.IO DVI Al SIS.

I ODĖGY I Ė 
TAIP BALTA. 
LYG Iš SNIEGO 
IŠPEŠTA.

DŪOSIŪ MORKĄ 
TAU RAl DONA 
IR KOPŪSTO 
LAKŠTĄ PLONĄ. '

BIRUTĖ VYTIENė

yra geras dalykas, ją vesti — 
ir atvanga ligoniams, matyti

MORKOS reiškia sveikatą, jas rauti — įdomūs nuo 
j tykiai, skusti—neapykanta. -k. 
I ■

MORAI reiškia artimo asmens arba giminės mirtį.
MOSTIS kvepianti 

teriavimą.
MOTERĮ sapnuoti 

džiaugsmas dėl sveikų
moterį vienišą — liga, bet daugelį moterų — barniai ir 

j apkalbos, geltonplaukė ar blondinė reiškią < džiaugsmą, 
j juodvlaukė — ligą, nuoga — artimo ašmens mirtį, o jei 
ji aiškiai nesimato, tai tik tolima kelionė. Moteris žiū
rinti i veidrodį reiškia apgaulę, o gražią moterį sapnuo
ti — geidulių išsipildymą.

MOTERYSTĖ reiškia praeįnajįęią: arba, laikiną laL: e Darbštus asmuo neturi lai-' Vesti seserį — pavojus,, n^lta^ū^it^^^rbė, ko ašaroms (Baironas). Darb-j našlę pelnas, vesti prie altoriaus savo žmoną:.-“ ramy- štusis neturi laiko liūdėti (Wm.j bė Šeimoje. ’ --J'Blake). Niekas nieko geresnio! T,TrkmTxT A . ’ . ' • Ineatsiekė be entuziazmo (Ralph* M O UN A yra gero gyvenimo, ir saugumo-simbolis.W. Emerson). Sąžiningai tar-; kalbėti su ja — gera naujiena, matyti ją sergančią — liaujančiam savo kraštui visai rūpesčiai, o mirusią — liga ir nuostoliai, nereikia senolių (Voltaire). Sa-Įvęs sutvardymas yra šaknys visų gerųjų savybių (Samuel Smiles).• Sakoma, kad turį labai auk-
MUILAS reiškia nežinomus daiktus, kurie paaiškės 

ateityje, muilinti savo veidą bendradarbiautojams su 
Priešu yra labai blogas ženklas. ■ -

MULAS reiškia gudrų priešą, įžeidimus, nuosto-štą temperatūrą ligoniai nusto-Jius ir nelaimes, taip pat sunkų darbą.
MUNDURAS arba uniforminis švarkas reiškia gar

bę tam, kas jį nešioja arba dėvi. . .

MUSĖ nieko gero nereiškia, tik ligas ir nešvarią 
aplinką.

MŪRAS reiškia tvirtybę, bet jei jis griūva — sau
gokis nelaimės, mūras skersai kelio reiškia nusiminimą, 
bet jei jį pereini — laimė ir džiaugsmas.

(Bus daugiau}

ja sąmonės ir keistai elgiasi. Ti-i krai. Kartą tinginys susirgo ir turėjo 105 laipsnius. Jis išėjo darbo ieškoti.• Berlyne gėdos siena yra rubežius tarp demokratijos ir baudžiavos. Tik skiendant lėktuvais jos nematyti.• Federalinė valdžia per 3/1 sekundės išleidžia $10,000. įsi-j Vaizduokite, kiek per metus pinigų išleidžiama.
q Naujųjų Metų išvakarėse antroj pusėje sienos triukšmą Kė.ė būrys jaunuolių. Triukšmo nepakęsdamas senelis atėjo sudrausti triukšmautojus: Nustokite skaityti.būdamas 5 melų mokėjau skar I .yti ir rašyti, — atsakė vienas '
9 Kalėdų senelis vaikus apdovanojęs savo gėrybėmis, išvyko ilgoms atostogoms, palikdamas' magaryčiom daug smego .. .

< • Naujųjų Metų išgertuvių 
unisonas:,

Dėt sve.kaUxv, nėr sarmatos,
Šitaip saJ<o rimtas Raštas:Reikia gerti lik lašiuką . ..
Ir užkimšti buteliuką . . .

Don Pilotas

■ - - - ,__ !
v' ,. Irėkavę, as negaliu- Ar tau negėda? Aš

Kokiam galui jum tiek 
daug tų gaidžių? — stebisi ūkio 
pardavėjas.---- luk 500 vištų pil
nai pakaktų 50 gaidžių.

Nieko panašaus, —7 pries-j , 
iąi'ąuja, vjeiu .senmergių. 
Mudvi gerai žinoinc 
maloni \ra vienatvė.’O tU

la nc-

*

CAT CHAT

ING, AND AN OUTDO 
j LEDGE THAT SERVES

AS A POROM.

TH£SOFTLlf&
ANGORA Off 

Mamed champagne cmaroe 
HA3 H5 CM.-N TREE UOU3E

I —NAUJI e N H.L »w ednesdax

FPEDWG TIPS
NCLUDE SOME PREPARED

, VmASOWlD
CATS’EAB Art SO SENSrnYW
That the sound emitted 3/ 

I Remote-control tv dfvk~fs 
, BASED ON ULTRASOUND. 
‘ WAUWBLE 1© HUMANA 0 .

• PNNFUUTJWUM

PROvroe good exercise 
FOR TEETH ano gums, ANO 
HSU» PRgVEMI TARTAR.



GU6AR

$1.00

SIN

about total inc'u

Federaliniai patvarkymai reika. lauja bausti ne laiku išsiėmus cer tifikatus.

(141 21) 
oažanga

Dvenlmą tremtiniu rtovyk- 
iršelialg kalni 4 dot

Atiminimai. Deivio Dilti 
tąsa. Tai yra Amerikoje bcįaL

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir jos išėmimo.Investavimo knygelės sąskaitos neša

ANCIENT GREEKS PLACED 
GIFTS ON .THE STATUES OF THBR 
GODS... IN ORDER TD APPEASE

AMD TRUS'yAN THEIR FAVOR

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pasiekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, jie padeda sukurti geresnę apylinkės bendruomenę ir parūpina fondus namams Įsigyti.Taupykite dabar.Santaupos, padėtos prieš 10-tą mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos dienos.Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

Kas svarbiausia, kad Pleistocene laikotarpyj žmogus pasiro dė žemėj. Dauguma mokslininkų laikosi nuomonės, jog bus apie pusė mihjono metų, kaip žmogus gyvena žemėj, kaip ir tvir-

ZMOGAUS ATSIRADIMO
LAIKAS

Prof. Zaddach (Ueber die Ber nstei-und Brann - Kohlenlager dės Samlandes, 1860) kalba apie Sambijos (Mažoj Lietuvoj) bet Gintaro krašto tertriarinio laiko tarpio kalnus. Dr. W. Runge (99-29) tvirtino, kad rojaus bei dausos medis augo Gintaro kraš te (Maž. Lietuvoj).(Bus daugiau )

M. Gud»lH, POVILAS MILERIS- blogrifijof bruožai 
r .. pualaplai---------------------------------------------------------
Knyga*. at*ak*nl reikia pridėti 36 et. pakto išlaidom*.

- N A O J I B N O S.

ŽMONIŲ PROTĖVYNĖ
EUROPOJ

GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto lalarė ir lietu

viu garbūvis, privalo susipažinti su žemiau S vardintomis knygom!*. 
Cii suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozą* Kapačlnak**, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bobtevfku ir 
lose Vokietijoje. 273 psl.. kietais drobės

Juozas Kipaėlnskaa, UEIVIO DALIA, 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimu 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga ginčiai iliu
struota. 300 paL Kaina 7 dol.

ČIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTO*-L11TUV0*. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose Kaune. Nau^aJdeoee 
Klaipėd • ■ - • - - - 1 ~ - - - ■
kalbas j 
Jversta

Jau anksčiau buvo nurodyta, jog rojuj bei dausoj augo įvairių rūšių medžiai. Iš čia galima j priklauso rasei, daryti išvadą, kad dausos Klimą tas buvo vidutinis — nei perdaug šiltas, nei perdaug vėsus.Geologijos paleontologijos ir kiti mokslai byloja, kad, prieš prasidedant ledynams, apie šiau rėš polių ir Lietuvos žemėj bu* vo vidutinis klimatas, kaip ir pa našiai pasisakė prof. E. Germar (Die in Bernstein befindlichen Hempteren und Orthopteren der Vorwelt, Berlin, 44): “Šiaurės Rytprūsių (Mažoj Lietuvoj) X'.imatas laike tertiarinės epochos buvo šiltesnis, kaip dabar”. Ir tarpledyniuose laikotarpiuose čia klimatas buvo maždaug vidų tinis.

the early inhabitants of America were the descendents of pa- leo-Europid peoples who had oc cupied Siberia”. Panašios nuomonės laikosi ir didysis pasaulio istorikas prof. dr. F. Ratzel (94-7) ir kiti.

Naujienoje yra gaunu pasirinkimas poezijos leidinių:
I. J. Auruifaltyf* -ValėlOnlenė, ŽVAJGŽDŽTOS NAKTYS. Didelio for 

mato, 128 psl. Kaina $1.—.
J. Jurui* Baltruialti*, ŽEMES PAKOPOS. Eegijoa, giesmės, poemos

Kišeninio formato, 157 psL Kaina $2.00. '
3. Butkų Jusi, EIL8RAIČIA1 IR RAITAI. 155 psL $1.50.
4. VlncM Jonikai, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VtTROJE. Eilių rinktinė. IBP 

psl. Kaina $3.00.
B. Kloops* Jurgallonla, GLODI - LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00 

. 8, Anafolllu* Kairys, AUKSINE StJA. Eilėraščiai. 86 psl. $2.00.
7. Nadaa Ra«fanls, TRIJŲ ROŽIŲ IVENTE. Eiliuoti pasakojimai apie 

j livietlntaa lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis $5.00.
8. Nada* Rattan!», THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

"AnykSčlų Sielis", vertimas, 42 psl. $2.00.
- 9. Balya RuHa, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psL $1.00.

10. Stasy* Santvara*, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 187 psl.. $3.00 
>11. Stasy* Saatvara*, AUKOS TAURt, 5-11 lyrikos knyga. 152 psl. $2.50

12. Petrą* Sagatas, SAUL8LEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė 
011, ® pel. $1.00.

13. Petrą* Segate*, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. $1.00
' 14.• fufN*" ............... .........‘

IB. Elana
, 18. AWono* ‘

17. Jenas Vale ____ ___ . _____
55 P*L
- Ii. Adėme* Je»a«, BOK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. $3 00.

Norėdami lalgytt Mm ar kitas knygas, prašome atsilankyti l Naujienų 
raštine arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar pinigini orderi.

3A$9 j. vpręLęvA.U AR ADOMAS IR IEVA

spintą ar lentyną.

'PRFNKUN ONCE’ 
R NERTIS F D IN LOCHL-

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbasJei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:
American Travel Service Bureau 

9727 S. Western Ave., Chicago, HL 60643
Telef. 312 238-9787• Nemokamas patarnavimas užsakant lėktų vii, traukiniu, laivu kelio* alų (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduodame kelionių ’draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus kiaštus; Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame informacijas visais kelionių reikalais.• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuou vietas Is anksto — prieš 45 - 60 dienų.

FOR 
TftE KETURK ' 
OF PRESS 

k STOLEN FROM 
i HlS VJlFF/

pus- numeris 25): The sudden appearance of man only half a; mil. years... The Quaternary, j which covered a span of one ■ million years, is the only period IŽino ma, yra ir kitaip manančių, ku- j

Lieiu»uj« ir v-ouetljoje apragymai, xu*Ki-» 
296 psl.. aalng $0.
ATSiMiNIMxi IR MINTYJ. 11 tomas, 
330 usi &.aina SO.OU. Minkytai* virs. 
SĖNŲJŲ LlĖTUVliKŲ KNYGŲ iSTO-

ZUft psi.. irisu — W,<x>. mui*stais vu 
inst* — $3.00 mink*

(Tęsinys)

ŽEMĖS AMŽIUS

Atsirado ištisa eilė mokslininkų, kurie Įrodinėjo, jog žmonijos lopžys buvo apie šiaurės polių, kada šiaurės poliuj buvo šitoks klimatas ir vietoj Baltijos jūros buvo sausuma. Žino

X-Omam r— DANTYS, jų priežiūra, aveikata ir groži* 
ylrfellata, vietoje $4.00 dabar tik--

Ifiritfto vfaiellal* tik --- ----------- ---------------------------
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Buvę orezidenta savo garsiame veikale se Found” plačiai išdėstė: and crad’e of the human at the north Pole... The authorities in this science in Europe and America have lately reached the conslusion that aM the floral type and forms revealed in the oi’dest fossils of the earth originated in the region of the North Pole... that is that like as the Arctic Pole is the motherregion of all plants, so it is the motherregion of all animals, the region where, in the beginning God created every beast of the earth after his kind... we have found the latest ethnographers and anthropologists si’owly. but surely gravita tin toward the same Arctic E- den as the only centre from which the migrations of the human race.........in the cosmologyof the ancient Egyptians, Aka- dians. Assyrians. Babvloniams, Persians, Indians, Chinese, and other we find under various names but always easily recognizable this Weltberg situated at the North Pole of the earth, su porting or otherwise connecting with the citv of the eods.”.

, POEZIJOS VEIKALAI
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 

Lazdynui išskleisti mažutį deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžių šakas 
tirgtalals, kaip konfetėmis ir pamažu įveda i gamtos vaizdu ir garsų ste- 
baitns. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajota. 
JųBkmJa ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
celines. 1 •-»’+*

Geologai bei geografaiA. Holmes etc.) žemės amžiui priskaisčiuo'ja apie 3 milijardus mėtų senumo. Prof. H. Lauten- bąch (AlĮgemeine Geographic, 1926, 159) šį žemės amžių suskirsto j 4 eras: 1) pradinę, 2) senąją (paleozoic), 3) vidurinę ^mesozoic) ir 4) naująją (ceno- zoic). Paskutinė era (cenozoic) savo keliu skyrėsi į du periodu: Į) tertiarinį, kuris tęsėsi apie 60 mil. metų ir 2) quatemarinj. Quatemarinis periodos apėmė: 1) pleistocene laikotarpį ir 2) paskutinius laikus po ledynų (maždaug nuo 12000 metų). Pleis tocerie laikotarpis pasižymėjo di dėlių klimato įvairumu, pasireiš kiančiu net keturiais dideliais ledynais.. Apie ledynus Encyclopedia tino prof. J. Lisner (panaudotos Americana (1973, 18 t., 186 p.) , literatūros numeris 73 rašoma: “It iš now generally lapio agreed that there were four of these glaciations. They differed in their length and severity, and were .separated by warmer interglacial periods of variable of man’s earthy existence' duration. The total length of this

the peculiarly European type ci mes to its fullest physical expression... The sacred books of blue ! chosen people were “white ; men”. Etnologas Eckers (Die ! ae’testen Bewohner der Bem- j steinkueste, 1883, 7) rado reika. i lo pabrėžti, kad baltieji žmonės kurios seniau- ■ sias protėvis buvo Adomas... O prof. dr. J. Ehret (32-6) Europos Adomu laiko lietuvį. Pagaliau žymus antropologas prof. A. Bagdanov (6-21) nurodė, jog pirmasis europietis buvo pailga galvis.
MONOGENEZINĖ

ŽMONIŲ KILMĖKadangi pasaulyj, veikiant gamtinėms sąlygoms, susidarė atskiros žmonių rasės ir net su atskiromis spalvomis, tai atsirado antropoiogų (Buschan, Steinmann etc.), kurie įrodinėjo, jog žmonija atsirado iš daugelio ątskirų šeimų (polygenese). Tačiau dauguma mokslininkų laikosi nuomonės, jog žmonija pra sidėjo iš vienos šeimos (mono- genese), kaip šventraštyj (ge- nez.-knyg.) buvo nurodyta, čia dr. A.-.Hoefer (48-16) konstatavo?“-Žmonės ir -kalbos vienoj vietoj’' prasidėjo. ir iš ten pamažu ‘išsiplėtė po visą ■ žemės rutu-
G’’-”::" ... - ?r - Juo.labiau,, anot dr. A. Kėith. (60-375), senais. laikais Afrikos tautos buvo daugiau panašesnės) europiečių rasei, negu dabartį-į nei .’Afrikos negrų rasei. Pagal} "prof. G. Kraft (65-111), nei Ame rikos, . nei Australijos žmogus, neturi seniausio akmens amžiaus tradicijos. Gi prof. I. Lis- “It (the European race) is the sner (73-81) nurodė: “For ma- flaxen hair and blue eye that ny tens of thousands of years,

In Rural Madagascar , its twc I 
FATHER \%Mo is gifted F^^eoi 
UPON “iriE BlRTM OF A CHILO'. THE I 
MOTHER IS COMPLETELY

APIE PIRMĄJĄ. 
ŽMONIŲ RASĘĮžymusis pasaulio proistorikas, kuris y.gą laiką tyrinėjo seniausius žmogaus pėdsakus ir parašė kapitalini veikalą “Der Mens * ch zur Eiszeit in Europa”, dr. L. į Reinhardt priėjęs išvados, jog j seniausi pasaulyj žmonės buvo pailgagalviai. Ir Europos rasė (Cro-Magnon) su ’lietuviais pris kiriami prie pailgagalvių. Be to, ši rasė yra aukštoko ūgio, mėlynų ar melsvu akių, baltos kūno odos, bendrai laikoma baltąja rase.Antropologas prof. dr. W. Ripley (98-62 ir 454) apibūdino:

Geologija, archeologija ir kitos mokslo šakos byloja, kad tik Europoj randame pačius seniau sius žmogaus pėdsakus (prof, dr. H. Wilder etc.). Sulig garsaus proistoriko dr. L. Wilser (140-58), Europos žemė ištikimai išsaugojo nuo seniausių lai kų žmonijos seniausius ir svarbiausius paminklus (“die ael- testen und wichtigsten Denk- maeler der Vorzeit birgt”). Prof. R. Dixon (23-28) pabrėžė: “Almost all the remains of what are historically the most ancient types of mankind have been dis covered in Europe”.
ŽMONIJOS LOPŠYS APIE 
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’ rių čia neįmanoma išvardyti, pav., prof. C. Keary (63'8):Į “The ear’iest age of mans existence: it is called the Mammoth the East suggester trat age of man”. • chosen people were
DAUSOS LAIKO KLIMATAS

fu.i, lyriiiėtdjas h* peo-
;ralas prof. M. Wagni'r (Urs- 

prung und Heimat dėr Urmens- 
.hen, 1889) priėjęs išvados, jog 
:mogus atsiradęs apie šiaurės 
poliu. Ir dr. W. Haacke (41-311) 
seno pasaulio šiaurę laiko žmo 
{aus sukūlimo centru, kaip ir 
lidesnes grupės žemės gyvu* ių.

Indijos proistorikas dr. B. Ti- 
ak (111-Įžg.) nurodė: “Jau ke 

lėtas mokslininkų paskelbė savo 
sitikinimą. kad žmogaus pirmi
nės būstinės reikia- ieškoti, šiau 
ės rajonuose”. Dr. L. Wi’ser 

nustatė, jog kiekviena 
iš šiaurės atėjusi.

Bostono ^univetsiteta sena 
prof. dr. W. Warren 

Paradi- 
“The 
race 
best 
both
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Kai kurie senovės rašytojai 
(Pousanius, Sofoklos etc.) vieto 
ve, kur radosi gintaras vadino 
ir tuo pačiu vardu, atseit Ginta- 
rok ras u. Tai maždaug visą Ma 
ŽHją Lietuvą. O taip senovėje 
ir Kuršiu marios, kurios anuo 
laiku buvo žymiai didesnės, va
dinosi G’ntaro jūra.

Pats gintaras yra labai senas 
padaras. ip ir nurodė dr. G. 
Barendt (10-27): “Gintaras yra 
gaminys piieštvaninio pasaulio, 
t, y. sustingę sakai, kurie išsilie
jo iš žievės kažkokių medžių”. 
Gi pats žodis "sakai” yra labai 

byloja apie lietuvių 
kalbos gilią senovę: prof. E. Po 
w\T (93-215) pareiškė: “From 
Lithuania is suggested by the 
fact that the Egyptian word for 
amber (gintaras) is sakai, which 
is the Lithuanian word for resin 
or amber, is a petrified gum 
from the pine trees that before 
the Ice Age”.Ypač gintaro reikšmė labai svarbi dėl jame randamų labai senų liekanų. Karaliaučiaus uni - versiteto gintaro rinkinyj (Muen*^ chener Merkur, 1977-1V-23 d.) - > didžiausiame gintaro gabale-. (virš 3 klg) randasi įsisakavusių .• nemaža 50-60 mil., met. senumo__- augalų ir gyvūnų. Anot jau minėto prof. E. Germar (43 p.), gintaras išlaikė savyj daug įvai rių liekanų, kurios įgalima mus pažinti pradinio pasaulio istorija (“die Urweltliche Geschich-

Ice Age as it is often cabled, is estimated to have been 500060 years, while the length of the Pleistocene ding the period preceding the first glaciation was approximately 1000000 years... the Middle Pleistocene extends from first to the third glaciation of the Ice Age, and, as we have already seen, there is evidence that toward its close prehistoric types closely resembling Homo sapiens were already in existen-
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Mus ignoruoja ir ‘labai vertina”

Rekalai tmputį pasikeitė, kai j pavergtą Lietuvą 
pradėjo važinėti užisenyje mokslus baigusieji lietuviai 
intelektualai.' Vieni jų gavo mokslo daktarų laipsnius 
Vakarų Europoje, kiti aukštąsias mokyklas baigė Ame
rikoje ,o tretieji dėsto įvairias mokslo šakas Amerikos 
kolegijose .Jie nevažiuoja penkioms dienoms, kaip va
žiuoja lietuvių dauguma. Jie ajėgia išsiderėti kelias pri
vilegijas ir pavergtoje Lietuvoje jiems leidžia pabūti 
kiek ilgiau. Vieni praleidžia po dešimt dienų, o kiti gali 
ten ilgiau užtrukti. Yra ir tokių intelektualų, kurie gau
na leidimą išvykti į provinciją ir ten praleidžia kelias sa-. 
vaites. Jiems parodomos mok. programos, išleistos kny
gos, naudojami vadovėliai ir paaiškinama, kaip ruošia
mi “tarybiniai” inteligentai. Sugrįžusių intelektualų pa
sakojimai yra žymiai sudėtingesni. Jų pasakojimai ne j 
toki jau aiškūs, jų dėstomos mintys labiau komplikuo
tos, jų kalba ir su pačiu geriausiu žodynu nesiduoda iš
aiškinama. Rodos, kad vartoja visiems suprantamus lie
tuviškus žodžius, bet junti,kad tų žodžių prasmė visai j 
kitokia.

X

Šiomis dienomis politikas ir poetas Kazys Bradūnas 
apklausingjo inžinierių ir daktarą Jurgį Gimbutą, Li
tuanistikos instituto pirmininką. Mokslo, meno ir lite
ratūros Priedo redaktorius Bradūnas iš panagių mokslo-
daktaro laipsniu apsišarvavusį inžinierių Gimbutą, be
pasakodamas apie kultūros simposiumą aklausė:

“Jūs, daktare, kalbėjote apie reikalą parengti 
i specialų veikalą, liečiant lituanistiką išeivijoje. Ar 

kas nors padaryta tuo reikalu ?
— Nieko nepadaryta, tik pasiteirauta kitų 25 

25 lituanistų nuomonės. Į tuos laiškus atsakė tik 14. 
Iš jų sumanymui pritarė ir sutinka talkininkauti še
ši, nepritarė trys ir abejoja, ar iš to kas gera išeis— 
Penki. Tai tik pradžia. Aš manau,, kad veikalas, su
sumuojąs lituanistikos mokslų darbus išeivijoj po II 
pas. karo y 
kai yra išbarstyti' ir nesiekia paskutiniųjų metų. T

V. KAROSASVLIKO SEIMASKol Lietuvon važinėjo paprasti žmonės, norėjusieji 
pamatyti savo brolį, ar seserį, tėvą ar motiną, jei jie 
dar buvo gyvi, tad visuomet būdavo įdomu pasiklausyti 
sugrįžusių įspūdžių. Kelis metus Amerikos lietuviams 
leisdavo pabūti pavergtoje Lietuvoje bent dešimt dienų, 
bet paskutiniu metu rusų okupuoton Lietuvon nuvažia
vusieji amerikiečiai gali ten praleisti tiktai penkias 
dienas. « ..
■! Nuvažiuoti į kaimą būdavo didžiausias vargas. Pir
miausia aiškina, kad esi lietuvis, bet ir ne lietuvis. Esi 
čia gimęs, bet neturi pavergtos Lietuvos pilietybės. Ki- 
toš'.Valstybės piliečiams taikomi kiti įstatymai. Jiems 
neduodamos tos. pačios privilegijos, kurios duodamos pa
tiems lietuviams. Jiems uždrausta nuvažiuoti į kaimą ir 
pasižiūrėti, kaip jo brolis ar sesuo dabar gyvena.

Kad iš dešimt dienų Lietuvoje prabuvimo laiką su- i 
trumpino paskutiniu laiku iki penkių, tai dažniausiai 
kartojamas aiškinimas buvo—stoka viešbučių.Buvo aiš 
kinama, kad statyba visame krašte eina visu smarkumu, 
kad paruošti ir patvirtinti planai dideliems viešbučiams, 
kad bus šimtai didelių kambarių, o tada atvažiavusieji 
galės praleisti ne tik dešimt dienų, bet ir daugiau. Bet 
tos dienos neateina. Rusams labai reikalingi Amerikos 
doleriai, bet rusams labai nereikalingi į pavergtą Lietu
vą važiuojantieji lietuviai.

Paprastai mūsų tautiečiai papasakoja, kaip juos gi
minės pasitiko Vilniaus aerodrome, kaip rusai valdinin
kai Patikrino parsivežtas gėrybes, kaip jie buvo nuvežti 
į “Gintarą” ir kaip jie galėjo su savaisiais ne tik skanių 
lietuviškų barščių pavalgyti, bet ir su savaisiais išsikal
bėti. Artimieji apsidairydavo, ar kartais nėra kieno nors 
ausis į juos nukreipta, kad vėliau nekiltų kokių nemalo
numų. Kad išvengtų prikištos ausies, tai dažniausiai iš
eidavo i gatvę, kur gali, jiems atrodė, laisvai pasikal
bėti. Amerikiečiai tokios atsargumo negalėjo suprasti, 
bet sovietinėje sistemoje gyvenantieji mūsų broliai la- „ . - (.
bai gerai žinojo klausančios ausies Pavojų ir visuomet,' “tarybine” Lietuva. Visi inteligentai turėtų žinoti, kad kas. Jie okupanto nepažįsta ir nėra reikalo su jais skai- 
kai norėjo ka rimtesnio pasakyti, tai dar kartą apsidai- dabartinėje Lietuvoje nėra jokios tarybos ir niekad ta- lytis. Jeigu jie patys aiba jų darbai būtų rimtai vertina- 
rydavo. 1 rybų Lietuvoje nebuvo.. Tarybas turėjo Petrapilio dar- mi, tai jų neignoruotų. , ' ■

(KOMENTARAI)
(Tęsinys) .dėl VLIKo užimtos pozicijas

š'-:''' pranešimo dalyje, kaipjHe’sinkio konf. nutarimų ir de- 
r bendrai, : pirm. K. Valiūnas - politikos atžvilgiu. Nuty- 

pasitenkino palaidomis informa- t’";- pastangų nesėkmė
cijomis- Sąmoningai nepasisak iTsinkio konf. nąriusj ap

RAŠO A. Z.

KALBĖKIME ATVIRAI
(Tęsinys)

J. D. bando patikslinti ir vad. sušaudymų 
■vietą, kuri esą buvusi ne prie VI-jo forto, o už 
Vl-sios baterijos, kuri yra tuoj už žydų kapinių. 
Taigi tokia sušaudymų vieta buvusi, tik būk ne 
ten, kur knygelėje spėjamai minima. Matomai 

•J. D. tą sušaudymų vietą geriau žino, tuo galima 
patikėti. Vienok yra faktas, kad sušaudymų bu
vo ir kitose fortų griovių vietose. Eidamas su 

■draugais į Panemunės paplūdymį esu tokių ka
pų matęs netoli VI-jo forto. Vieną sekmadienį 
eidami matėme — vienas visai naujas, užmin- 
dytas (žymės arklių kaponų) ir šalia keli senes
ni kapai jau papuošti gėlių puokštelėmis. Kas 
nors žinojo, kas juose ilsisi, kam nors jie buvo 
artimi ir brangūs. Jokios žinios spaudoje, kad 
kas tuo laiku būtu nuteistas mirčiai nebuvo. Rei
škia— buvo žudoma slapta. Kas ir už ką? Gal 
J. D. galėtų papasakoti?

J. D. manymu knygelėje atentato vykdymo 
aplinkybės esą taip pavaizduotos, kad juos vi 
sus tris geriau “išbaltinti”. Knygelėje talpinami

lėhedijose tie daly- biri:-'ai, kai-jie pradėjo ve-;1 kovą prieš caro sauvalę 
tarybas rinko patys darbininkai, demokra 

reikia suregistruoti ir pačius jaunuosius lituanistus tisku budu. Kas daugiausia balsų gaudavo, tas būdavo 
su jų pradiniais darbais^ Tarybinėje Lietuvoj mūsų j išrinktas. Bet bolševikai Petrapilio darbininkų tarybas 
.darbai oficialiai ignoruojami, 
vertinami. Turiu viltį, kad dėl to darbo bus susitar
ta su naujuoju prezidiumu ir bus rastas kvalifikuo
tas redaktorius autoriams sukviesti ir viską sude
rinti. Norėčiau surišti tokio leidinio p~re”rim ?
Vilniaus universiteto 400 metų -.sukak'’: 
darbą pradėti.” (Draugas, 19T - y:.. s<p' 
Kai Ameriką pasiekė pirmieji r šrif

tai jie atvežė visiems suprantamą, priimtiną 
mą terminą “tarybinė” Lietuva. Lietuvą pradėjo vadinti 
“tarbine”, nes kartu su pirmais sovietų armijos tankais 
į Lietuvą pasipylė tarbininkai. Pirmieji tarbininkai bu
vo gudai. Jie vyko į Lietuvą keliais ir net geležinkeliais. 
Jie prisikraudavo savo tarbas įvairiausių gėryb;u ir vadinti Lie'ri. 
skubėdavo namo, kad galėtų pamaitinti^ir aprengti sa
vo šeima, maitinama sovietinės sistemos/ Per 60 metų 
Rusijos komunistai gerino savo sistemą, bet tuometinėj 
Lietuvoje visko buvo žymiai daugiau be tos žmoniją “iš
gelbėti” norinčios sistemos. Amerikos lietuviai Lietuvą 
dar ir šiandien vadina tarbine, nes ten nuolat reikia 
siųsti drabužius, pinigus ir kitokių gėrybių.

Tuo tarpu naujai išrinktas Lituanistikos Instituto 
direktorius Dr. Gimbutas rusų pavergtą Lietuvą vadina

o iš tikrųjų rimtai' '^naikino, o visus darbininkus Kronstato malšinimo sa
lė, o kitus išsiuntė ka 
žodį “taryba”; bet jie 

ams atstovų rinkti.
rbinė” Lietuva suprantama

tinas sovietų dabarties politikoje, už tai lei
džiant savo partiečio A. Bulotos vardu baltinti 
1929. V. 6. atentatininkus.

Iš to aiškėja J. D. tendencijos nuteikti skai
tytoją, kad “Limuzinas Nr.4” autorius yra svetur 
ir tuo rašiniu gelbsti sovietų dabarties politikai. 
Tik skaitytojui palieka spręsti, kas yra tas J. D. 
-Pėjamas autorius. Naivu manyti, kad okupan
tui šiandien būtų svarbu ‘“baltinti” atentato da;.
lyvius, bet jiems labai svarbu paremti pastangas: 
tų sąmokslininkų prieš Naujienas ir jų redak
torių. 'f .

Toliau J. D. rašo, kad į politinio teroro kelią 
lietuviai įžengė gana anksti. Gal čia J. D. ir tei
tus, tik jis ribojasi tuo vienu įvykiu. Jis visai ne
mini daug anksčiau sušaudymų Valiuko’su žmo
na,Smolskio( apie juos rašė Balčiūnas-Švaistas-sa- 
vo atsiminimuose),. įvykdyto atentato prie* u a 
pirm. Galvanauską, vėliau išsprogdinimą “Liet, 
žinių” spaustuvės ir viso politinio . teroro taip 
plačiai praktikuoto diktatūrinės valdžios ir pa
galiau ir paties prof. A. Voldemaro atentato 
prieš ministerį Purickį, apie ką rašė savo atsimi
nimuose R. Skipitis.

Užbaigdamas savo išvedžiojimus J. D. ve1-
L. k T’ martinio ideologo ir istoriko R. šarmai- šieną ,kad esą atentatininku - teroristų ne ■ ”< 
rio užbaiga esą leidžia manyti, kad “Limuzinas .idėjos, bet ir veiksmai, rot mūsų išeivijos \ 
N r. 4” tikrai ne Bulotos, L.T.S.R. piliečio, o'menėje randa užtarėju. Ir tokių J. D. n.:, 
ri svetur gauta?’rašinys, kuris pasirodė esąs bū- žodžiais tariant, įvairių pasimetusių, save

' ? išžudė. Daugumą sušau
■ s ei. Komunistai
• neleisdavo darbe 
; n rastam lietuvė;

“tarbi-
ioir.ma.

., itprievait
€I’? B r

, no
pantas nori įpratinti visus prie tarybinės, bet mes visi 
žinome, kad tokios Lietuvos nėra. Jeigu paprastas lietu
vis moka pasirinkti tikrą žodžio prasmę, tai kodėl inte 
ligentas Dr. Gimbutas turi daryti nuolaidą okupantui ir 

vą tarybine, kada jokių žmonių rinktų ta- 
oje Lietuvoje nėra?

Bet apim. ėmė dar vieną aukštus mokslus baigusio 
laki aro sakinį. Jis tvirtina, kad. “mūsų darbai dideliai 

“ignoruojami, o iš tikrųjų rimtai vertinami.“
Jeigu jie rimtai vertinami, tai negali būti “dideliai 

ignoruojami”. Tuo pačiu metu negali būti du dalykai. 
Kad Amerikos intelektua’ai,, susispietę į Lituanistikos 
Institutą, Akiračius ir kitas panašias organizacijas oku~ 
panto yra “dideliai ignoruojami”, tai suprantamas daly-

nančių patriotų, buvusių Lietuvos kariuomenės 
karių, šaulių ir birutininkių organizacijų narių. 
Ir toliau J. D. pamokslauja tiems jo tariamai pa- 
simatusiems rastiems patriotams.

J. D. savo aiškiai piktomis tendencijomis, 
spėliojimais ir pamokslavimais įrikiuoja save į 
minėto paskvilio ir kitų sąmokslininkų eiles su
naikinti Naujienas. .

Draugas be jau anksčiau minėtų rašėjų daž-
nai atviriau ar užmaskuotai vis neva rimtuose 
straipsniuose ar laiškuose įterpia tuos nacius 
kaltinimus Naujienų redaktoriaus adresu. Vis 
easitelkia naujus “išminčius” tam pačiam Nau
jienų puolimui. Taip Drauge 14.IX.78. Vytautas 

| Volertas dėsto ilgą pasikalbėjimų su savim 
, kalynę, (kurios ir pats gal nesupranta) tar

'’lėtų įterpti Puolimą prieš Naujienas. —“/. u- 
moja teisybės p u-ios “Naujienos”, uiudo 

| teroristas, dienraiėiu leuaktorius, pasaulio pra- 
■jūnas, neteisybės konstruktorius ir raudonme
čio kovotojas Ispanijoje, gal slaptų organizacijų 
apmokamas agentas”.

Kada buvo pasikėsinta į prof. A. Voldemaro 
gyvybę, šitas “išminčius dar be kelnių-bėgiojo, o 
Ispanijos nilietinio karo metu buvo d ” tik įpu-

jos k ° £9, tad neturi r.ė t; kraš

L;etuvcs bylos reikale ir nepa
aiškino, kodėl VLIKas paskeitęs 
savo nusitatymą, pasiuntė savo 
atstovą kun. K. Pugevičių į Bel
grado’ konf. Tolygiai nė vienu 
žodžiu nepranešė, ką minėtas 
VLIKo atstovas’ buvo nuveikęs 
Belgrade ir koks yra VLIKo nu
statymas tuo klausimu.

treji VLfxcik’-os sr’tis 
a Informaciją, Į kurią Įei

na keliomis kalbomis leidžiamas 
Eltos biuletenis, kurių skaičius 
metai iš mėtų didėja ir pasiekia 
parlamentarų, politikų, mcskslo 
įstaigų ir laikraščių redakcijų 
dėmesį. Leidžiami Lietuvos pro
blemų temomis veikalai i” - 
■iama medž ągą hvi 1 
;>et'radijo stotis-Voice o" .i 
rica ir Liberty į Lietuvą..-Be to 
VLIKas savo lėšomis ’šlaiko dv‘ 
:etuviškas valandėles pe-d * 
lamas -per Romas ir Vai k? 
rdijo stotis.
Vienok plač ausia inDm c"j 

įpie Lietuvių pasiekra Vaka ’■ 
^asaūlį, ..kaip pripažino dr.<?K. 
Zaliūnas, ne per VLIKo suorga
nizuotą tinklą, bet tiesiogiai per 
Lietuvos pogrindžio spauda, at
akusius disidentus ir ten buvo- 
usius pasaulinės spaudas at-ta

vus.
Trečioji VLIKo v'ik’A.-; 

apima palaikymo su-tvki” 
kitais lietuviškais veiksniais ir 
artimomis pavergtomis tav.ta 
mis. VLIKo iniciatyva buvA įs
teigta Pasaulinė Pabaltiečių 
"anta'ką, kurioje bendrai su lat- 
-y ir e-,įų atstovais yra aptaria

mi ir daromi bendri žygiai. Pa
sirašyta draugingumo sutarus 
su Laisvąja Ukraina- Pa’aik-mi 
ryšiai su Pavergtų Europos Tau-

(Nukelta j R ps! •

latiniu keliu išrinktą tautos vyriausybę pradėjo 
, kovą Franko . remiamas fašistinės falangos ir 
Ispanijos privilegijuotų sulogsnių, kurių privile
gijas teisėta, vyriausybė buvo apkarpiusi. Voler- 
+ui. tai tik ‘ raudonmečio” kovotojai, nusikaltė-

ai. Deja, demokratinė Ispanija, jei tik ji pi- 
-gs apginti demokratinę santvarką, nepaklaus 
V. Volerto kam statys paminklus. Tikrai ne dik
tatoriams, saviems despotams, ir jų tarnams.

Kreipiu skaitytojo dėmesį į V. Volerto me- 
| tarną purvą Naujienų redaktoriui — “...gal slap
ių organizacijų apmokamas agentas”, štai ko- 
i ’• ia moralė buvusio JAV L.B. prezidento ir cent- 

n valdybos pirmininko. Buvau ir esu tos ben- 
menės nariu, bet nemanau, ka^ V. Volerto 
stonai purvai teiktą bendruomenei garbės.

u tą V. V. gal ’ atkreipti jam paiam ir tų 
' tokių ir kitokių daug būtų galima mesti.

" •freriau tai Palikti “privniegija” V. Volerto ir 
moralės suokalbininkų prieš Naujienas. TMe-

’ ” tir drebina tik tuos, kurie juos nuč’a” •- 
'o ifiai tame rašinyje, kurie jam tinka

1
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’rtf. K G. BA..UKAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 
JINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crowford 
Aadical BuiWinf). TH LŲ 5-4446
Priima ligoniu* pagal ausitarūuą. 

•r :• 374-ROA

ANDRIUS RYLIšKISFRAGMENTAI Iš PRAEITIES MIGLŲ
INKSTŲ |R ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
5025 CENTRAL AVĖ., 

St. Petersburg, FL 33715 
Tel. 813)-384-3020

čiai pasakė:
— Jei nori gerai apsirengti, 

UnksmTi la’ką leisti ir būti lai- 
Atsakiau, kad nuo 1&18 m. ~,vu nuo baimis, važiuok Lietu

von.
Tuomet aš jį paklausiau:
— Tai kodėl tu iŠ ten atvažia

vai į Petrapilį?
Jis kažkaip nedrąsiai, mikčio

damas, atsakė:
— Patikėjau kompartijos pro

pagandai, kad RSFSR visko pil
na ir nieko netrūksta, o kadan
gi esu kompartijos narys, tai ga
vau slaptą -‘sakymą prisidėti 
prie sukil’mo Lietuvoje. Mes 
sukilimą pralaimėjome ir visi 
turėjome bėgti į Sovietų Sąjun
gą, įleišskiriant kemjiačieiką 
komunistinių celių) vadovų.

Kai kur e įsakyti jau grįžo į Lie-- 
tuvą, bet aš grįžti negaliu, nes 
buvau mano vaikystės mokyto
jo, Telšių apskrities Žemės tvar
kytojo, Jono Čepukaiėio įstai-. 
gos raštvedžiu ir iš įstaigos pa
ėmiau pinigus. Taigi, kaip ge
ram draugui patariu vykti gy
venti Lietuvon. Tik šitas mūsų 
pokalbis laikytinas paslaptyje

I me ir Alfonsas tiesiog konkre- ir apie tai iki gilios senatvės ne- 
treč.i

POKALBIS SU GRUZINU

Tęsinys)

V. DAKG1> 
GYDYT .J ,S IR CHIRURGAS 

Wastche$:Mi community klinikos 
Mea c nqs direktorius

1938 S. Ma he m d.. We;» chest*., U 
d—d darbo dienomis ir

kas antrą šeštadienį 8—3 vai.
Tai.: 562-2727 arba 562-2728

spalio min. 5 d. pirmosios mo
bilizacijos tarnauju Raudono
joje armijoje, ka karinio apmo
kymo daliniuose, pripratau prie 
uniformų ir pagal’au apranga 
nauja, o kas Liečia civilinius rū
bus, taj jų RSFSR nerasi net su 
žiburiu dieną, gal tik Petra
pilyje !

Jis buvo apsirengęs geru vii- 
m ’ s medž agos nelaidytu kos
ima, spalvotais marškiniais 

su kaklaraikšėiu.
Užuot man atsakęs, mano 

1 svetys staiga susirūpino eiti j 
• namus. Jis išvedžiojo, kad dar- Laidotuvių Direktoriai

Netekę ilgametės klube narės

OLGOS KREGžDIENeS

ii
Biržėnu klubo nariai

Dalia ir Kazys Bobeliai

i

| ERKRAUSTYMAI

H E BARČUS

foęrim* WOPA

Didik

i
DR. VYT. TAURAS

ŪDYTOJAS IR ’^IRURGA5 
praktika, MOTERĄ lip*

Tel PR 8-1223

<* ■ 1 nt

‘>-4 vqJ popjpt IT 
nagai susitarima

e. ŠILEIKIS, 0. I*.
ORTHORSDa^PROTE&STA..
Aparatai Protezai. M4a. ban

Į Special; pagalbi 1
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E I TE FUNERAL HUM i
2533 W. 71st Street

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-34JIPETRAS MIKALAUSKAS
į

2
Z 
2
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PHILLIPS - LABANAUSKAS

Fresh peaches and pudding are an irresistible combination 
when it comes to summer desserts. Almond Custard Cream is 
deliciously different and a fitting welcome to the peach season. 
It’s made with vanilla flavor Jeilo-O pudding and pie filling — 
the cooked version — enriched with egg yolks and discreetly 
flavored with almond extract. Topped with prepared Dream 
Whip whipped topping and succulent slices of fresh peaches, 
it's a dessert to savor on a sultry day.

Almond Custard Cream
1/4 teaspoon almond 

extract
egg whites, stiffly 

beaten
Sweetened sliced fresh 
peaches

TEL- — BE 3-5893

Uli. A. B. GLE v ECKAS bymečiais kaimo žmonės anksti 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West IMrd Street 

Valandos pagal susitarimą.

<emą gulti ir mane prašė j j pa - 
i lydėti.
♦ Eiti teko apie kilometrą vieš
keliu, bet ėjome lėtai šenk- 
učiuodamiesi apie Petrapilio 

.-bendrus pažįstamus.
i Prisiartinus prie Kazic Ruz- 
Įgaus v’enkiemio, šunelis pradė- 
;jo įkyriai loti. Tuomet sustojo.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 St. Tel. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius 
“contact lenses’” 

Vai, agal susitarimą. Uždaryta

DR.LEONAS SEIBUTIS!i' 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2654 WEST 63rd STREET 
Vai. antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtd. 5—7 vai. vak. 
Ofiso telef.: 776-2880 

Rezidencijos telef.: 448-5545
Brangiam vyrui

VYTAUTUI BIČKUI
mirus, 

reiškiame galiausią užuojautą žmonai 
sol. Prudencijai Bičkienei.

I i e. i i

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

R. ŠĖRĖ N A S 
Tel. WA 5-8063

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St., Chicago, III.

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI ° KOSMETIKOS reikmenys

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vaE ryto iki 10 ral. vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak.
1) KUHLMAN’, B.S., Registruotas vaistininkas

Tel. 476-2206

Apdraustas perkraustymas 
r‘ • ibtumę. 

' VILIMAS 
- arba 376-5996

Peach Time Is Here

z? •- ■■

1

— Jei Haole
galėtų ui&isakyti Naujienas prw 
Some atsiųsti jų adresus. Me 
jiems siųaime Naujienas dvi 

nemokamai

package (4-serring rize) 
vanilla flavor pudding 
and pie filling 

cups milk 
egg yolks

Combine pudding mix and 1/4 cup of the milk in saucepan; 
blend in egg yolks. Add remaining milk. Cook and stir over 
medium heat until mixture comes to a full boil. Remove from 
heat. Add extract; then fold in beaten egg whites. Cool, stirring 
occasionally. Spoon into individual dessert glasses; top with 
peaches and garnish with prepared whipped topping, if desired 
Makes 3-1/3 cups or 6 servings.

r įeina į Lietuvos 
a’&tvbts ribas.

(Bus daugiau)

— Clucagos žydai susirūpinę, 
kad naciai dar kartą organizuo
ja rasą į Skokie.

prasitark. mąjį pasaulinį karą, kurių te- .
Po mūsų pokalbio, Afonsas^torii? d 

Žiezdrys atsisveikūi-j ir nu f j » 
taku, prie brolio Antano trobe
sių ir daugiau aš jo r ekuonicU 
nesusitikau. Grįždamas u- ja 
lovoje gulėdamas vi. j aak‘i 
galvojau. Kur yra užkišti sene- 

o ir tėvo carinės Rusijos vi
daus pasai, Aduoti Linkmenų 
valsčiaus prieš pirmąjį pasauli
nį karą- Mat, 1920 metų 'iepos 
mėn. 12 d L etuvcs-.’.ovietų Są
jungos taikds sutartis visiems 
lietuviams, gimusiems Rusijoje 
ir norintiems grįžti į Lietuvą, 
numato Lietuvos pilietybės op- 
iavimą, pristač us Lietuvos at-: bis 
stovybžm Maskvoje tėvų Rusi-' 
JCs vidaus paSTIS, duotus Rusi pantų. Klubas iš pajamų remia mū- 
jos valstybės įstaigų prieš pir-

— Zarasiškiy Klubo metinis nariu 
usirinkimas įvyks sausio 14 d. Vy

čiu salėje, 2455 West 47th St., 2:00 
vai pop‘et. Nariai prašomi skaitlin
gai dalyvauti. Atskiri pakvietimai ne- 
l_j siunčiami. Atvelyky klubo pa
vasarius banketas. Nariai prašomi 
pasistengti, kaip paprastai, atnešti

su otgaruzacijas ir kovoja už Lietu
vos laisvę. Valdyba

liūdime visi ir jos arthnie siems reiškiame 
nuoširdžią užuojautą.

IDA BAKUNAS
Gyv. 7222 So. Whipple St., Chicago, Ui.

Mirė 1979 m. saus’o 8 d., 12:20 vai. popiet sulaukusi 86 metų am- 
ž a_.s. Girniui Lietuvoje, Gražišk uose^ Suvalkų apskr.

Ajnerikoįe išgyveno 28 metus.
.-—.o žx..i ūuc. ir^A^a Šilingas, sūnus Vytas, marti^AlKnap 

anūkai - Violeta Taus su vyru Raymond, Jurgis Bakūnas šii žmona 
E-the’, ir Irena Jeromeson su vyru Jeffrey, sesuo Olga Menezis, gyv. 
BEz -ijoje ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

as pašarvotas Lack-Lackawicz koplyčioje. 2424 W. 69 St. Tre- 
w ad.erx. 5 vai. popiet b.;s perkelta į Liet. Ev. Liut. Tėviškės parapijos 
^^z.iycfą, kurioje 7 vai. vak. bus budėtuvės.

.Cetvirtad enį, sausio 11 dieną 10:00 vai. ryto bus lydima koply
čios į Bethania kap nes.

Visi a. a. Idos Bakūnienės giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarna- 
. imą ir atsisveikinimą.

duktė, sūnus, sesuo, giminės.
Laidotuvių Direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs.

Tek 737-1213

BERNICE SKURKIS
Gyv. 7200 S. Washtenaw St.

M rė 1979 m. sa -sio 7 d., 5:17 vai. p.p. sulaukusi 78 metu amžiaus, 
.im^s. Lietuvoje-Grinkiškio m.

.merikoje išgyveno 60 metu.
J o n.liūdę: sūnus Albeit, marti Marion, 7 anūkai - David, 

, a įeis. Cheri, Bruce, Brian ir Chad, proanūkė Kristin, sesuo 
^ean Jksas. jos vyras Peter ir jų sūnus Donald, sūnėnas Robert Ka- 
reckas ir dukterėčia Jean Kareckas bei kiti giminės, draugai ir pažį
stami.

Kūnas pašarvotas Petkus Marquette koplyčioje, 253 Wį 71 St.
Penktad.enį, sausio 12 dieną 10:00 vai. ryto bus lydima iš kop

lyčios į šv. P. Marijos Gimimo parap jos bažnyčią, o po gedulingu pa
maldų bus laidojama Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Visi a. a. Bern.ce Skurkis giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvgse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Sūnus, marti, anūkai, prounūkė, sesuo.

otuv'u direktorius Donald A. Petkus. - Tel. 476-2345.

Alano mylimas vyras ir švoyeris, mirė staigiai 
oepio 7 d.. Palaidotas gruodžio 12 d. 1978 m.
Nuoširdžiai dėkojame kun. klebonui A. Zaka

rauskui už maldas koplyčioje ir kan. V. Zakaraus
kui už maldas koplyčioj, gedulingas pamaldas baž
nyčioje, už pasakytą gražų pamokslą ir palydėjimą 
i Sv Kazimiero lietuvių kapines.

Nuoširdi padėka visiems už $v. Mišių aukas, 
nareiškus;ems užuojautą žodžiu, spaudoje ir laiš
kais už prisiųstas gėles ir aukas Lietuvos Dukterų 
Draugijai. Ypatinga padėka karsto nešėjams, o 
laidotuvių direktoriams Jonui ir Stasiui Evans už 
malonų patarnavimą. Dėkui visiems vienokiu , ar 
kitokiu būdu prisidėjusiems prie mūsų to gilaus 
skausmo.

Vįsiems nuoširdus ačiū.
NULIŪDĘ: ŽMONA IE GIMINĖS

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Pasirenk pasitikti save Dievą". — Amoso 4:12,
Tikrasis būdas pasirengti pasitikti Dievą ir klausyti jo nutarimo apie 

amžinąjį žmogaus likimą nėra, kaip paprastai manoma, pradėjimas pasi
rodyti gerais ir šventais tik tada, kai Žmogus pasensta arba suserga h 
pamato besiartinančią mirti arba kokią kitą nelaimę. Prisirengimas pa
sitikti Dievą turi prasidėti nuo tos valandos, kai mes nusigręžėroe nuo nuo
dėmės ir pasidarėme tikinčiais. Nes tuokart mes esame prašomi prista
tyti savo kūnus Dievui kaip gyvas ir šventas ir jam patinkamas aukas. 
Po to mes gauname jo dvasios ir pasidarome jo mokytiniais ir per %isą li
kusį gyvenimą esame prirengiami dalyvauti su savo Atpirkėju jo garbin
goje karalystėje.

iv. KAITO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 1&5 Van Pelt Avenue, SUten bland, N.Y. 10308

Mažeika Evans

Trys Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tek 737-8601

EUDEIKi
GENIAUSIA (R DinmilSlA I \inOJIMO įstaiga

IEVAS LR SŪNUS

‘ no So. SOth A' e- Cker<-
Telef 176-2346

•K<IF ' l'T<'MOB1L1AMS PASTATY1

UAAULANCi 
’ATARNAV 

□ir

& 
įURiMi 

KOPLYČIA 
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P J RIDTK \
-w. HAlzsTKD STKK>r
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N U M P A I •
KcMa.s L. Marcinkus, Hot 

.springs, Ark., kiekviena yoga 
remia Naujienų leidimą. Dėku; 
už ankstybą prenumeratos pra. 

Įlęs'mt neraginant, sveikinimus 
I ir gerus linkėjimus, ta:p pat už 
j siti auką.

— Ponia Julija Pečeliūnas >š

atsisakyli nuo bmd. ų visų veik
snių veiklos suderinimo ir eiti 
prie dvišalių pasitarimų. išlai
kant sivo neutralumą ir pirmu
mą kitų veiksnių atžvilgiu.

Dr. K. Valiūnas, pasirenida-
Antanas Repšys 

(.alii., atsiuntė tekį 
“Sausio 5 <L gavau Naujienų ka-j 
lendorių. Dėkui, nes aš jį mėg- Marquette Parko be raginimo 
s‘u. šiandieni nieko nelaukęs oratvgės prenumeratą ir atsiun- 
siunėiu Jums penkinę, nes su-Įle auką. Po už kalendorių 
prastu, kad dibar sunkūs lai~Ltsiun*ė: A. Krinickas iš Gar- 
kai, nes viskas lirangsta. JeigU| field Height*. Ohio, Br. Vabu. 
už dienraštį Jūs intumėl Lekjkėnas iš D arbern Heights, 
k;ek už savaitini, tai vargu mes Mieli., Jonas Kedaitis iš Lemon- 
pensininkai galėtume išsimokė-j to. ir S. Adanionis iš Los An
ti. o aš esu jau 87 metų. Linkiu i gėlės. Dėkui vsiems. 
Jums geros sėkmės ir tvirtos j 
sveikutes”, Dėkui už laišką ir ūži 
auką.

— Eduardas Palailis, Berwyn, 
Ill., be raginimo pratęsė prenu
meratą, o savo gerus linkėjimus 
atlydėjo $7 auka. Dėkui.

ESTATE
Namai, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namui, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

£ IK

Anton Shimkus, Knox, Ind., 
kartu su prenumerata mums at
siuntė sveikinimus bei gerus lin
kėjimus ir $10 auką. Po du do
lerius už kalendorių atsiuntė: 
K. Puskunigis iš Marquette Par
ke, A. Petrauskas iš Gage Par-

PROFESSIONAL ENGINEER 
CHEMICAL OR MECHANICAL

WORK - Process development, trouble shooting and supervision. Ad
vancement opportunities in Engineering, ?' 5 , r"“’ ’ ’
Service.
EXPERIENCE — Preferably 3-5 years in industry.
PLANT - Modern medium sized and processing plant, currently in
volved in major expansion program.
LOCATION - Cardinal. Ontario, a village of 2,000 population on the 
St. Lawrence River, commuting distance from Brockville (35km) and 
Perscott (14km).
SALARY - Competitive salary based on experience.

ko, A. Balchūnas iš Chesterton, 
Ind., Valė Valintienė iš Mon- 
trealio, Povilas Kanopa iš Ha
miltono ir Vladas Bajalis iš Los 

* Angeles. Dėkui vsiems.
Manag"emėnt Te’chniča<| _ K C5urinskaS> St. johp5 

j Ind., gavęs kalendorių, atsiuntė 
■ $10 auką. Dėkui.

kalba “Lietuvos byla Helsinkio 
ir Belgrade konferencijų švieso
je“, pritaria tokiam Lietuvos 
laisvinimo planui:

“Sovietų Sąjungos, pavergto
sios Lietuves ir išeivijos kilimas 
įgalina . . . išeiviją jau dabar 
bandyti ieškoti sunkiai spren
džiamoms proglemoms naujų, 
gal radikalių, o tikrai kūrybin
gų sprendimų . . . Visų pinna 
aš esu giliai Įsitikinęs, jog bū
tina, kad VLIKas, ALTas ir LB 
pakeistų savo vidines organiza
cines struktūras. Tai reikėtų at
likti tekiu būdu, kad nebūtų pa
žeista nei vienos institucijos pri
gimtis, sudarytos sąlygos kuo 
plačiausiai visuomenės konsoli- 

— ------- 1 dacjiai ir nustatytos, jų sąveikos
— Pranas Nenis iš Marquette gaįrės ...”

Parko jau pasiruošė išeiti užtai-j Nuo savęs dr. Valiūnas pri- 
nautam poilsiui. Jis ir jo žino (hn-ė: “. . . pakeisti organizacijų 
na nupirko namus žinomoje lie--struktūrą taip, kad nebūtų pa
lovių vasarvietėje L nion Pier, keista jų prigimtis, yra labai 
Mieli., ir jį prilaikė gyventi ap- nelengva. Tačiau nieko’ nėra ne
valius metus.

JILhF M , J 5 -

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETKAS KAZANAUSKAS, Prezdentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-774?

LINKSMŲ O GERIAUSIAI ČIA

— Anicetas Girkšas iš Hot 
Springs, Ark., gavęs kalendorių, 

(specialiu laišku atsiuntė $5 au- 
:ka. Dėkui.

Industrial Relations Manager 
THE CANADA STARCH 

COMPANY LIMITED
Cardinal, Ontario KOE 1E0

— Lietuvos Dukterų Draugi- 
•jos Los Angeles, skyriaus balius 
įsu viešnia soliste Janina šalnie- 
ne Įvyks sausio 20 d., šeštadieni, 
parapijos salėje. Pradžia 7:30 
vai. vak. Visi kviečiami daly
vauti ir paremti labdaringus 
darbus artimui.

galima”.
— PIANISTO MANIGIRDvJ Taip suglaustai atrodytų drj 

MATEKAIČIO fortepijono kuri- K. Valiūno pranešimas, į kuri į 
nių koncertas įvyks sausio 14 neįtraukti smulkūs reikalai, bet 
d., sekmadienį, 3 vai. popiet duoda bendra vaizdą ka VLIKas 
Jaunimo Centro Didžiojoj salėj, darė, ką galvoje? ir ką planuo-J 
Visuomenė maloniai kviečiamai ja ateičiai. Tuo klausimu teks 
gausiai dalyvauti. Bilietai gau- * plačiai pasisakyti, užbaigus 
narni prie įėjimo.

VLIKO SEIMAS

sei-
Pr). mo eigos aprašymą.

TOMO VENCLOVOS 
PASKAITA

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, income Tas 
2951 W. 63rd St TeL 436-7878

Gausus namu pasirinkimas 
pietvakariuose

įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren

kant nuomininkus
4243 W. 6 3 rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

HELF WANTED — FEMALE
Darbini nkiy Reikia

PATYRUSIOS SUNKIŲ 
SIUVIMO MAŠINŲ OPERATORES

i ... . ? Pamaldaujamas odiniu pirštinių siu-
j Kaip jau. buvo minėta, seimo- patyrimas. Nuolatinis darbas ir 
! darbotvarkės antgalvyje stam^bendrovės priedai. .

Naujieną vadovybė ir Platinimo vajaus komisija kreipiasi i visus akai’ 
rytojus ir Į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bei lietuviškos spau
dos pirmūnų pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos lietuvių dienraštį, 
su juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslu sudaryti nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spaudos klestėjimui, bet ir visos ’išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, bendromis jėgomis 
siekiant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir visuotino lietuviškų^reL 
salą renesanso.

VIS PLEČIANTIS SĄJŪDŽIUI 
skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo prie Pla
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis naujiems skaitytojams.

Mvkolas Karaitis, sav. Grand Shores motelio ir Rezidencinio viešbučio, 
17350 'Gulf Blvd., St. Petersburg, FL 33708, tel. 813-391-9753, paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims. Laimingieji turės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie pat pajūrio, naudotis privačiu paplūdimiu, 
žaidimų kambariu, TV, telefonu ir kitais moderniais įrengimais.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties ^Aplink mus ir mūsą namus” 
mtorė M. Miškinytė paskyrė S50 premiją. L — —
mecenatų, kurių vertingos dovanos bus skelbiamos ir paskirstytos rude- [61OITUJ 
nimame Naujienų piknike.

— Los Angeles Lietuvių Ame
rikos Piliečių Klubo pobūvis bus 
sausio 28 d. tuoj po lietuviškų 
pamaldų, viršutinėje parapijos 
salėje. Visi klubiečiai ir visuo
menė kviečiami dalyvauti. Bus 
duodami lietuviški pietūs.

— Lnž. Karolis ir Viktorija 
Bertuliai iš Brighton Parko iš-, 
sikėlė i Oak Fo'rest, III.

tu seimo atstovais. Daugiau sun- -
kuinu susidaro, palaikant ryšius blOms raldėmis buvo atžymė- 
su lenku atstovais. * j žmogaus teisės - vienas iš

Besiruošiant VLIKui Madrido’kelnį į. L,etuvcs «epriklausomy- 
konferencijai buvo sudaryta 
Lietuvių žmogaus Teisių komi
sija, kuriai pirmininkauja dr.
D. Krivickas.

Daug sudėtingesni VLIKo san
tykiai susidarė lietuvių tarpe. 
Iškilus nesantaikai pačioje LB 
ir isistempus santykiams tarp 
ALTo ir JAV LB, VLIKui teko

Teirautis angliškai 
486-8780

LABAI ŠVARUS 2 butu namas ir 
garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 
zu šildymai, Brighton Parke. $37,000. 

Į ŠVARUS kaip stiklas 7 kamb. mū
ras, centrahnis šildymas - vėsinimas, 
liuksus naujų namu apylinkė.

$53,900.
2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 

garažas. Apie S6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

MODERNUS 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
so patalpa. Daug priedų, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50,000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar- 
auette Parke.

I MODERNUS 2 aukštu mūro namas, 
ap;e $18,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

REAL ESTATE

2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

11ECTAO5 (RENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicaąos mlaato leidimą. 
Dirbu ir -užmlMŽivem H- 
rantuotai Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė. 

Tai. 927-3559

NAMŲ ŠE1NININKĖ IR VIRĖJA

Labai gera vieta labai geram, pa
tyrusiam asmeniui. Gyventi tame pa

moję'iš trijų suaugusių ir vieno ma- 

ŽiHGgaus tei- j daliomis progomis reikia^ gaminti 
- t maistą didesnėms grupėms žmonių ir 
r? eiti kitas pareigas, kada yra reikalm- 

Krivieko ga. Duodamas privatus kambarys su 
vonia ir TV. 5 dienu savaitė. Reika
lingos rekomendacjios iš buvusių šei
mininkų. Geras atlyginimas ir prie- 
dai, tuojau pradėti pareigas. Suinte
resuoti prašomi rašyti:

Suite 656, Attention Miriam

20 No. WACKER DRIVE 

Chicago, IL 60606

be. Tai temai buvo skirtos visos 
‘pagrindinės paskaitos. Tomoj 
i Venclovos - ‘‘Žmogaus teisių pa* čiame bute, angliškai kalbančioje šei- 
i dėtis okupuotoje Lietuvoje“. i ^nTes^bSmE aįūnka^Spę;
i Dr. Br. Nemicko: “f t 
Įsės ir Madrido konferenejia’ 
: pagaliau, dr. Domo 
■■ paskaita bankete buvo skirta: 
i “Lietuvių žmogaus teisių komi
sijos politikos nustatymas“.

Kaip matome VLIKo seimas 
aiškiai pasuko nuo rezistencinės 
Į disidentinę politiką, arba bent 

Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar-j"ajodvje lauJ’kov^Siia’S6
'b. bo valandomis informacijų prašome kreiptis te-' '

Naujienoms reikalingas

HA 1-6100.
Visas ir visus kviečiame 1 didžiąja talką.

Prenumeratos pratęsimo, užsakymą, bei galimą įkaitytąją reikalam? 
prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpom!?.

NAUJIENOS 
173J SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 606C4

• H anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupydama laiką ir 
mažindamas susirašinėjimo Išlaidas. Priede dol.________

Pavardė ir vardai------------------------------------------------------------------------------------

Adresą,

• Ufe«kau' Naujienas kaip dovaną savo 
yra naujas skaitytojas. Priede doL
Pavardė ir vardas_________________ ____

—, kurti

Adresas

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ir Naujieną
pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus dol.

Pavardė ir vardas ------------------------------------------------------ -----------------
Į
Adresas--------------------------------------------------------------------------------------------------

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi savaites susipa^ 
tinimui nemokamai be jokiu įsipareigojimu.

Pavardė ir vardas -- ---------------------------------------------------------------------

Adresas------------- ---------------------------------------- —---------------------------

Pavardė ir vardai —---------------------------------------------------- ---------------------------

Adresas -------------------- ----------------------------------------- ----- —-------------------------

F iv-ardė ir vardas — - —

* iresai . ■■ - --------- ■----——---------------- ---------- —

61—M ftL AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
TlSrtdi $9t pusmečiui automoblllv 

stability apdraudimas pemininteent 
Kreiptu------

4643 S«. ASHLAND AVl. 
52MP75

LAIKRODŽIAI Ir BRANGBNYBtli

Firdivta** Ir Tabymt, ?'
U-M WEST 69th «TR1«T K

Rlpufclfe >3^1

MARUA NOREIKCENt
žfes West St, Chicago, Hl W62» • TeL <A 5-17X7 

Dldclia pmI rinkimą, gers* rOilcs (vairiu pr*klu, 
MAISTAS 12 IL'ROROS JANULIU.

SIUNTINIAI J LIETUVĄ
Cosmoj Parcels Express corp- 

MARQUITTI QIPT PARCCL4 SsRVICB 
LM!1 W. 69th ft., Chlc*s«, III. »Ott9. — Tel. WA 5-2737

čiau neatsisakydamas nuo rezi
stencinio.

Ar tokia politininė kc'mbina- 
cija yra iš viso galima, būtų vie
nas klausimas? O 
žiau reikšmingas, 
tininkai suprato 
sąjūdžio esmę ir 
Vak. Demokrati jos -vedama de- 
tentes politika?

Pradėsime nuo T. Venclovos 
Į'paskaitos. Savo įžanginiame žo- 

prelegentas pareiškė, kad 
kalbės kaip Lietuvos Helsinkio 
grupės atstovas, kurios vadovu 

| buvo dabar nuteistas Viktoras 
! Petkus, ši grupė, nors persekio- 
' jama, veikė legalumo ribose, rei-

kitas, neina- 
kaip paskai- 

disidentinio 
jo sąryši su

ir

Juozo šmotelio

ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma
Įdomi 250 puslapių knyga su. 
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus

7114 S. Campbell Avė., 
Chicago, IL. 60629.

Siuntiniai j Lietuvą 
fcr kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Arehąr Av. 
Chicago, III. 60632. Tai. Y A 7-5980

adresas:

Notary Public 
INCOM! TAX SERVICB 

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

1 kalaudama pagal priimtą Sovie
tų konstitucią ir Helsinkio nu
tarimus, pasirašytus L. Brežne
vo, Įgyvendinti Lietuvoje 
gaus teises.

žmo-

B “LIETUVOS AIDAI”
®i, KAZE BRAZDZIONYTE,

PROGRAMOS VEDĖJA
1 Pirmadieniais ir antradieniais 9:00—9:30 vai. vak.

—z Penktadieniais 9:30—10 vai. vak.
Visos laidos iš W0PA stoties, banga 1490 AM. 

2646 W. 71 st Street,. Chicago, Illinois 60629
T*hf. - 778-5374

For your headache get 
extra strength and safety, too

Anacin* has extra strength.
More strength than any reg
ular headache tablet. And
Anacin combines that strength 
with safety.

Like all leading headache 
tablets, Anacin starts with a 
pain reliever recognized safe
Extra strength «ith safety. That’s common sense. That’s Anacin.

by a panel of experts, used as 
directed. But Anacin gives you 
more pain reliever than any 
regular strength headache 
tablet. Gives you safety you 
expect with extra strength you 
want. Read and follow label 
directions.

(Bus daugiau)

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano Šulo 
paruošta, — teisėjo Alphonse 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomit 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica 
go, IL. 60668. Kaina 3.00 dol. 
su formomis — $3.90.

Stop itching fast of external 
vaginal, rectal, and other skin 
conditions Doctors find even 
severe itching can be treated 
with a special drug. You can 
now get this anti-itch drug 
ingredient with no prescription 
in BiCOZENE’ Use only as 
directed. The medically proven 
creme for I 
itching e I

BEST THINGS IN LIFE

IMfUtMMC

State Farm Life Insurance Company

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Associate 

2649 West 63rd Street,

Tel. 776-5162 
Trečiadieniais iš anksto susita

rus. šeštalieniais iki 12 v.
Vakarais tel. 373-5047.

Raštinė veikia jau daugiau kaip 
40 metų, patarnaudama klientams.!

CROSS TOWN PLUMBING 
& SEWERAGE

All types of plumbing repairs, 
drain lines power rodded, catch 
basins cleaned and rebuilt Free 

estimate. 24 hr. service.
7356361

fIGMT.MEAPT DISEASI

_GIVt HFART FUNO

k ~ MAUĮIMNOS, Chicago t. ILL, Wednesday, January 10, 1978




