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ir Arafatą. Jis buvo Įspėtas Įsa
kyti atiduoti ginklus Sirijos ka
riams, jei nori apsaugoti pales-

WASHINGTONAS. — Buvu
si Centro revoliucijos, dalyvio H. 
Matos žmona LuiS Matos

j uiaiiuiją •
HAGA. — Buvęs antrojo ka-

.Paveiksle matome trašy dirbtuvę/kuri padeda ūkirūnkatrs užauginti gerus derlius. Mokslininkai trąšu dirb
tuves stato greta dobiIę lauky, kurie,-kaip dirbtuvės, gaįtina žemei reikalingas trąšas derliui nešti. Tr____ ___
rikes ūkininkui turi tokios pačios svarbos, kaip mašinoms varyti degalai. Amerikos fermeriai daugiausia trąšų 
sunaudoja, užtat He ir gauna nepaprastai didelius derlius. -Z

ENTEBBE. - Paaiškėjo, kad ~, “^antrojo ka-
pagrobus Prancūzijos lėktuvą ir metui’*““* Romėnės 
nuskraidinus ji su visais kelei-

tarybos patarėju, prez. Carteris b5« WĮomi visiems įskaitant 
iv* A + o4-T-i r.
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Over One Million Lithuanian 

In The Untied States

PERSITVARKO JAPONIJOS VYRIAUSYBĖ
• Vadovauja Takeo Fukuda

TOKIJO. — Japonijos Liberalų-demokratų partija, kuri Ja 
ponijos parlamente turi keturių balsų daugumą, išsirinko partija 
vadovauti 71 metų prityrusį konservatyvų politiką Takeo Fikudą 

• Tuo būdu Fukuda bus išrinktas vyriausybės ministeriu pirminiu-Į 
ku, pasitraukus iš pareigų buvusiam ministeriui pirmininkui Ta-' 
keo MikL Miki buvo pačios Libertlų-demokratų partijos priversta.' 
atsistatydinti, pajutus Japonijos piliečių reiškiamą nepasitenki’ 
nimą.

x Buvusiuose spalio 5 d. rinki
muose Į parlamentą, minėta li
beralų — demokratų partija pfa-

- vedė mažiau atstovų Į parla
mentą, bet visdėlto,^ turėdama 
4 balsų daugumą parlamente, pa
siliko ir toliau vadovauti kraštui, 
pakeisdama ministerĮ pirmininką 
ir visą ministeriu kabinetą.

‘

Revoliucionierė

Kaltina sveikatos !

nėti Atlanto Įvyki, kuriame mirė 
29 veteranai, apkaltino sveika
tos centro ligoms tirti skyrių ne- 
veiklume, kad jis ilgai tyrinę-, 
jęs negalėjo surasti veteranų 
mirties priežastį.

Kongreso komitetas, vadovau
jamas J. M. Murphy, pats ėmėsi 
tyrinėti suvažiavusių Į Atlantą,

TIKISI LAIMĖTI RINKIMUS
Libane ruošiasi paskelbti karo stovį 
palestiniečiu gaujoms nuginkluoti

BEIRUTAS, Libanas. :— Artimieji Rytai yra pati neramiau
sioji vieta dabartiniame pasaulyje. Kiekvieną dieną čia daromi 
nauji planai, skelbiami susitarimai, o sekančią dieną, niekas jau. 
anksčiau padarytų susitarimų nebevykdo. Visus gerokai nustebi
no žinia- i:ad Jusifas Arafatas, ginkluotų palestiniečių vadas, va- 
kar išsinešdino į Kretos salą ir apsistojo Nikosijoje. Arafatas 
visą laiką turėjo vilties, jeigu ne rišo j e, tai bent Libano teritori
jos dalyje paskelbti Palestinos žemę ir iš ten pradėti žygius prieš 
Izraeli ir kitus kaimynus.

Prezidento Carterio 
patarėjai sutinka
WASHINGTOXAS. — Trys 

prez. Carterio patarėjai ekonomi 
niais klausimais priėjo išvados, 
kad Amerikos krašto ūkiui iš-

y . ” • • - : -•

D. Bloch buvo Milijonierius grįžta Į,

T Kubos kalėjimo Huberą Matos. no]
- Huberas Matos kariavo kartu

su Castro priėš buvusį Kubos L t iit • . ♦
prezidentą Batistą Sierra Maes-Į 1)00161*121113.8
tra kalnuose, bet vėliau buvo už--
darytas Į kalėjimą 20-čiai metų, ■ Amerikoje yra Įsigalėjęs po- 
pakritikavus Caštro režimą; kad t*ierizmas arba visokiųiformu- 
jis važiuoja komunizmo lin k. liarų pildymas. Amerikos vy- 

riuasybės pastangos sumažin
ti popierizmą nedaug pagelbs-

r,. tų ir Izraelio pilietė Dora Bloch

Čilės Vyriausybė yra paskelbu- ■ 
si, kad ji sutinkanti pakeisti. Či
lės kalėjime sėdinčius komunis
tus Corvelaną ir Jorge Montes 
i Bukowskj. ir Matos. Bukows
kis jau yra paleistas iš Sovietų 
kalėjimo. Jis kartu su žmona, 
motina ir vaikais randasi lais
vam pasaulyje,' gi‘ Matos dar te
besėdi komunistų kalėjime.

mętusbpadąųgėjo' jas užpiMyT 
tukstaiičiams 

formuliarų užpildyti amerikie 
čiai į metus sugaišta 143 mili- 

Privati nuosavybė 'bant, formuliarų skaičius su-! 
, 2 mažėjo, bet jų dydis ir klausi-
WASHINGTONAS. — Sekr. my kiekis'padaugėjo.

Kisingeris Įsitikinęs, kad jo žo-i " ;
diniai'telefonu' pasikalbėjimai,* T .. . vi 
bet Įrašyti į juosteles, yra jo lSpaiU]O]C aT&taVO 
priyati nuosavybė. Jis juos pa-- 
naudosiąs rašydamas savo atsi
minimus, už kuriuos knygų lei
dyklos gal būt jau yra pasiūliu
sios 2-3 nril. dol. -

Ispanijoje areštavo
komunistų vadą

- Ispanijos koMADRIDAS.
munistų partijos lyderis Santia
go CafHllo, išlindęs iš pogrindžio,

Visus kitus asmeniškus popie- jfa glapstėsi j x 
_ 1__ ♦ J XT.. mtb ■* *rius bei dokumentus, susidarius 

esant valstybės sekretoriumi, 
Kisingeris perdavė kongreso bi
bliotekai, su sąlyga, kad istori
kai ar kiti asmenys, norintieji 
pasinaudoti dokumentais, turi 
pereiti ištikimybės bei saugumo 
tikrinimą ir gauti paties Kisin- 
gerio sutikimą. Tokia sąlyga 

popieriams pasinaudoti tęsis 25 
metus.

Pasidavė “sukilėlis”
SAN FRANCISKO. — Lėktu

vų mechanikas pagrobęs lėktuvą 
ir du lėktuvo bendrovės tarnau
tojus, po beveik 15-kos valandų 
derybų su policija, pasidavė, 
prieš tai spėjęs peiliu subadyti 
vieną pagrobtąjį.

Sakoma, kad grobikas jau ank
sčiau turėjęs protinių bėdų. Jo 
motina šėko, kad jis protiniai

niją be leidimo, pareiškė žurna
listams, kad Ispanijos komunis
tų partiją, nors ir būdama už Įs
tatymo ribų, nors tegalėdama 
veikti būdama pogrindyje, vis- 
dėlto dalyvaus ateinančiais me
tais politiniuose Ispanijos rin- 
komuose. .
1 Carrillo gruodžio 22 buvo po
licijos suimtas ir patupdytas Į 
kalėjimą.

Rusai suimįnėja 
žydus

MASKVA. — Žydų aktyvistas 
Vladimiras Slepak buvo gruo
džio 22 suimtas Maskvoje ir pa
tupdytas į Liubiankos kalėjimą. 
Iš viso buvo suimta 45 žydai, 
kaltinant juos dalyvavimu nele-

tokiam tikslui greičiausiai pa- , Z X? ®
kaktų ir 15 bū. dol.- Ugaiį°s ^ptosios poteuos pa-

* - . , ■ smaugta. Tai patvirtino nezmo-
• Prez. Carterio patarėjai tai nu- mas aukšto rango Ugandos ka- 

spfendė turėdami prieš akis rininkas.
gfkelbiamas pesimistines žinias 
apie Amerikos ekonomiją. Pa- 
tarėjai .nepadarė jokių sprendi
mų', palikdami tai prezidentui 
Carteriųi nuspręsti ir pateikti 
kongreso svarstymui tuoj po in- 
auguracijos. Jei kongresas pre
zidento pianą greit priimtų, tai 
Amerikos krašto ūkis jau pa
justų 1977 m. gegužės mėnesyje.

Priešinasi prieš 
' mokesčius
Amerikoje Įsigali nepasiten

kinimas ir net sukilimas prieš 
keliamus turto mokesčiu. Kai- 
kurie kaliforniečiai jau viešai 
degina prisiųstus turto mokes
čių sąskaitas — bylas. Kitur, 
kaip Georgijoj, Michigane, Pen 
silvanijoj, New Jersey ir kituo
se didesniuose miestuose garsiai 
triukšmaujama prieš mokes
čius ir net-protestuojama.. Ko
dėl? Kadangi per šiuos 10 metų 
nuosavybės mokesčiai daugiau 
kaip dvigubai padidėjo ir vis di
dėja. _ . 5.

Beveik visos Amerikos valsti
jos šiek tiek nuleidžia turto mo 
kesčių pensininkams'lr mažai tu
rinčių pajamų namų savinin
kams, bet nedaug kas Jai žino 
ir tuo pasinaudoja

iPasmaugtos Bloch kūnas buvo 
iškastas Į Namave mišką, api
piltas benzinu ir sudegintas ne
atpažįstamai. Sekančiais mėne
siais bent 2(T ugandiecių buvo 
nužudyta, kurie ką nors žinojo 
apie Įvykį, neišskiriant nei in
formacijos ministerijos fotogra
fų viršininko.

Statyskarolaivą
WASH1NGT0NAS. — Ame

rikos jūrų jėgų vadovybė užsa
kė bendrovei Rohr Marine Ine. 
Kalifornijoje pastatyti naujau
sio tipo karo laivą, kuris kaštuos 
315.6 mil. dol. Laivas galės plauk
ti 1,000 mylių per valandą grei
čiu. Laivo Įgula susidarys iš 
125 jūrininkų."

___________ _____ _____ _ j nagrinėjamas žydų kultūros 
pradėjo šlubuoti prieš || ' Į kl&uthnte SuvMų Kurijoje.

Tvirčiau laikysis 
prieš Maskvą

WASHINGTON AS. — U. S. ( 
News and World Report žurna-1, 

llo manymu, paskyrus Zbigmevą 
Brzezinskj yal^y^ės 'saugumo 

yra apsisprendęs būti kietesnis 
šu Sovietais ir mažiau kreipti dė
mesio Į detentę, kaip šekr. Ki- 
sihgeris kad darė.

•Kolumbijos universiteto 48

-. Arabai patyrė, kad Arafatas - 
Įsitikino visišku savo nepajėgu-? 
mu. Jam atrodė, kad pavyks su-

1 sitarti su Sirijos prezidentu Asa- 
jdu, bet jojo viltys nuėjo mekais," 

, ikai Libane esantieji Sirijos ka- 
”lro vadai nekreipė i Arafata rei- 

kalingo dėmesio. Sirijos karo 
' vadu paskelbti dėsniai privalėjo

SS karininkas P. N. Menterias, 
kaltinamas Olandijos organų žu-

Šveicarijos vyriausybei nuspren- metų profesorius dr. Brzezins- 
dus jĮ perduoti Olandijos polici-1 
jos agentams, laisvu noru sėdo 
į lėktuvą ir prisistatė Olandijo-- 
je. : ■ ■.

Menten’as dabar yra milijo
nieriumi, milijonus .susikrovęs 
prekiaudamas senienomis ir me
no kūriniais.. Jis.nęigia primes
tus kaltinimus ir sako, kad jis 
yra komunistines propagandos 
auka. 7' - V ’ '

dė derėtis su Sirijos karo vadais, 
bet jie nekreipia Į-jo reikalavi
mus jokio dėmesio. Tada Ara
fatas išsinešdino Į Kretos salą, 
Libano premjeras ruošiasi skelb
ti karo stovĮ ir nuginkluoti vi
sus palestiniečius.

Prieš porą dienų Sirijos kariai 
jau nuginklavo gana piktą pa
lestiniečių dalini. Palestinie
čiams buvo Įsakyta atiduoti vi
sus ginklus,© kai jie atsisakė, tai 
pradėjo juos apšaudyti rankinė
mis granatomis ir kulkosvai
džiais. Palestiniečiai, kiek pa
kovoję, atidavė ginklus ir pasi
davė nelaisvėn. Ketvirtadienį te
ko pakartoti tą pačią istoriją. 
Tiktai ŠĮ kartą Sirijos karių rei
kalavimas buvo griežtesnis ir 
karo veiksmai stipresni. Sirijos 
karo vadovybė yra pasiryžusi 
juos visus nuginkluoti šiomis 
dienomis, bet jokių atidedinėji- 
mų.

Kretos salon nuskridęs Arafa
tas pareiškė, kad palestiniečiai • 
patenkinti bet kuriuo žemės ruo
žu, anksčiau priklaususia Pa
lestinai. Nepajėgęs Įsistiprinti 
Libane, jis būtų patenkintas, 
jeigu galėtų koją Įkelti į buvu
sias Jordanijos teritoriją, esan
čią dešiniajame Jordano krante. 
Anksčiau Jordanijos karalius 
jiems žemių nepasiūlė, o šian
dien Izraelis- visai nerodo noro 
tų sričių (grąžinti. Arafatui dar 
teks ilgai blaškytis, kol jis ras 
laisvą Palestinos kampelį.

Tuo tarpu Izraelio premjeras 
! Ravi?, bekovodamas su senti
kiais žydais, paskelbė naujus 
rinkimus į parlamentą. Jis išdės
tė savo ir Izraelio darbo parti
jos planus kraštui ginti ir val
dyti ir kvietė balsuoti už jo pro
gramą. Jam ĮgrĮso kairūs tiky- 
bininkai, kurie kiekviena men
kiausia proga kabinėjasi prie Iz
raelio vyriausybės. Rabin tikisi 
laimėti rinkimus ir laisvai val
dysiąs kraštą, bet tokių pačių 
teisių reikalauja ir buvęs parti
jos pirmininkas Aba Eban,

DETROITAS. — Apie 39,000 
darbininkų dirbančių auotmobi- 
11 ų gamybos pramonėje, bus 

atkisti nuo darbo.

kis“, lenkų kilmės, aiškiai pasakė 
gruodžio 16 spaudos atstovams, 
prez. Carteriųi ji pasirinkus: 
“Ateityje detentės politika ne
bus ta pati/kaip ji buvo pasku
tinius .8 metus. Detentė turės 
turėti abejų linkmių kelią”... Jis 
dar pridūrė, kad Brežnevo-For- 
do susitarimas Wladivostoke yra 
peržengęs, ribas. Jis manąs, kad 
JAV užsienio politika turi rem
tis sąjungininkais Europoje ir 
Azijoje.

Jis yra vedęs Emiliją Benešy- 
tę; buvusio Čekoslovakijos pre
zidento Eduardo Benešo artimą 
giminaitę.
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Pekinas kaltina
Maskva ,4*

HONG KONGAS. — Raudono
sios Kinijos žinių agentūra 
“Naujoji Kinija” apkaltino Mas
kvos ponus, kad tie daro žygius 
įtraukti Japoniją į Sovietų stra
tegijos orbitą. Esą, tam atsiek
ti, Kremlius japonus paspaudžia 
politiškai, vilioja ekonomiškai 
ir rodo draugiškus šypsnius..

Kiniečiai tai skelbdami, prisi
mena Sdvietų užsienio reikalų 
ministerio Andrejaus Gromyko 
vizitą Japonijoje, kurio metu 
Gromyko Įkalbinėjo japonams 
pasirašyti draugiškumo sutartį, 
vietoje taikos sutarties. * Kaip

Alyva pluduruo ja 
Atlante

- NANTUCKET, Mas. Pusiau 
trukusio Liberijos tanklaivio da
lims blaškantis Atlanto bango
se, paskutiniai 7.6 mil. galionų 
alyvos lašai jau pluduriuoja At
lante. šiomis dienomis vėjas 
Atlante siekia 40 balų, sukelda
mas 15 pėdų bankas.

Išsipylusi Atlante 7.6 mil. ga
lionų alyva gali Masačiuseto pa
kraščiams pridaryti nemažiau 
230 mil. dol. nuostolio. Pakran
čių sargyba sako, kad iki šiol

ČIKAGA. — Nei valstijos, nei 
miesto aiškaus įstatymo nesant, 
prasidėjo užkulisinės peštynės 
dėl mero vietos. Merui Daley 
mirus, laike šešių mėnesių tu
ri būi išrinktas Čikagos naujas 
mėras mirusio mėro kadencijai žinia, taikos sutartis verstų ru

sus grąžinti Japonijai paskuti
nio didžiojo karo metu užimtas 
4 salas. Apie ką Maskvos ponai neturima techniškos galimybės 

net keletas kandidatų : K. W. (ir girdėti nenori.
Sain, M. A. Bilandic’ts, E. M.! Pekinas faktinai neoficialiai 
Bufke, W. Frost ir kiti. remia* Japonijos-Amerikos sau

gumo sutartį. *

ri būi išrinktas Čikagos naujas

užbaigti. Gruodžio’28 Čikagos 
miesto taryba .tars tuo reikalu 
žodį, o tuo tarpu yra numatyta

T- -

apsaugoti Atlanto vandenis nuo 
alyvos taršos. O gamtos apsau
gos tarnyba mano, jei išsiliejusią 
alyvą pagaus Gulfof srovė, tai aly 
va Amerikos pakraščiais nusitęs 
1,500 mylių ilgio dryžu net iki 
Bermudos.

šimtai vandens paukščių išsi
tepę alyvoje stovi pakraščiais 
negalėdami skristi. Jie visi su
šals.

baltas
Saulė tek* 7:14, WdJUai 4cfi8
■' <. t

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ
NAUJIENŲ” SKAITYTOJAMS, BIZNIERIAMS, 

PROFESIONALAMS, BENDRADARBIAMS IR 

VISIEMS GEROS VALIOS ŽMONĖMS LINKI
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laptis: tai aišku, kaip ant del
no. Tokie filmai vaizduoja da
bartinį gyvenimą gražų ir ge
rą — dižiaukis ir gėrėkis. Ir 
-pritark: sakyk, kad šiandien

JONAI VAIČIŪNAS

Žvilgsnis į įvykius Jaunimo centre
peą tocuj? įBiąuųj aumiujj 

paprastai stengiuosi būti objek 
tyvų. Nesiginu, gal visuomet tai 
pavyksta ues rasas spaudai turi
savo nusistatymą ir savo ke- okupuotoje tėvynėje gyveni- 
lią kuriuo žygiuoja, 'laciau vi
suomet mėginu svarstyti klau
simą iš esmės.

Kada pastebėjau spaudoje 
kad Jaunimo Centre bus rodo
mi propagandiniai filmai iš 
okupuotos Lietuvos gyvenimo, 
nenorėjau tuo patikėti. Kad tė
vai jėzuitai” gerų ir gražių 
darbu atlikę lietuviškiems rei
kalams. įsileistų į savo namus 
(tikriau, ne savo, bet lietuviš
kosios visuomenės lėšomis.pa. 
s: a tylus) okupantinę propa
gandą, man buvo visai nesu- 
I . antamas reiškinys.

Filmai yra susukti partijos
valia. Tui: niekam nėra pas- kurie fiknus susuko. Mes juos

kiai: organizatoriai arba yra 
guklaidmti, arba jie tą daro 

, šiandien 
po kaklu. Skelbiamą netiesą visn nesprendžiu klausimo, prie 
jaunimas pasiruošęs sutikti tie kurios grupės priskirtini paro 
sos akimis. Pagaliau, ką kalbė- dytų filmų pradininkai. Ir ne 
Ii apie jaunimą, kada net ir mano ir ne 
mes patys, pabėgę nuo bolše
vikinio teroro, kai kada pati- pati tauta arba istorija, 
kime okupanto skelbiama “‘tie 
sa”.

mus klesti, laisvai viskas.
Mūsa j am jaunimui taj peilis’sąmoningai, šiukštu,

Rašydamas apie svarbesnius šia.’ aukojo; čia bus lietuvybės klaugimą spręsti, tėvai jėzui- 
deja, ne visi pajėgiame, tą su- centras. Čia susirinka jauni- 

’prasti. Smalsumas ir sentimen mas, čia bus ir dalis lietuvi!- 
tas nustelbia'protą, ir tas pro- kųjų mokyklų.
tas nepajėgia suvirškinti, to, 
kad, kas pavergėjo siūloma, 
mums negali būti priimtina.

Ką kalbėti apie tokių filmų 
organizatorius? Trumpai ir aiš to užmačių. Jie davė salę

Lietuvos okupanto užmačioms 
vykdyti. Jie tuo pakirto pasiti
kėjimą patriotiškosios visuo
menės tarpe. Tai buvo pirmas 
atsitikimas čikagiškiame lietu
vių gyvenime kad pats lietu
vybės centras būtų davęs oku
pantui vykdyti savo programą.

Kiek buvo kalbėta, kiek bu
vo įtaigota: niekas nieko ne
padėjo. Filmai buvo rodomi, 
tik džiugu, kad juokingai ma
žai 'lietuvių atsilankė “pasi
džiaugti” okupuotos Lietuvos 
gerbūviu.

Sakykime, kad tai buyo ne 
susipratimas ar klaida. Klysti 
yra žmogiška. Tačiau jėzuitų

mūsų reikalas 
spręsti. Tai spręs kada nors

Tėvų jėzuitų klausimas jau 
gali būti sprendžiamas ir mū- 

O jeigu smalsumo vedami Sų. Tėvai jėzuitai nėra papras 
(o gal sentimento.?) ir nužy-* ti tautiečiai: jię yra išsimoks- 
giuosime tokių filmų pasižiū- — 
rėti tai kas čia bloga?

Vis dėlto, bloga, ir labai blo 
ga, nes mes, eidami tokius fil
mus žiūrėti, įteisiname tuos,

Linksnių Kalėdų ir laimingi! Naujųjų Metų 
linki savo nariams ir draugams

GINTARAS KLUBAS
C • a. r.. LiETirvjdN kas .

Ir kas pasidarė. Tėvai jėxui 
tai neišlaikė savo lietuviško 
kelio. Jie pasirodė nesupran
tu (o gal ir suprantą) okupan-

; linę įsigiję net ir daktaratus, 
moka balbas, kuo mes, daugu
ma lietuvių visuomenės, nega 
lime pasigirti. Jų būklė būtų 
lyg ir išskirtina savo intelek
tualizmu. Ir nepriklausomos pofilminė laikysena: nerodo 
Lietuvos laikais jėzuitai buvo.nieko, iš ko būtų galima sPr?s 
ne tik toleruojami, bet ir glo- ti, kad gerbiamieji tėvai gaili-: 
bojami Lietuvos vyriausybės, si Savo klaidos. Tėvų jėzuitų 

radijo valandėlė tai aiškiai pa 
rodo. ‘V?:

Čia ir yra visa esmė. Prisi-

Jų atliktas tada darbas, be abe
. . . - - t 'i jones, vertintinas.
; Atsineštinė tėvų jėzuitų įtaka
išeivijon (ar tremtin) nesUma- pažinimas prie -klaidos būtų, 
žėjo. Dėl to, jiems pavyko pa- greičiausia, visą reikalą bai- 
šistatyti namus, visuomenė gau gęs. O.dabar), vietoj gražiai

■' ''

■ tai mvo poelgį pakabino ore, 
lyg ir parodydami, kad parody
tieji filmai yra buvę tikslūs. 
Tiesa, demonstrantų buvo tik 

pora šimtų, bet visuomenė bu
vo suhklaidinta, radijo bango
mis filmų rodymas buvo at
šauktas. Tiesiu keliu einant, 
nebūčiau nustebęs, kad de
monstrantų būtų susirinkę ke
lis kartus daugiau. Jaunimo 
Centras būtų buvęs visas ap
suptas patriotiškosios visuo
menės.

Vis dėlto, dar lietuviai lai
kosi laisvinimo veiksnių ir 
diplomatinės tarnybos nusista 
tymo. Mažos išimtys, kaip mi
nėjau, atsiranda dėl smalsu
mo ir sentimento.

Kad sentimentu vadovauja
si kai kurie lietuviai, nėra 
nuostabu. Bet kad toks senti
mentas veiktų tėvus jėzuitus, 
gerai žinančius laisvinimo va
dovų 
keti, 
keti.

nusistatymą, sunku pati- 
Tikriau, negalima

(Bus daugiau)

pati

mą bei pastovumą, kokiu būdu 
ir kaip išlaikys taiką ir ramy
bę neramiame, ginklais žvan
gančiame pasaulyje ir ypau 
amerikiečiai žiūrės kaip ir 
kokiu būdu pagerins amerikie

pažadus.
Be to, amerikiečiai, kurių 

tėvynės yra okupuotos, ypa
tingai stebės k’as bus daroma 
santykiaujant su okupantu,, 

v. . ■ . . .. kaip bus - palengviu ta pavergtų’ *cių gyvemmą, išpildys rinki- .
minėje kampanijoje duotos jų padėtis. .

41977 m. -pasikeitimo 
metai

Manoma, kad 1977 m. bus pa 
sikeitimo- metai į gerąją pusę. 

‘Jimmy Carteris perims prezi- 
denciją pasiryžęs sutvarkyti vi 
sus Amerikos negalavimus, ku 
rie yra užgulę Ameriką viduje 
ir užsienyje.

Pirmuosius metus Ameri
kos piliečiai stebės naują Ame 
rikos administraciją, — prezi
dentą, kongresą ir vyriausy
bės kabinetą, — kaip ir kokiu 
būdu aprūpins darbais bedar 
bius, nepadidindami infliąciją 
ir nępraštrindami pragyveni
mą, kaip ir kokiu būdu page 
rins krašto ekonomiją nesu-1

Tel. 476-6251

ardydami krašto ūkio stabilu- t

sr

'• <

.-5

sav

NOT TOO MANY CHRISTMASES AGO...

Linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų Naujų 
Metų linki savo klientams, draugams 

ir pažįstatnieriis

RESTORANAS
JONAS ir GENOVAITĖ MALĮORLV,

TeleL: 812-9550
. Halstcd Street,. Chicago, III

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
Laim'ngų — Sveikų Naujų 1977 Metų

JONAS KALPOKAS — Pirmininkas 
PRANAS ŠEŠTOKAS —. Vicepirrhidmkas 
ALEKSAS DICPETRIS -r Sekretorius7

_ Ėdininkė. J
' PRANAS PARNIALISX;.Maršalka

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Mėtų 
linkime visiems savo klientam^ 

ir draugams £

SOFIJA IR KOSTAS BUIKAI
VISKAS; XAMŲ PAGERINIMUI IR PAC.RAžlNkNRJI 

Mi luto i>- stiklo; slogeliai, durys. langai, rynos, hirėkliai 
tvoros ir pan.

LINKSMU ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIU

H07 West 71 St, Chicago, III. 60629
■ Telcf.: PR 8-2781

\ ĮSIEMS MŪSŲ DRAUGAMS 
IR PAŽĮSTAMIEMS

PETKUS ir SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

ŽI.TI V,'. T!st Strc;t

LINKSMŲ KALĖDŲ IR - ' • 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ „W . 

LINKI SAVO NARĖMS, JŲ ŠEIMOMS IR 
VISIEMS AMERIKOS LIETUVIAMS J

Tel.: GR 6-2345
LIETUVIŲ MOTERŲ DRAUGIJA

na

1410 Sn. 50th ,\ve. - • Tcl.: TO 3-2108

k
F" 5.

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
linkime visiems savo klientams ir draugams

Frank’s Television & Radio, Inc.
PARDUODAM IR TAISOM

Savininkai PAULIUS ENDZEL1S, JUOZAS BENDORAITIS

3240 So. Halstcd St. CAlumet 5-7252

It was the first Christmas for a little savings and loan company 
that had opened up on Chicago’s southwest side.

Old Timers used to say it was a good Christmas. Not because 
the little company could count its depositors in the thousands. It 
was more like dozens. But it was a Christmas of thankfulness, 
and of bright hope for the future,

This year is the 67th Christmas of that same company. And 
the depositors of Standard Federal Savings do indeed number in 
the many thousands.

Many things have changed, but not our thankfulness — to 
them, to you, to yours — nor our bright hope for the future.

Standard Federal Savings
• Downers Grove * Lombard
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LAVERGNE PHARMACY

Kalbama lietuviškai

TO 3-9687
Metu

Cicero, Illinois 60650

Dr. V. Šimaitis, Silvija įtrumplienė, Nijolė Skirpstūnienė.
DON’S Gėlės Visoms Progoms

656-56604936 West 14th Street Cicero, III,

REALTY

598-9661

p as musMERRY
CHRISTMAS

HAPPY NEW YEAR

LEROY J. LAWNICZAK SUPERVISOR

UNIVERSA
ELECTED OFFICIALS

Eglutė įvyko gruodžio mėn. 
19 d. šv. Antano parapijos mo
kyklos salėje. Norėčiau skaity
tojus painformuoti, kad šiuo me
tu mokyklai vadovauja mokyto
ja Cfdlija Gajauskienė. šiuo me
tu mokykloje mokosi tiktai 8 mo
kiniai: Vylija Telėčenaitę, Rū
ta, ir Vytė šnapštytės, Natalija 
John, Algis Nemanis, Julija žeb- 
raitytė, Jaunutis ir Kastytis Žu- 
brickai. * -

ŠvenčiŲ proga sveikinu visus savo pažįstamus, draugus. 
Būkite sveiki, linksmi, pasipuošę gėlėmis ■

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-

visiems tiems, kas tik domisi 
lietuvių tautos praeitimi. .

V. Pr.

darni 300 dol., o Valerija Kund- 
rotienė įrašė į Lietuvių Fondą 
savo mamytę Rozaliją Karmaųs- 
kienę su 100 dol. auka. Jau bai
gėsi laikas siųsti nuotraukas ir 
prenumeratą Lietuvių Fondo 
vardynui.

OL.2-5245
Linksnių Kalėdų ir laimingų Naujųjų 

linki

tavos - laisvinimo peticijom li- 
kimo. susilaukė? .d t
- . L T

♦ A ■ • A , *-• * Į . - T ■. ’

ADVISERS & DIRECTORS 
JEAN VANCE

mano atsišaukimo Draugas dar 
nepaskelbė.
. Atidžiai beskaitydamas Drau

skelbimus, kad Jėzuitų Jauni
mo Centre bus rodomos net 
trys iš dabartinės Lietuvos fil 
mos ir kviečia visus pamatyti! 
Kaip baisu!

Tėvai marijonai skelbia, kad 
Tėvų Jėzuitu įstaigoje bus ro
domi bolševikų propagandiniai 
filmai! Ir kviečia visus pama
tyti! <

Tik dabar supratau, kodėl 
tėvai marijonai neskelbė Bi- 
centenial JAV minėjimo š. m. 
balandžio 25 dieną. Tai tik 
todėl, kad tą minėjimą ruošė 
lietuviai patriotai, o ne bend
radarbiauto] ai su bolševikais. 
Mano laišką Draugas paskelb
tų, jeigu jis kuo nors pasitar
nautų okupantui, bet kadangi 
tas laiškas yra surištas su Lie
tuvos laisvinimu, už tai jo ir 
nepaskelbė, o ai visgi norė
čiau, kad visuomenė nors kar
tą viešai sužinotų kokio PLJ 
Sąjungos renkami parkai Li®

mo peticijų likimą, kurias prieš 
-kelis mėtusPLJ Sąjunga žadė- 
•jo Įteikti Jungi. Tautų Gene
raliniam Sekretoriui ir kaip 
daugumas žino, man teko tai 
kininkauti parašų, rinkime, 
toms peticijoms, O jos dingo 
kaip ugnyje. :. •

Iki rugsėjo pusės,’ niekas nie 
ko neatsakė Į mano prašymą 
per spaudą, tad š. m. rugsėjo 
16 d. nuvykau į Draugo redąk 
ciją ir asmeniškai: įteikiau re
daktoriui kun. Pr.- Garšvai sa
vo -atvirą laišką, (tokio pat tu 
rinio, kaip kad jau buvo skelb 
ta .spaudoje), prašydamas jį 
paskelbti Draugė. ■ Kun. Garš
va perskaitęs sugražino man 
sakydamas, kad Draugo redak 
cija neužsiima policiniais ieš- 

j kojiniais ir patarė,'kad šiuo rei 
lu kreipičiausi į policijos įstai 
ga, ir nuėjo sau. Aš, pagalvojęs 
kad gal kun. Garšva manęs ne 
suprato, rugsėjo 18 d. išsiun
čiau" laišką paštu Draugo re
daktoriui kun. Pr. .Garšvai, -

Unksnių Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
Sveikiname savo klientus ir visus pažįstamus

Linkimų Kalėdų švenčių ir laimingų Naujų 
. - linki visiems

Šv. Kalėdų ir N. Metų proga sveikiname 
Naujienų skaitytojus ir mūšų įstaigos 

rėmėjus. f.

dėjo Tėvų Komiteto pirm. M. 
šnapštys. -.

JPo sayo trumpo žodžio papra
šė tarti žodį buvusį ilgametį tė
vų komiteto pirm. St. Račiukais 
tį. šia proga mokyklos vaikučiai 

Prieš kelioliką metų šią moky- jam įteikė dovanėlę. St. Račių-

AUS HILLTOP LOUNGE
8514 ROBERTS RQAD

Oak Lawn, Illinois 60455. TeL:

kaitis pasveikino mokinių tėvus 
ir svečius. Savo žodyje paskati
no tėvus ir toliau su pasiryži
mu leisti.savo vaikus į lituanis
tinę mokyklą. jų. į—5'

Buvo pakviestas dvasios va
das šios parapijos klebonas kun. 
Kazimieras Simaitis tarti žodį ir 
įteikė dovanėlę. Po sveikinimo 
kalbų pakviesta mok. C. Gajaus
kienė uždegti eglutę, o vaiku
čiai mokytojai įteikė dovanėlę.

Netrukus pasirodė Kalėdų se
nelis, kurį vaizdavo Jonas At- 
kočaitis, su maišu dovanų. Visi 
vaikučiai padeklamavo po eilė
raštį irpo to Kalėdų senelio bu
vo apdavonoti dovanėlėmis. Mo- 
kykloje yra - įsteigta skautų 
skiltis, vadovauja mokytoja C. 
Gajauskienė. Į eglutės ceremo
nijas atsilankė apie 100 publikos, 
Kalėdų eglutę reikia skaityti ge
rai pasisekusia. Pabaigai, pro
gramos vadovas padėkojo vai
ku tėvams ir svečiams už atsi
lankymą, sugiedotas Tautos him
nas. Sekančiame kambaryje vai
kučiai ir jų tėvai buvo pavai
šinti pyragaičiais ir kavute.

■ ’ • -

Aukos Lietuvių Fondui 
' atleidžiamos nuo mokesčių

--Visi tier kurie pririųs -aukas 
iki -šių metų galo arba įteiks. 
Fondo Įgaliotiniui Vytautui Kat
kui iki gruodžio 31 dienos, ir 
gaus kvitą iš centro valdybos 
su šių metų data, nuo mokesčių 
bus atleidžiami. Ta pačia pro
ga pranešama, kad paskutiniu 
laiku dr. A. Zotovas padidino 
savo ir žmonos įnašą iki 1,000 
dol., dabar įnešdamas 500 dol.

V. ir dr. V. Majauskai padi
dino savo įnašą iki 500 dol., įneš-

NAUJAS J. VENCLOt I 
VOS V£IKAL£US i

Akademikas J. Venclovas lai
kas nuo laiko pasįrodo riešu- ‘ 
inoje tai su viena, tai sii kita 
knygele, liečiančia lietuvių tau
tos kilmę bei jos praeitį, kuri 
yra tokia įdomi ir tiek labai 
mums, nežinoma. Akademikas 
J. Venclovas tad ir sengiasi mus 
supažindinti gausiais šaliniais 
bei raštais paremtais leidinė
liais. O jų jau susidaro" gausy
bė- pažymėtina :■ “Apie senovės 
indus ir jų giminystę su lietu
viais**, “Latinai ir germanai ir 
jų artimumas su lietuviais”, 
"‘Senovės keltai ir jų sąryšis su 
lietuviais”,- “Senovės graikai, 
giruliaį ir getitai ir jų.ryšys su 
lietuviais” ir-keletą kitų. - -;

ši paskutinioji knygelė, “Se
novės graikai; giruliai ir getilai 
ir jų ryšys su lietuviais”,- yra 
pasaulį išvydusi. 1976 m. ir .ji 
gaunama Naujienų administra
cijoje, 1739 S. HalstedkSt-, Či
kagoje. Kairia. nepažymėta.

Minėtoje akademiko Venclo
vos parašytoje knygelėje pa
duota net 164 įvairių autorių.ir 
mokslininkų knygų sąrašas, iš 
kurių buvo-semtasi, .žinios- be
rašant veikalėlį. Toks*, gausus 
šaltinių rinkinys ir jų panaudo
jimas jau savaime sako,kad kny 
gėlė graikai, giruliai ir t.t.” ly
giai kaip ir kitos J. Venclovo pa 
rašytos, turi mokslinės vertės 
ir svarbos. Jos visos tinka isto-

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
}os išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

linki savo klientams, draugams ir
■ pažįstamiems

Belaukiant atsakymo
Jau prabėgo keli mėnesiai 

nuo mano prašymo per spau
dą, kad kas nors tiksliai atsa-

Cicero, Illinois, Phone 652-1070

E. Osmolak, R. Ph. — A. Liutkus, R Pb — R. Reiman. R. Ph

Arafatas sutinka
■ NICOSIA. Palestinos išlaisvi
nimo organizacijos- vadas Jasi- 
ras Arafatas .gruodžio 22-pareiš- 
kė, kad jis sutinkąs atkurti ne
priklausomą Palestinos valstybę 
betkokiame išlaisvintos. Pales
tinos plote. Jis tai sakė turėda
mas omenyje Izraelio okupuotą 
Jordano ’upės krantą, jei būsi
mos taikos derybos Ženevoje tai 
nuspręstų.' • • - ...

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die

ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

LB Detroito Apylinkės valdy
ba sausio 29-d. Kultūriniame cen- > r
tre rengia literatūros popietę. 
Jos metu bus pristatyta naujau
sioji knyga — Po Vasaros.

Šaulių veiklą
švyturio Jūros šaulių metinis 

visuotinas susirinkimas įvyks 
1977 m. sausio mėli. 9 dieną šv.' 
Antano parapijos salėje. Pra
džia 12 vai; Bus išduodami rą^ brikams, lietuvių mokykloms 
portai ir renkama dviem metapis 
valdyba. -Visi šauliai ir šaulės 
kviečiami gausiai dalyvauti.

' A.-‘ Sukauskąs

Detroito naujienos
Aušros lituanistinės mokyklos klą buvo užsimota likviduoti, bet 

energingam tėvų komiteto na
riui Stasiui Račiukaičiui ir Ma
rijonui Šnapščin: didelėmis pa
stangomis mokykla palikta veik-

A. G. AUTO REBUILDERS 
3518-24 West 63rd Street 

Tel.: 776-5888 .
Chicago, Ill. 60629 

ANICETAS GARBAČIAUSKAS, sav.



ndromis jėgomis padėti pavergtai

visiems savo kostumeriams ir draugams linki
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Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Mėtį

icago

MAUJItNOS, CHICAGO t, ILL.

eitais metais Gierekas išleido iš Lėnkijas 5,600 ^okiėeių,’ 
norėjusių bėgti. Girekui labai fėikstliilgi doleriai Skb-

Kai generalinis konsulas Bykovas pamatė prieš mero na 
mą plevėsuojančią Vakarų Vokietijos vėliavą,- jį tiek taš

Chicagos Lielirviti Spaūdos Klubo Valdybą, ir narius

KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ 1977 METŲ ŠVENČIŲ

$26.00
$14.00

$30.00
$16.00
$3.00

$30.00
$16.00

$8.00
$3.0Q

*► Sakomta’, kad kiškis mie
ga atmerktdniis akimis. Yra ži 
iioina, kad garsus italų skulp
torius NiccMb Tribolo- (1500- 
1565) miegodavo su visuomet 
atmerkta akim.

AUDYKLA “JUOSTA
STANISLOVAS YURKUS

proga sveikina ir linki nariams if jų šeimoms laimingų', 
ir vaisingi mušti spaudoje..
vieningu ir darbingų mėtų. Tegul šie mėtai būna brandūs

riausybei. Jeigu Honeckeris taip elgiasi,1 tai niekais eina 
visi padaryti susitarimai. Loewe yra-ne pirmas komunis
tų išsiųstas televizijos žinių korespondentas. Praeitais 
metais Honeckeris, grįžęs iš Maskvos, įsakė televizijos 
žinių specialistui Joerg Metike išsivežti visas savo prie
mones žinioms rinkti. ‘

Vokietijos gyventojai labai susirūpinę dirbtina įtam
pa Berlyne. Jis žino, kad rusai, šitaip pradėję priekabių 
ieškoti, taip lengvai neaprims. Bijoma, kad ta įtampa 
gali apsunkinti Vakarų Berlyno* gyventojų- pa'dėtį. Visai 
Vokietijai teks pasitempti ir duoti berlyniečiams reika
lingą paramą. Vokietijos pfėzidėntas pasikvietė pas savė 
kancleri Helmut 'Šchbiidtą ir paprašė kreipti ypatingą 
dėmėsi į Berlyną. Pats prezidentės asmeniškai kalbėjęsis 
sū Brežnevu, buvo palietęs ir Berlyno klausimą, o čia da
bar atvykęs sovietų konsulas bereikalingų pnefcabių ieško.

Tuo tarpu kancleris Schmidt pradėjo ruošti kelionei 
į Lenkiją, Rumuniją ir net Čekoslovakiją.; Su lenkais

linkio visiems savo klientams, draugams 
if pažįstamiems

tijos vėliava, tai konsulas ir vėl užsikirto.
Sovietų konsulas Bykovas, apsvarstęs reikalą, prane

šė Vakarų Berlynui, kad jis. jeigu nebus nukelta Vaka
rų Vokietijos vėliava, tai pas merą kojos neįkelsiąs. 
Pats meras šio sovietų konsulo pranešimo nepriėmė, bet 
jo pareigūnas, išklausęs sovietų konsulo pranešimą, pa
stebėjo, kad teks toje vietoje iškeltą tiltą pastatyti, gal 
tada konsulas ir galės pravažiuoti... Berlyniečiai supran- 
to, kad atsiųstas priekabių ieškoti ir įtampai temti. Iš
kelto tilto jie nesirengia statyti, bet naujai atvykusiam 
konsului kilimų neskubėjo kloti.

Rytų Vokietijos vyriausybė, reaguodama, ko gero, 
pagal įsakymą, tuojau įsakė išsikraustyti iš Rytų Vokie
tijos televizijos rinkėjui specialistui Lotef Loewe. Pasta
rasis kelis metus būvd dirbęs Maskvoje ir Wasingtbnė,h

Sveikinu visus savo klientus su Kalėdų 
Švėntėrhis it Natijstrs Metais

KRISTINA AUSTIN

Chicagos Lietuvių Tarybos pirmininkė

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
linkime visiems klieritėirid it draugams

* Pleasant Groves kapinėse, 
rasta Ithaca, N. Y., yra pat 
minklas su tokiu įrašu: Kai 
buvau ant žemės, man skaudė 
jo kojos kelį, buvau luošas ir 
turėjau jį saugoti. Dabar aš 
esu geresnėje vietoje; kur man 
jt> net visai nereikia”.

jo, kad jam reikia pasimatyti ir pasikeisti keliais saki
niais su Vakarų Berlyno metu, bet jis negalėjo pakęsti, 
kad Vakarų Vokietijos vyriausybė galėtų drįsti Vakarų 
Berlyne iškelti savo vėliavą. O kai sovietų konsulas pa
tyrė, kad netoliese posėdžiauja Vakarų Vokietijos sena-

kalčdv ® naūji; w
proga sveikinu Chicagos Lietuvių Tarybą 
sudarančias organizacijas, ją atstovas ir 
kviečiu kitas Chicagos Lietuvių organizaci
jas tapti Chicagos Lietuvnj .Tdtybdš tiąriais, 
jfeigu jiems rūpi pavergtos Lietuvės laisvė ir 
nori fe: 
mūsų tautai. ■ -.

1446 South 49th Ct. Cicero, I1L 60650
Phone: OLympic 2-7529

MR. ir SŪNUS PAUL PUTRIM 
BUČERNĖ ir GROSERNĖ

Sudarome dokumentus giminėms iš Lietuvos iškviesti, 
Ruošiame ekskursijų ir pavienių asmenų maršrutus į Lie
tuvą ir. į visus pasaulio kraštus pigiausiomis kainomis ir

Berlynan atvažiavusio sovietų konsulo Bykovo pa
reiga buvo pirmiausia prisistatyti Vakarų Berlyno me
rui Atvykęs jis paskelbė, kad norįs vizitą padaryti Jis 
išvažiavo oficialiam vizitui į mero įstaigą, bet jos nega;

Ketvirtasis esminis princi 
pas, dažnai net patiems komu 
nizmo valdininkam nesupran
tamas, yra strateginis ir takti
nis lankstumas, paremtas ci
nišku empirizmu ir suktu prag 
matizmu. šis sovietinio komu
nizmo bruožas ne tik sunkiau
siai! permatomas lietuviškiems 
koegzistams, bet yra klaidiną 
ir net šiandien tebeklaidina ne 
vieną profesinį sovietologą. 
Šis empirizmas ir pragmatiz
mas neturi nieko bendra su 
ideologiniu grynumu, imperia
listiniais tikslais ar jėgos troš
kuliu. Jis nėra esmės dalis, bet 
strategijis ir taktikos tarnas. 
Šių principii sumaišymas daž 
niausiai ir klaidina tuos, ku
rie strafe^niūs1 ar taktinius pa 
kitimus bando aiškinti esmi
nio’ kitimo kategorijomis, šia 
klaida šiandien yra paremtas 
ir mūsų koegžistentų teigimas 
apie sovietinio komunizmo fa 
riamą pasikeitimą. Kad ši prie 
laida nėra; reaK, geriausiai liu 
dija pats Leninas ir dabartinė 
partijos, programa.

Algirdas j. Karalaitis,—“Ko 
munizmo gresnė emigracijos 
kryžkelėje”. '

STANLEY ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS 

Dažo namus iš lauko if IŠvidauA DafŠaš garantuotas.

Įtampa Berlyne
Visas laisvasis pasaulis Žiemos švenčių metu gyve

na taikos nuotaikomis ir stengiasi bereikalingą įtampą 
sumažinti. Tuo tarpu iš Berlyno ateinančios žinios sako, 
kad buvusioje Vokietijoj sostinėje, sovietų karo jėgų 
atskirtai nuo laisvojo pasaulio, ta įtampa didėja. Blo
giausia, kad ta įtampa sovietų valdžios pareigūnų sąmo
ningai didinama. Tai tvirtina nė tik iš pątiės BėtTyHo, 
bet ir iš Vakarų Vokietijos ateinančios žinios.

Visi žinome, kad paskutiniu metu vokiečiams teko 
vesti įvairias derybas ne tik dėl susisiekimo tarp pačių 
Berlyno gyventojų, bet reikėjo tartis del susisiekimo ge
ležinkeliais plentais ir upėmis. Derybos prasidėdavo su 
rusų primesta Rytų Vokietijai komunistine vyriausybe. 
Kai nepavykdavo susitarti, tai reikalas tekdavo svarsty
ti Maskvoje. Sovietų valdžia plaudavosi rankas, nenorė
davo kištis į vokiečių “vidaus reikalus, bet kai vokiečiai 
pagrasindavo nutraukti kitus susitarimus, tai įsikišdavo 
Maskva, patardavo Rytų Vokietijos vyriausybės atsto
vams būti sukalbamesniems ir vėl prasidėdavo pasitari
mai prekybos, susisiekimo ir pašto reikalams tvarkyti.

Lapkričio pradžioj atrodė, kad buvo nugalėti keli už
sikirtimai ir pavyko susitarti del sovietų konsulato Vaka
rų Berlyne- Visą Berlyną valdo, pasikeisdami, keturi ka
ro komendantai, bet be karių sutarta leisti rusams įsteig
ti savo konsulatą Vakarų Berlyne. Vokiečiai reikalavo, 
kad panašus konsulatas galėtų būti įsteigtas ir rusų pa
vergtame Rytų Berlyne, bet Maskva tokiai minčiai ne
pritarė. Atrodo, kad viskas buvo aptarta, sutarties pasi
rašyta ir Įleistas sovietų konsulas į Vakarų Berlyną. 
Toms pareigoms Maskva paskyrė Vlasislavą Bykovą.

levizijos stočiai įdomiausias ir tiksliausias žinias, gavo 
įsakymą per 48 valandas išsikraustyti iš Rytų Vokietijos. 
Pirmasis komunistų partijos sekretorius ' Honecker pa
reiškęs, kad Loewe visą laiką žinias kitaip nudažęs ir 
neduodąs tikro Rytų Vokietijos gyveninio vaizdo-

Erich Honecker dar pastebėjęs, kad kiekvieną naktį 
šimtas tūkstančių Vakarų Vokietijos televizijos aparatų 
žiūri ir seka Rytų Vokietijos gyvenimą/ dar Loewe ten
dencingi pranešimai jam atrodė visai nereikalingi. Tuo 
tarpu Vakarų Vokietijos vyriausybė, patyrusi apie Loe-

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO. ILLINOIS

$7.50 
$2^0

Australija priims
CAMBERA. — Austfalijos 

imigracijos minis’tėrio praneši
mu, Australija suteiks oū Viet
namiečiams prieglobstį, kurie 

nedideliu laivu yra pabėgę iš 
Vietnamo komunistinio rojaus. 
Ju kelionė jūromis trukusi 51 
dieną. Atbėgusių tarpe' yra 18 
vyrų, 10 moterų ir 28 vaikai.-

ggičiiTO# bWSKal Savings 
vJrtj LOASr AsšOdrAttort

1^71 Afe#ef ČRifefu, tfhflotš 60632

l enką apgailestauti, kad šias šventes negalėsiu dūauge 
su jumis praleisti, nes gruodžio įnėn. 23 d. išvykstu 2 — 3 
savaitėm į Kaliforniją, Los Angeles ir San Francisko.

J, KREIVĖNAS,
Klubo nar^sL

Linkūmū Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
' ■' linkiffie j

scnfb kliėnfdmi/ draugams ir pažįsfarrfterhs

COMPLETE AUTO SERVICE
STASYS DAPKUS, Savin.

AUTOMOBILIU TAISYMO DIRBTUVĖ Naujai trinktas krHtp
M Jimmy Carter laito rankoj tava 
/rįjka Jason Carter. Nuotrauka J»- 
dar^ta Simon salejer Jtur visrf Ca£- 

leima atostogavo, iHejo^ ifc g<- 
6fa fudriv rinktmg, TadM It rfbot^au- 
ką padarė prezidento sūnus Jeff Car-

bartinės Lenkijos norėtų išvažiuoti dar Bent vo
kiečių. Jis bandys derėtis su Giereku,- kad ir tuos išleistų.

Kancleris taip pat yra pasiruošęs pradėti prekyb'ą sū 
Rumunija ir Čekoslovakija. Rumuhafi yra išleidę* kelis 
tūkstančius Vokiečių, bet sunkiau su dabartine” Čėkbsld-' 
vakijos vyriausybe. Kancleris Schmidt benori lėištiš į jo
kias prekybas, kol komunistinė vyriausybė nesutinka 
išleisti prievarta komunistiniame krašte laikomų vokie
čių -Jis nori, kad rumunai ir čekai išleistų žymiai daugiau 
vokiečių,’ kurie norėtų pasitarti iš kbmūnisfų taidothtj.
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SUSIRINKIMŲ

ŠAKIŲ IR SUVALKIEČIŲ klubai 
rengia Nauju Metu sutikima gruodžio 
31 d. 7 vai. vak. Vyčiu salėje. 2455 

į West 47th Street Salta ir šilta vaka-į

DR. ANNA BADUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES, 

IR Gal ILiS LIGOS
2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

Katinas visuomet atsistoja ant kojų
i Nežiūrint kaip katiną mes- jus rusus iš Lietuvos, žinant, 
turn, jis visada žemę ar daik- kad tokius apskritus metus pas 
tą pasieks kojomis. Tas pats okupantą dirbusius kaip enka- 
pasakytina ir apie kaikuriuos vedistus vokiečiai gaudo, arti- 
žmones. Jie, kaip tie katinai, mesni draugai susirūpino jo 
sugeba taip sukinėtis visą sa- likimu. Atsiradus naujiems Šei 
vo gyvenimą, jog nežiūrint ko- alininkams naciams, kurie tuo 
kiomis šunybėmis ar net išda
vystėmis jie beužsiiminėtų, jų 
niekas ne tik nenubaudžia ar

■' bent pabara, bet būna atvir
učiai: kaikurių jie laikomi 

_______ ______„________ i garbingais. Neretai jiems su- 
DR. C. K. BOBELIS -teikiaini garbingų organizaci-

INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533

Fox Valley -Medic*! Center
850 SUMMIT STREET

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WESi 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 45849 

Rezid. 388-2x33 
OFISO VALANDOS: 

-•n-madieniais ir ketvirtad. 1—1 
anirad., penktaienj nuo 1—5. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJRA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal sus*uruxią 

*ei neatsiliepia, skambinti 374-^-04

vaL.
tree

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI
"B«t Dirva*, kuri* yra turtinga* gaila«tingumu, dėl begalinė* 

mali**, kuria |is mu< mylėjo, kai mas buvom, miry nuodėmės*, atgai
vino mus drauge su Kristumi". Jono 3:14-16.

_______  ___ _ Kaip labai didi ir stebėtina šita Dievo ir Kristaus meilė- Atrodo ne- 
rienė, šampanas, linksma muzika, šo- galima pasiekti jos aukštumą ir gilumą, ilgumą ir platumą. Kurie priėmė 

i_______________________________^ezer' Viešpatį kaip savo Atpirkėją ir padarė sandorą su juo pašvęsdami jam visa,
(vacija e . ' ką jie turi, tie gavo jo palaiminimus. Kuomet juos trukdo kūno silpnybės

- 1 ■" — 1 arba kitų pasipriešinimas, jie turi atsiminti didžiąją mūsų dangiškojo
•eriškiais pasitarimų metu T®*® meil* h jo Sūnaus meilę, kuria jis mylėjo nusidėjėlius. Jei tik pa

lte tu viškos “veiklos” reikalais siiiksime ištikimi ir paklusnūs jam, tai iš tikrųjų dalyvausime su Kristumi 

čia skaitome spaudoje “jo” 
mokslinius rašinius ir t. L

Turint prieš akis tokius pra 
eities “zigzagus”, kuriuose jis 
įrodė, kaip galima iš vienų 
imti atlyginimą, o kitiems tar
nauti, neturėtume nustebti, 
jog ir dabar, nežiūrint, kad jis 
yra sulaukęs senyvo amžiaus, 
ir dabar nėra nei be darbo, nei 
be darbdavio.

Mykolas Survila

laiku kariavo prieš, bolševi
kus, buvo gerai žinoma, kaip 
jie reaguoja į tarnavusius ru
sams enkavedistus, draugai 
galvojo, jog mūsų tariamas 
katinas atsidūrė bėdoje. Kada 
jie pasiūlė jam šiame reikale 
padėti, jų nustebimui žonglie
rius jiems pasakė, kad jie ge
riau rūpintųsi savo, o ne jo li
kimu. .

Reikia pasakyti, jog tiems 
galima būtų pririnkti daugiau draugams nereikėjo ilgai lauk 
negu visų šventųjų litaniją, ti jo žodžių pasitvirtinimo: po( 
bet tam reikia daugiau“ vietos 
negu laikraštis galėtų skirti.

Šiuo kartu žvilgterėkime į 
vieną individą, kuris tokius ka Turint mintyje, jog tuo lai- 
tiniškus gabumus įrodė turįs, ku rusų kariuomenė iš Lietu- 
nes jis savo darbais ilgą laiką vos teritorijos jau buvo išvy- 
sugebėjo iš vieno imti atlygini ta, visas buvęs civilinis val- 
mą, p dirbti kitam. Kad nelik-' džios aparatas tai p pat jau bu 
tume tušeiažodžiautojais," ilius vo pasiekęs Maskvą, tad vėl 
tracijai paminėsime keletą jo kyla klausimas: kokį kontrak- 
veiklos keistų sutapimų. Lie- tą šis “veikėjas” galėjo gesta- 
tuvos nepriklausomybės laiko pui pasiūlyti? Reikia neatmes 
tarpiu jis dirbo neeiliniu tar- ti galimybės, jog ir toliau (šį 
nautoju Saugumo departamen kartų kaip gestapininkui) vie- 
te ir algą .gaudavo (kaip ir ki- nintėliai resursai jo veiklai tė
ti tos įstaigos tarnautojai) iš beliko: toji pad lietuvių tau- 
Lietuvos iždo. . , ta. .

1940 m. -bolševikams ren
giantis okupuoti Lietuvą, jie 
pareikalavo tuometinę Lietu- . > .
vos vvriausvbę, kad suimtų bu PeraPsiykrios veiklos ir, kad. 
vusį Vidaus reikalų ministrą gestapas nebūtų priverstas su 
gen. Skučą, taip pat saugumo juo “Pasielgti taip, kaip su Kre 
departamento direktorių Povi- tmSos raj°?.° saugumo viršinin 
laitį ir juos atiduotų į rusiškų panašiais tos įstaigos tar 
egzekutorių rankas. '
Apgailestaudami turime kons 

tatuoti faktą, jog tas buvo ir 
įvykdyta. Betgi tiesiog neitį- 
kčtina, bet taip pat faktas, kad

jų net garbės nario titulai.
Prabėgom žvilgterėjus į ne

tolimą praeitį, reikia su to
kiais teiginiais sutikti. To- 
kiems teigimams pavyzdžių

OR. RAUL V. DARG1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

i938 S.Manheim Rd^Westchester, I1L
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vai.
Teū odx-2727 arba 562-27k8

REZ4.: GI 8-0873
DR. W .liasiN -E1S1N AS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GlNbKULOGlNĖ CHirtURGlJA 
-6132 So. Kedne Ave., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei neat 

siuepia, skambinti Ml 3-0001.

Telef. BE 3-5893

DR. AB. GiuEvECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS - - 

3907 West lu3rd Sireet 
paktai susitarimą

DK. K. A. V. JUČAS
*oy-*44) J>ol-4eu5 ?

OOOS LIGOS — CHIRURGIJĄ z 
iw2 n. western avė. 
2X14 n*. WESTERN AVE.

Telefonas atsakomas 12 vai.

CK. FkANK pleckas
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st St. — Tol. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius jr 

“contact lenses”.
V«l. pagal susitarimą. Uždaryta tree

DR. LEONAS SEIBUTIS 
' INKSTŲ, PŪSLES IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

V&L: anwrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—1 vai. vak.

Ofiso telef.; 776-2880 
Nfiujej rez. telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS iR CniKUKVAb 

dinar* priktik*, spec. MOTEkŲ ligo 
GfiMs; 2652 WEST $9th STREET 

.TeU PR 8-1223
OFJbU VAJL.; pirm., aritrečiac 

k*cuKL. ir (j-b vai. vax. Seštadk 
oiaui z-i vai. pu pietų ir Kilu imk 

pūgai Musiiaiimą.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
uKl nvretiMi-f'Ru i feZis i A. 

aparatai - Protezai. Med. Bar 
oaou. Speciali pagalba kojom: 
(Arch Support*) ir t L

UI60 West 63rd St., Chicago- ill. 6062) 
Totof.: PRospoct 6-5084

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

Z44J WEST O4rd STREET ~
Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 8-0834 

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene Drishiy krautuvė 

THE DAISY STORE , 
9918 Southwest Hwy, Ooak Lawn, 

Tel. 499-1318 
V——————l»IW ..!■■■»

PERKRAUSTYAAAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
R. i E R t N A S

• Tel. WA 5-8063 v. ---- •—J

labai trumpo laiko tas mūsų 
“veikėjas” jau sėdėjo Gestapo 
rūmuose neeiliniu tarnautoju.

do išvykti iš jų globos Pran- 
cūžijon.

Po kiek laiko jau savo aki
mis jį matome Čikagoje, besi
darbuojantį lietuviškose orga
nizacijose. čia jis, padedamas 
bičiulių, pradėjo . aprūpinti 
kaikurių organizacijų kioskus 

Į bolševikine literatūra, čia ma. 
Itome laikraščiuose nuotrau- 
Ikas, kur nufotografuotas su 
rusų ambasados Vašingtone 
tarnautoju Juškiu ir kitais ci-

ta-
.. Po kelių metų, vokiečių Ges 
tapui pajutus, jog lietuviuose 
kyla susirūpinimas dėl jo sū

nau tojais, kuriems lietuviai 
už sadizmą buvo sudarę kri
minalines bylas, Gestapas pa
tylomis mūsų kameleoną toli
mesnei tarnybai perkėlė oku-

tie patvs rusai, kurių egzeku-: Puoton Le^jon. v 
toriai nužudė virš minėtus Lie’ Karui Pribaigus, jį pažmu- 
tuvos valstybės tarnautojus, , sušnekėdavo, kad dabar pa- 
okupavę Lietuvą, buvusi anų ga^au priėjo lieptogalą. Paši
ūru pavaldinį paskvrė NKVD ^dė, kad ne. Po kiek laiko jis 
viršininku Kaune. “Turint prieš s™kas drūtas atsirado Pran 
akis buxmnsiu jo tiesioginių elizijoje. Pasirodo, kad tų_pa
ri rši ninku ir veik visų valsty-< rusIJ’ prieš kuriuos būda- 
bės tarnautoju tragediją, ky-’mas SestaP° uniformoje “dir
ia klausimas: už' kokius ‘nuo-, PastatyĮoji Gomulkos val- 
pelnus” Lietuvai jis buvo toms ne^k j° nekliudė, bet lei 
pareigoms paskirtas, kai tuo. ' " ""
tarpu kiti tos įstaigos bei kitų] 
žinybų tarnautojai, kurie ne-' 
pabėgo į Vokietiją, bolševikų, 
buvo sugaudyti ir sukišti į ka-Į 
Įėjimus ar nužudyti? ‘

Tik krienas — kitas buvo tie 
laimingieji, kurie buvo palikti 
nereikšmingose pareigose dirb 
ti naujiems šeimininkams-ru-< , 
sams. 0 vistik gaila, kad tas j 
“katinas” ir kiti, daugelį me-į 
tų dirbę tose įstaigose, kurio-1 
se mūsų tautiečių likimas bu
vo dedamas ant svarstyklių,! 
iki šiai dienai tebėra savotiš
ka “mįslė”. Gal tik, subyrėjus 
bolševikų imperijai, iš likusių 
nesunaikintų archyvų sužino
sime tą misterišką paslaptį, 
kiek tas, dabartinis sovietinių 
knygų karabelninkas ir jam 
panašūs yra "pasidarbavę” 
mūsų tautai.

Sekantis jo “ant kojų nukri- į 
timas” sekė vokiečiams išvi- į

MO vi n g
Apdraustai per kraustymas 

iŠ Įvairi y atstumų.
ANTANAS VILIMAS

Tel. 376-1882 arba 376-5996- . -- - ---

ii SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 

1490 kll. A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popet — Šeštadienį i 
ir sekmadienį nuo 8J0 iki 9:30 
vai. ryto.

Talef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

n -iin.^s8SSB=aa8g

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to sayyegdady!

see us for 
financing , 

AT OUR LOW RATE
r WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOfUie

a.

Compounded 
Quarterly

OUR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO 7%%
INSURED^ 

lagąac

Mutual Federal
Savings and Loan

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO TTTTNOn; 6Q6CS

pxm Sazan’avssa!, Prendeni Phone: Virginia 7*7747

HOURS: Mon.Tue.Fri.9-4 Thur.9-8 Sat. 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

Linksmu Kalėdų ir Laimingų Nauju Metų 
visiems savo draugams ir pacientams linki

Gydytojas ir Chirurgas
2434 West 71st Street

TeL: HEmlock 4-5849

SOPHIE BARČUS RADIJO SEIMĄ
, ALDONA DAUKUS IR DUKRA SOFIJA

LINKI VISIEMS LIETUVIAMS LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ

‘ VISOS SOPHIE BARČUS RADIJO iEIMOS PROGRAMOS Iš WOPA 1490 kll. AAA 
J . ’ - . - . . .

Lietuviu kalba: Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio 12:30 — 
1 KM) vai. popiet, šeštadieninis ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
Vai. ryto.

. 7159 South Maplewood Avenue TeL: HEmlock 4-2413
CHICAGO, ILLINOIS 60629

jo garbėje ir šlovėje.
Visi iino# kad mirtis yra liaun ir paliečia kiekviena. Bet kur yra mi

rusieji? 1 t< klausimą atsako knygute "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ZAVIST.y 3715 WEST 66th STRVFT, CHICAGO, ILL. 60629
IV. RAITO TYRINĖTOJAI

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

MW.

iW MAŽEIKAS EVANS
UODĖS1O VALANDOJ 

šaakttr

I ^ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI ( I
’ 6845 So Western Ave. Air Conditioned Chapel and

REpublic 7-8600-8601 
ftaa tart* ryrecs totted ate

EUDEIK
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
1

4505-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CO.NDITIONED KOPLYČIOS j

> ...... . —— ■ *

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
assoc iacij os

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
434S So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. ’ TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET RFpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE - Virginia 7-667X 
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palo* Hills, DI. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: TArd. 7-1311

3 — NAUJIENOS, CHICAGO <. ILI------ Pridey, Dumber 2< 1974



- --- -------—tu su jais sveuansme soieni-
TRUMPA* I ,a pa&a proga

tu su jais sveikiname solenL

('./tris Kikutis, Callinsvil- 
II!., šiomis dienomis šven-

linkėdami linksmų Kalėdų ir 
laiminki] Naujųjų Metų.

- - I.eontina ir dr. Vytautas i 
P. Dargiai sveikina visus ginti- 
nes, draugus ir pažįstamų^ Ka-

čia savo gimtadienį. Geroji jo'^U švenčių proga linkėdami 
duktė Vicky ir mielas žentas' laimės Naujuose Metuo- 
Daniel Murray, pasirūpino,1 s«- Vietoj kortelių skiria Nau- 
ka<l mylimiausias visame pa-j-PeniJ reikalams 25 doL j . 
šaulyje asmuo gautu ta proga. — Pranas Mozuraitis iš Mar 
atitinkamų dovaną, kuri nepa! ąuette Parko apylinkės iš ank$ 
sentų ir visuomet primintų jų to be raginimo pratęsė prenu-į- 
meilę. Jie jam užsakė viene-Į meratą. o savo šventinius lin- 
rierns metams Naujienas. Dė
kodami p. Vicky ir jos vyrui 
Danieliui už tokį pavyzdžio 
vertą davanos parinkimą, kar-

k ėjimus
Mašinų
atsiuntė 83. Tos apylinkės tau 
lietis užsisakė Naujienas vie-

atlydėjo $10 dovaną 
fondui. A. Jakschtasi sjems

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ
Bičiuliams ir Klientams linki

STEFA ir BENAS DUNDAI
UŽEIGOS SAVININKAI

Galite gauti pirmos-rūšies imporltiotų ir vietinių gėrimų

4830 W. 15th Street TeL TQwnhall 3-1617
CICERO, ILLINOIS 60650

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
linki visiems savo kostumeriams 

ir draugams

California Super Service Station

Tel. Virginia 7-9327

FOR THE VERY BEST IN CHRISTMAS 
FOOD NATURALLY WE GO TO

(Formerly Schott’s) and
A - Skandinavian American Catering

5247 N- Clark St., Chicago, Ill.
60640 275-6100

During Christmas we are open until 9 P.M.
We have all imported and home made delicacies 

for the Christmas table:
Lutfish, Icelands Herring. Pickled Herring, Imported Her
ring Tidbits and the Finest Assortment of Cheese and 
Sausage — Homemade Potato Sausage, Christmas Ham, 
Meatballs, Headcheese, Swedish Beets, Limpa, Hardtack 
and more.

Leg of Lamp, Goose, Turkey Breast — All Smoked 
(Orders Only) 

Complete Catering.
Hors d’ouvres.

y>
Smorgasbord

JUBILIEJINIŲ METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

lAUJjLCNuMi) šiemet sucjo 50 metų. Minint tą raKAJtti, gerbiant pirmoj* 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lletuvlžkos spaudos plrmū 
ana Ir atliekant būtinas pareigas amžinam lleturybės lilikimul ikei 
biamo Naujienq platinimo rajus.

NAUJIENOS mitai stovi ir kovoja už Lletnvof ir pa Teigtų UetUTlu laisvę 
□eidamos ir nesi d ėdamos i sandėrius su okupantais ir ju Ixailio 
tlnlals.

NAUJIENOS palaiko tisas lietuvių demokratines grupes, jų bendras instltn- 
djas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliųjų lietuvių daugumų šiais pasimetimo, reto
rikos .r poltinlų 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 metų proga 
delbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdiiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietinos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie- 
airišku reikalų renes**J*.
KAINUOJA: Chlcagofe Ir Kan>do|a metams — $30.00, puse’ mėty — $15.00, 

rrlms mėn. — $830, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei mėty — $14-00, vienam mėrv. — $130. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaltf nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančių atkarpą.

NAUJIENOS,
l 39 So. Halsted St, 
Chicago, DI. 60608

Q Siunčiu  dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejiniu 
vajau* proga paremdamas lietuvišką spaudą.

i~~| Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži 
niurni nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDft IR VARDAS _______________________________ _

ADRESAS

— Edvardas Mankus, First 
National Rank of Evergreen 
Park, 3101 W95th St., ryškų vi

— Vytautas Gudaitis, Toron suomene ditektorius, kiekvie- 
to, Ont., Canada, pratęsdamas nais metais suorganizuoja di- 
prenumeratą, savo^gėrus lin- džiojoj banko^ salėj vis dau- 
kėjimus atlydėjo ?5 dovana, giau įvairių tautų kalėdines 
Tos apylinkės tautietis užsisa- eglutes. Visų dėmesį kreipia 
kė Naujienas 3 mėn-. bandoma' lietuviškoji eglutė, kurią puo-

- Danutė Augienė,
Alek-

neriems metams, bet pavar
dės prašė neminėti. Dėkui vi-

jam laikotarpiui. Dėkui.

— Juozas Biliūnas iš Detroi
to atsiuntė šventinius sveiki
mus. Dėkui už gerus linkėji
mus ir už penkinę Naujienų 
paramai.

• šė ponios
Mariją Kraiichuriienė 
sandra Pelbhjenė ir Paulina 
Vaitaitiėne. . -

— Auierikgs Ltytūvliį Tary- 
skyriausbds St.

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujųjų Metų
visiems savo kostumeriams ir draugams linki

VLADAS IR GENOVAITĖ BIKULCIAI
Lietuviškos užeigos ir valgyklos savininkai

narių, svečių. ir prijaučiančių i 
susirinkimas bus sausio 19 d.l 
3 vai. Lietuvių klube.

' —• K. Kleiva išrinktas St. Pe-
■ ’ s -

, tersburg Jungtinio Lietuviškų 
Organizacijų komiteto pirrui- 
ninku, V. Ugėnas — vicepinu., 
O. Galvydienė — sekr.

— Arėjau Vitkauskas savo 
skiltyje American Scene pa
tikslino Columbijos universile 
to prof. L. Thondike klaidingą 
teigimą apie lietuviųkilmę 
taip pat piaryškino Lietuvos 
okupaciją cituojant ištraukas 
iš Solženicyno raštų. Minima 
skiltis yra Globo žurnale, skir 
tame Indijai. A. Vitkausko 
World-Wide News biure, 309 
Varick St, Jersey City, NJ 
07302, mielai laukiamos įdo
mios pasaulio žmonėms žinios 
bei trumpos ištraukos apie Lie 

įtuvą. . ,
—Julė ir Nadas Rasteniai iš 

Baltimorės sveikina visus sjjaii 
tytojūs švenčių proga su gi'a-j 
žiai iliustruotu 8 pusi. poezi
jos ir šventiškų nuotaikų leidi-j 
nėliu, kurio gavėjus gerai nu
teikia net .tąuHnių.'-spalvų ad
reso užrašas. . - \

— Chicagos Gen. T. Daukan 
to;Jūrą Šaulių Kuopoj valdy-į 
ba, vertindama ‘ lietuviškos Į 
spaudos reikšmę plačiai lietu
vių visuomenės imformacijai 
ir lietuvybės palaikymui, bai
giant m. veiklą, dienraščiams 
— Naujienoms ir ‘Draugui, sa- 
vaitraščiams.— Dirvai ir Lais-

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

REAL ESTATE COB SALE 
Namai, Žema —Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
ZB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKEJIMAIS

DEL VISU INFORMACL7J, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai
2212 VV. Cermal Roaf Chicapn U* Virgiui* 7-7747

PUIKUS 8 butų mūrinis, arti šv. 
Kryžiaus ligoninės. Virš $19,000 pa
jamų. Palikimas — nupirkite. ,

GERAI IŠLAIKYTAS mūrinis. 2x5 
ir veikiantis biznis Arti 63-čios ir 
Ccmpbell. Virš $500 pajarpų mėne- 

'isiui ‘ ’X
TIKRAI GRAŽUS BUNGALOW. 3 

55 mieg. ir valgomasis. Labai patogus 
‘ susisiekimas I yakarus nuo Califor- 

aijos prie 63-čios.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Tax

2951 W. 63rd St TeL 436-7878

vajai Lietuvai, taip pat karinės '

ELEKTROS ĮRENGIMAI.
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai. • 
_ KLAUDIJUS PUMPUTIS _

4358 So. Washtenaw Ave.
Tel.: 927-3559

4845 West 14th Street Cicero, III. 60650 
Tel.: OL 6-1355 '

- « v-Į , - ėl-fc

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Mėtų 
linki visiems klientams, draugams 

ir pažįstamiems

PALANGOS VALGYKLA
JUOZAS IR JADVYGA BARTKAI

6918 So. Western Ave 
Phone GR 6-9758

Corvina Imports Ltd., 
2800% North Clark Street, 
Chicago, Illinois 60657 

327-4320

' HOME OF THE BEAUTIFUL
HAND EMBRODERED HUNGAR
IAN & ROMANIAN BLOUSES.

ALSO \

WE HAVE HAND PAINTED
CERAMICS *HEREND PORCEI
IAN & MANY UNIQUE ITEMS.

YOU are cordially invited to 
browse at your heart’s contest, 
NEW for that Xmas Gift — Later 

for your own fine wardrobe.

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA
Jeigu įdomauja t ės įsigyti šioje apylinkėje nekilnojamo tur

to nuosavybę, maloniai jums patarnaus Veronikos Jakušovienės, 
Realtor, vadovaujama lietuviška įstaiga

GULF ASSOC. REAL ESTATE .
6705 Gulf Blvd., St. Petersburg Beach, FL. 33706

Tel. 813—367-1791 dieną arba 813—360-0744 vakare.

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI H. TAMAŠAUSKO

336 puslapiais su žemėlapiu Ir paveikslais aprafe Pamirk s*nus |o 
gyventojus Ir gamtą. 1,200 liefuvliky viefovardživ nralas. Knygos 
kaina $6.00, minkltf virlelial.

Persiuntimui pašto reikia pridėti dar 50 centų

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

SU SAVAIS APLINKUI •
LABAI GRAŽI 2 aukštų rezidenci

ja. vonios, virtuvės pečius, karpe- 
tai ir daug priedų. Sausu pušų beis-' 
nabtas. įmokėti apie $7.000 ir galite 
keltis, arti 72-tros ir Kedzie.

ANT HICKORY KALNO prie ąžolyno 
11 m. 7 kamb. rezidencija ir 2 auto ga
ražas. Savininkas ligonis parduoda už 
^52,700.

VIENINTELE STILINGA 6 kamb. 
9 m. rausvo mūro rezidencija ir 2 
auto garažas. Puikus vidaus planas. 
Marquette P~ke. $29,750.

MŪRINIS

minties vieninteliam žurnalui 
išeivijoje “’Kariui” paskyrė ku 
klią, tačiau nuoširdžią 8125 
auką, paskirstant ją po $25 
kiekvienam. Labdarai ir au
koms gen. T. Daukanto Jūrų 
šaulių kuopa šių metų bėgyje, 
išskirstė 200 dol.

—į Rūta ir Petras Sakai, svei
kindami švenčių proga pridėjo 
$100.00 čekį Rapolo. Skipičio ! 
paminklo fondui. Jiedu išvyko 
šventėms į. Australiją ir kitas 
salas. Linkiu geros sėkmės ir i 
laimingai grįžti į savo namus 
Kalifornijoje. ■ ....

Lydija Skipitięnė I 
“Laisvoji Lietuva” kviečia 

į jos rengiamą Naujųjų Metų 
sutikimą Balio Pakšto salėje. 
Stalus rezervuoti tel. 476-3371.1 

. . i • (Pr.)

Call Frank Zapolis

3208% W.95trh St. 
GA 4-8654

BEST THINGS IN.LIFE

MEDINIS pajamy na
mas. 2 butai. Pirkėjui tikras radinys, 
Marquette Parke. $29,900.

17 M. DIDELIS 2 aukštų mūras ir 2 
iuto mūro garažas. Radiant šildymas. 
Marquette pnrke. $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 
oo Naujų Metų kitur. Reikia pirkėjo 
su $5,000? savo pinigų.

PLATUS LOTAS arti šv. Kryžiaus 
-šoninės Pigus.
4 BUTU MŪRAS ir 3 auto mūro 

raražas iš geru ranku priešais parka. 
Vaujas gazo šildymas ir nauja eleki- 
a. $8,500 pajamų; Vertas $50,000.

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET 

Tel 737-7200, arba 737-8534 .
PERRY PLAZA MOTEL - 

1007 Park Ave., Hot Springs, Ark. 
Savininkai Albertas ir Kastutė Rožė 
naL Spalvota TV. šildomas maudymo
si baseinas, telefonas, vaikams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti tel

BUILDERS AND CONTRACTOR4 
Namu Statyte if Remontas

501-623-9814.

• Kalėdų, Naujųjų Metu, šei
mos ar asmeniškų švenčių ir 
kitomis progomis Naujienos 
yra gerausia dovana, išreiškian
ti daug norinčius sakyti jaus
mus. Jų ttaip neišreikš atvirutė, 
laiškas ar blizgantis daiktas. 
Naujienos sveikins, mylimą as
menį ne tik šventėse, bet ir kas
dien. Užsakykite jas. Užsaky
mui rašyti: Naujienos, 1739 So. 
Halsted St, Chicago, Ill. 60608 
arba skambinti telefonu 421- 
6100. , (Pr.)_

Pirmosios monetos Didžio 
joj Britanijoj buvo 2 pėdų ge
ležinės lazdelės, sveriančios 
vieną svarą.

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69rh St., Chicago, III. 60629. — Tai. WA 5-2737 
3333 Sc. Halstad *t. Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

SIUNTINIAI I LIETUVA 
MARIA NOREIKIENE — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, DL 60629 • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūiles įvairių preldy. 

MAISTAS Ii EUROPOS SANDĖLIŲ.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gvsson — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečiančius 1905 

metų Įvyktus, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą. ---------------------------------------------------—-

Dr. A. J. Gussan — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik__________
Minkitals viršeliais tik \____________ ______________

Dr. A. J. Gu«Mn — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą Įspūdžiai. Dabar tik

$8.00

$3.00
$2.00

$2.00
Galima taip pat užsisakyti paltu, atsiuntus čekĮ arba money orderi, prie 

nurodytos kainos pridedant 50c, persiuntimo lilaldoms.

1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 60608

— MAUJIlNOt, CHICAGO % ILL — Friday, Da cam bar 34, W<

FITTING CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue 

Nauji namai ir remonto darbai 
atliekami sulig užsakymu.

JUIJUS FETINGIS. savininkas 
778-8165 ' \

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE. 

hicago. m. 60609 Teel. VI 7-3447

D t M B S I O 
2—tO M. AMŽ’AUS VAIRUOTOJAI 
Tikta! $74 pusmečiui automobilio 

^lability ipdraudimas pensininkams 
Kreiptis:

K. L A U R A ! T ? 5 
4645 So. ASHLAND AVK 

5234//?

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS4 
PardivtoM ir Tiicymis' 

2644 WEST 69?h STREET 
TMcfj REpvbUc 7-1941

-----7------ .. , __ <

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
faip pat daromi vertimai, glmlnly. 
Jkvlenmai, pildomi pinefybėi pra

šymai lf kitokį blankai.

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS. 4045 Arriwr Avt 
Chicago, Iii. COčTL T-L YA 7-5980

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 

pas vieninteli 
lietuvi tadUnlnkų 7^ 

Chicago)*

NORMANĄ

263-5826
(jataigo*) ir 
677-8485

185 North Wabaah Areno*




