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PARLAMENTAS IKiSI NDIRA KALĖJIMAI
IZRAELIO PARLAMENTAS KALTLNA JAV 
DĖL NEPAJĖGUMO SUSITARTI SU EGIPTU

Kinija nesiprešins, jei Ameriką ir toliau pardavinės ; 
ginamuosius ginklus Taiwanui |

JERUZALE, Izraelis. — Izraelio parlamentas, išklausęs prem 
jero Begino pranešimą apie ėjusias taikos derybas su Egiptu, 
pasmerkė JAV, kurios paskutiniu metu pradėjo remti Egipto rei-. 
kalavimą iki ateinančių metu gruodžio,pabaigos sutvarkyti pa
lestiniečių autonomijos klausimą. ’Izraelio vyriausybė priėjo iš
vados, kad tokiris nuolaidos bus kenksmingos Izraelio saugumui, 
todėl ir-nutarė jo nepriimti. Izraelio parlamentas, išklausęs vy- 

"rtaugybės pranešimą, ■ nutarė ^pąsmerkti Ameriką už pritarimą 
Egipto prezidento-JSadato reikalavimams.

to apsaugos'departamentas pas
kelbė, kad Nacionalistinė Kini
jos vyriausybė, dabartiniu metu 
reziduojanti Taiwano saloje, ga 
lės pirkt naujausius ginklus 
gmklus Amerikoje, kuriuos ji 
užsakė. Ji galės atsiimti ginklus 
ne tik ateinančiais metais, _ atei
nančiais penkeriais metais. Per 
tą laikotarpį ji galės užsisakyti 
naujų apsaugos ’ginklų, jeigu no 
rėš. šitas reikalas buvo aptar
tas* su dabartines Kinijos vy
riausybe dar prieš susitarimą.

niją b? nesiims provokacinių 1 
■vIrt"Dm,‘

Izraelitai nori taikos, 
j karas Įgrisęs

Izraelio parlamento nariai dar 
’biečiai taip pat nepatenkinti 
amerikiečių nutarimu pritarti 
Sadato reikalavimams Iki šio 
meto amerikiečiai visą laiką pri 
tarė o dabar darbiėčiai negali 
suprasti, kodėl amerikiečiai, pri
taria Sadato reikalavimams. Vie 
nas kalbėtojas patarė vyriausy
bei bandyti vesti derybas be ame 
rikiečių, bet vyriausybės atsto
vai griežtai paąipf&slnb, ^ies Jeigu Taiwanas nesiverš į Ki- 
egiptieciai/ atsisakė inpkėti už 
karo jėgų atšaukimą, tuo tarpu 
amerikiečiai pasižadėjo net ke
lis aerodromus pastatyti Izraeli 
tams. Parlamentui pasmerkus

VISAME KRAŠTE PRASIDĖJO RIAUŠĖS, 
KOVA SU POLICININKAIS

t

Kalėdų vaizdelis

SANTYKIAI SU PEKINU PAKENKS

nesirengia siųsti jokios ekspedi- 
dijos į Taiwana. Jeigu Amerika 

j ar kuri kita valstybė nori parda 
Ameriką, vargu kongreso atsto-į vinėti ginklus .Taiwano vyriau- 
vai sutiks duoti, apie bilijonai sybei< Pekino vyriausybė nieko 

prieš neturi. Nacionalinės vy
riausybės nariai, atvirai apie J 
amerikiečių išsiderėtas sąlygas, 
pradeda kitaip žiūrėti į visą su
sitarimą. Jiems aiškėja ir So
vietų Sąjungos pastangos nau
jiems grobimams.

dolerių * dviem moderniems ae
rodromams pastatyti. . t'

Manoma, kad netolimoj 
ateityje pasitarimai 

\ prasidės >
Pačių izraelitų tarpe vyrauja 

įsitikinimas, kad netolimoje atei 
tyįe. pasitarimai Egipto ir Izrae
lio’ taikos sutarčiai turės prasi
dėti. Krašto gyventojai nori tai
kos, jie kaltina Beginą ir Daja- 
na taikos praradimu. Jeigu Iz
raelis prižadėjo karo pradžioje 
užimtas arabų žemes atiduoti, 
tai privalo jas atiduoti/ Jeigu 
reiškia pretenzijas į kelias sri
tis,'kaip Jeruzalę, tai privalo su

Dėsi nori nubausti buvusią premjerę bet 
veikusieji Įstatymai ją apsaugo

NEW DEHL1. Indija. — Jndira Gandhi, trylika metų buvusi 
Indijos premjerė, tiek susipyko su dabartiniu Indijos premjeru 
Dėsi, kad antradienio vakarą, pa Dėsi kalbos, ji buvo suimta ir 
padėta i kalėjimą už pąstangas išgelbėti josios sūnų nuo teismo 
ir galimos kalėjimo bausmės. Indijos parlamentas, 279 balsais nu
tarė išmesti iš šios parlamento sesijos ir padėti ją į kalėjimą. 
Tuojau priėmus šį nutarimą, ji buvo suimta parlamento kam- * - 
baryje, išvesta iš parlamento rūmų ir padėta i kalėjimą ųž> tai, 
kad ji stengėsi sutrukdyti teisingumui ištirti jos sūnaus išeikvo
jimus josios premjeravimo metu.

Indira Gandhi jau praeitais 
metais buvo pašalinta iš parla
mento, bet ji naujai kandidata- 
.vo ir vėl buvo išrinkta. Teisin
gumo organai jai pačiai buvo 
sudarę bylą,, hetūjtpajėgė baus
mės išvengti. Premjeras Dėsi 
bandė įtikinti- teisėjus apie rei
kalą ją nubausti, bet aukštesni 
teisėjai ją išteisindavo, nes In
dijos įstatymai apsaugo prem
jerą -nuo keršto. Ją galėtų teisti neginčijamas 
parlamentas, bet premjeras ne- nois Aukščiausio Teismo teisė- 
pajėgė parlamento įtikinti josios jus,’ kurių rinkimai tai pat 
nusikaltimais. . _ j įvyks 1980 metais. Taigi, dvi vy- 

liojančlos galimybės.
Į Senatą kandidatuoti • norį 

yra pareiškę sav<> norą ’irt trys 
kiti respublikonai, bet Scott pa
sakė: ‘‘Pirminiai (rinkimai) man 
nebūtų jokia prablema”. Praė
jusiuose rinkimuose jis ’iš savo 
respublikonų gavęs didžiausią 
nuošimtį balsų (65 nuošimčius).

Apie Stevensoną jis abejoja 
ar jis1 bekarididatuos, o jei kan
didatuosz jis-- būtų silpniausias 
demokratų kandidatas ir klau
simas ar Stevensoną be remtų 
Darbo ir farmų organizacijos ir 
pati Demokratų Partija, kalbė
jo Scottt.

Apie federalinio grandr jury 
investigaciją jo paties politinių 
fondų naudojimą nebuvo prisi
minta.

Sen. Adlai Stevenson II buvo 
federal jury investigacijų ini
ciatorius.

I

I

; f
r?Scott prieš Stevensoną?

CHICAGO. — Cook Apskri
ties General Prokuroras William 
.Scott p:t;sitarė Sun-Tmes ats-. 
tovui, kad jis rimtai svarstąs ar 
kandidatuoti į U. S. Senatą Atei
nančiuose 1980 metų rinkimuo
se, Išbuvęs 10 metų Cook aps
krities geni prokuroru Scott yra 

kandidatas į Illi-

Enciclopedija Lifuanica 
wertingiausia dovana 
šį pirmadienį, gruodžio 18 d. 

paštininkas atvežė paskutinį, 
šeštąjį tomą Encyclopedia Lr 
tuanica (Lietuve* ir lietuvių 
ciklopedija ’salbaj lai

Srež- solidus im- ^uujantis o40 pųs- 
veiksmų, tai Pekino vyriausybė1 nevui, kad JAV vyriausybė rengiasi-pripažintf'Pekino vyriausy- iapįų toifias-švariai išleistas 

< be. Vėliau žinia apie pripažįnirfią komunistinės Kinijos vyriausy- | taį įrišta knvga kaip ir pėn 
bes apskriejo visą pasaulį, —r Brežnevas padėkojo prezidentui į tomai, kuri* puslapių 
Carteriui už pranešimą, bet jis jau seniai manęs, kad Amerika J skaičius berną u<u toks pat. Visų 

Sovetų 5 tomų puslapius į krūvą u.e- 
i jus 3426 puslapiai apir sietuvą! 
■ ir lietuvius populiariausia pa- 
• šaulyje anglų kalba yra kuo pa 
« sidžiaugti ir pasididžiuoti. Įsi- 
’ vaizduoti reikia — lietuviai dis- 
j persijoję turi dvi enciklopedi- 
j jas: viena: Lietuvių Enciklope- 
; dija iš 36 tomų ir Encyclopedia 

WASHINGTON, D. C. — Spe Lirtianica vertingiems Lietuvos 
cialistai apskaičiavo, kad aplin-; ir lietuvių draugams. Vieno žmo 
kui Žemę skriejanti 70 tonų la’ gaus nežmoniškomis pastango- 
boratorija turės nukristi į že-j rnis rizika ir ištvermės dėka 
mę Buvo kilusi mintis pasiųsti turime net dvi encciklopedijas. 
astronautus ir pakelti ją žymiai’Taip, Juozas Kapočius nusipelnė 
aukščiau, bet nutarta nieko Į pa, ką nors į Nobelio Premiją pana 
dangės nesiųsti, nes tai esąs la- j šaus, o paminklą ne rankomis 
bai rizikingas darbas. Dabar la-. kurta jis pats pasistatė, ir gar- 
boratorija skrieja 18,500 mylių, bė jam!
į valandą kiekvieną dieną vis; ši Lietuvių Enciklopedija 
leidžiasi truputį žemyn. Mate-^ fcaiba turi daug svarbes- 
matikai apskaičiavo, kad ji pa-; nį užaavinį negu brangi dovana 
lies Žemės atmosferą kad a nors kitataučiams: , Enciklopedija Li 
balandžio ar rugpiučio mene-. (uanica bus tikrai brangi tėvų 
sfais. Ji yra atidžiai sekama ir dovana savo vaikams kurie mie- 
bus skelbiami pranešimai, kada; laj nori lietuviais būtl; tė. 
ir kur jos degančios dalys gales Vu k.!bc3 rebe;ŠTroka Teko 
nukristi. Pačios pavojingiausios va^du feimos
bus 3,000 mylių kai žemės at- va;kams ir ju draugams suruoš 
mosfera uždegs aliminijaus jao-'tame parodžius naujai
sios paviršių Ji skneja taip grei enciklopedija atrodo, bus atei 
tai, kad aliuminijus, besitrinda-, 
mas su atmosferos oru, ne tik' 
užsiliepsnos, bet taps skysčiu irJ 
dideliais lašais kris į žemę. Karš; 
tis laboratoriją sudegins ir išar-;
dys. Josios dalys pradės kristi ( 
įvairiose vietose. Pavojingiau
sias bus paskutinis josios ga
balas, kuris svers apie 25 tonas. 
Jeigu pataikys į gyvenamą na
mą. tai padarys žalos, bet jeigu 
kris į vandenį ar laukus, tai dide 
lės žalos nepadarys.

Sovietų valdžia jau seniai Jaukė Amerikos 
nutarmo pripažinti Pekino valdžia

WASHINGTON, D. C. — Prezidentas. Cąrtsrts pranešė

be. Vėliau žinia .< 
bes apskriejo visą pasaulį.

užmegs diplomatinius santykius su Pekino vyrausybe. C 
Sąjunga .nieko prieš Tai neturinti, bet Brežnevas apgailestauja, 
kad. Kinijos vyriausybės pripažinimas pakenksiąs Amerikos ir 
Sovietų Sąjungos detentės politikai. Kodėl jis panšiai galvojo, 
niekam nepasakė.

te

Italijos teroristų 
ataka padegiojimais
Roma. Praėjusį antradienį 

roristai šiaurinėje Italijoje 'pa
degamomis bombomis ir sprogs 
tamos plastikos ekspliozijomis 
padarė 12 sprogdinimų astuo
niuose mažesniuose miestuose.' 
Tai pirma tokia masinė ataka 
prieš nieko dėtus žmones. Bom-

arabais susitarti - Beginąs par- ro^intos mažu
lamente tun reikalingą daugu- if biznio
mą, bet krašto gyventojai jo po
litikai nepritaria. Jo paties par
tijoje yra žmonių, kurie patį Be 
giną vadina išdaviku ir melą 
giu. Prie jo priskiriamas ir mi_ 
nisteris Dajanas.

Taiwanas galės pirkti 
. ginklus Amerikoje

WASHINGTON, D. C. — Kraš

įmonėse miestuose: Maetre, Ve
nice, Chioggia, Vicenza, Rovigo, 
Montecchio, Maggiore, Thiene ir 
Romano. Kai kur sprogimais 
sužalotos įstaigos Sužalotas vie 
nas policininkas, nespėjęs išmon 
tuoti vieną bombą.

KALENDORfiLIS

Gruodžio 21: Edburga, Petras, 
Kanis, Girenė, Saule, Norgau- 
das, Eitautas.

Saulė teka 7:14, leidžiasi 4:23. 
Vėjuotas, šaltas.

Iranas nenori šacho
TEHERANAS. — Politiniuose 

sluoksniuose Teherane patiria
ma. kad šachas Mohamed Rėza 
Shah Pahlavi gal savo karo sto
vio admistraciją pakeis, civiliniu 
režimu, kuris sumažintu šacho 
rolę Irano valdžioje. Tačiau opo 

j zicija pasiryžusi kovoti iki kol 
j bus laimėta visiška pergalė.
i Aiejaus refinerijos pramonės 

mieste Tabriz kariuomenė, aša
rinėmis bombomis šūviais į orą, 
išsklaidė žygiavusią prieš šachą 
protestuojančių darbininkų de- 

j monstraciją.

Brežnevas nepajėgia 
sustiprinti detentės

Leondas Brežnevas visą la
ką stengiasi sustiprinti detentę, 
bet jam nevyksta. Jeigu ne vie- 

; nas; tai kitas reikalas verčia jį 
nusiskųsti ir apgailestauti. Brež 
nevo policija kažkokiais sumeti 
mals suėmė Harvester bendro
vės atstovą. Maskvos centre il
gai jį kamantinėjo, tardė, teisė, 
o vėliau leido jam išvažiuoti. 
Tas areštas pakenkė detentei 
daugiau, negu bet kuris kitas 
sovietų policijos veiksmas. Jei
gu sovietų enkavedistai nebūtų 
be reikalo kankinę Harvester at 
stovo, tai detentė būtų bujojusi.

I Harvester Co. ir toliau būtų par 
davinėjusi sovietų valdžiai būti 
nai reikalingus buldozerius, bet 
dabar šitas klausimas sustabdy
tas. Savo ofisus uždaro ir kitos 
Amerikos bendrovės. Brežnevas 
neverkšlena dėl sovetų polici
jos sau velės, bet jam nepatinka, 
kai prezidentas Carteris užmez 
gė santykius su komunistine Ki 
nija. Brežnevas jau 30 metų 
siuntinėja ten savo ambasado
rius. bet geresnių santykių su 
Kinija neišsidera.

— Buvęs krašto apsaugos sek 
retorius Nze tikina, kad naujai

Per 10 dienų nesusitarė
MEKSIKOS miestas. — De

šimtį dienų trukusios derybos 
tarp Jungtinių Valstybių ir So
vietų sumažinti konvencinių 
ginklų pardavimą baigėsi be pa 
sėkmių, bet bendrame komuni
kate paskelbta, kad toliau dery
bos bus tęsiamos Helsinkyje, 
Suomijoje.

ruošiama sutartis neapsaugos — Clevelando meras, rorėda- 
Ąmenkos nuo paleistų priešo ra/mas išvengti miesto bankroto, 
ketų. , j nutarė atleisti 2,000’savivaldy-

Laboratorija nukris 
• ant Žemės

nusikaltimais. - --
Šį kartą reikalas kitaip buvo 

organizuotas. Premjeras Dėsi ir 
prokuratūra yra patraukusi jo 
sios $ūnų Sanjay už va-lstybėš 
pinigų eikvojimą. Tuo tarpu In
dira Gandhi visomis priemonė
mis gina -savo sūrių, kuris jo
sios valdymo laiku buvo josios 
patarėjas, valstybė už šias pa
reigas jam mokėjusi atlyginimą. 
Indijos įstatymai leidžia prem
jerui samdyti patarėjus, jeigu 
jam kyla toks reikalas. Proku
ratūra įrodžiusi parlamento ko
misijai. kad josios sūnus pik; 
tam naudojo valstybės iždo pi- 
nigus.Jam iškelta byla, bet mo
tina stengiasi pakenkti teisingu 
mo organams. Ji tvirtindavo, 
kad tai esąs josios, o ne sūnaus 
reikalas, ji turėjusi teisę sam
dyti patarėjus, jų tarpe ir savo 
sūnų.

Parlamento dauguma nutarė 
išmesti ją šiai sesijai ir visą tą 
laiką laikyti ją kalėjime, kad ji 
ir toliau negalėtų kliudyti tei- 

» singurno organams kad pra
vesti tardymą, o vėliau paruošti 
bylą prisiekusiems teisėjams. 
Bet reikalas josios areštu dar nė 
si baigė. Nespėjo pasklisti žinia 
apie josios areštą ir išmetimą iš 
parlamento, tuojau prasidėjo 
protestai. Pačioje Indijos sosti-

— Prezidentas Carteris paten 
kintas strateginių ginklų veda
mais pasitarimais. Jis mano, 
Kad netolimoje ateityje sutartis 
bus paruošta.

demonstraciją prieš dabartinį 
parlamentą.

tomą, kaip vaikai metę šalin vi-/nėje Indiros Gandhį ^ininkai
sus žaislus žaidę ir “komikus’7 
skaitę ir susibūrę aplink enci
klopedijos tomą žingeidžiai skai 

' te, “gyvai” diskutavo ir tekste 
• randamus paveikslus aiškinosi.
enciklopedija atrodo, bus atei
nančių kartų lietuvių “biblija” 
arba referencijų knygomis, ir už 
tai ačiū mielajam Juozui Kapo
čiui 
Tik 
nes 
gau

- — Irano šachas gailisi, kad jis j 
reikalavo pakelti žibalo kainas.!

kuris žadėjo ir ištesėjo, 
šriftą prašom neišbarstyti 
galbūt netrukus teks daų- 
spau.sdintt

Praeitu sekmadienį Bei*
Jie niekad nemanė, kad jam pa- vyko ‘ parlamento rinki.
čiam teks svetur pirkti žibalą ir 
aliejų.

bės darbininku

mai. Opozicija laimėjo vieną 
atstovą, bet ^dabartinė koalięi’ 
nė 'vyriausybė ir toliau valdys 
kraįtą;- . <• Z**s,

pradėjo protesto demonstracijas 
ir reikalauti, kad jai leistų nau
dotis parlamento nario neliečia
mybe. Niekas neįrodė kad būtų 
naudojusi valstybės pinigus, o 
josios sūnus dar nenubaustas. 
Pakilo ant kojų visas d ist riktas, 
kurio balsų dauguma išrinkta. 
Ji pati nebuvo nuteista net ir 
parlamentas negali laikyti kalė 
jime nenuteisto žmogaus, juo 
mažiaus parlamento nario.

Trečiadienio rytą protesto ban 
ga apėjo visą kraštą. Pasirodo, 
kad Indira Gandhi dar turi ša
lininkų visoje Indijoje. Provin
cijose ruošiamos protesto de 
m oust naci jos,, o senamiestyje įvy| 
ko keli, susirėmimai sų policija ) 
Josios šalininkai ruošią didelę’ Ihdira' Gandhi
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Dali. Juodis vartoja aliejų ir 
tempera medžiagas, tai būdinga 
jo technikos priemonė? tatai ne 
tiek svarbu. Svarbu tai, kad 
mes dar mažai teturime simboli 
kų, tokių, kaip Rimonis ir Juo
dis. Tiesa, yra kitų kaip Čiur
lionis ir Valdas Vaitiekūnas, 
buvo pradėjęs gražiai reikštis 
mistiškos simbolikos srityje ir tu 
rėjo keletą parodų. Visi jie skir 
tingi savo pašaukimo dvasia

Lietuvoje skambėdavo, damosį 
darbą einant ir iš tžąrbe.griž- 
tanty bet neskamba choras .mū
sų laisvos šalies Brighton j Parko 
Lietuvių Bažnyčioje. . -r./f?’

Tai čia nėra lietuvybės -plėti
mas, bet jos slepinjmas»Galima 
įsteigti parapiją, -pastatyti baž
nyčią bet nenorima turėti bazny 
čipje choro. Kodėl?Tėviškės, 
Evengelikų Liuteronų. Paryja 
turi mdelį Cho^ _l^veik 
jaunimo, taigi ndtaltekiniįjau
nimo,..
Tėviškės Parapijos cfibras kiek 
vienais metais
rengia giesmių koncertą, kuo ne 
gali pasigirti Brighton Parkas. 
Ar tai . nėra nuodėmė, apiplė
šiant jaunimą ir slopinant lie
tuvių kalbos lavinimąsi? Ar kar 
tais tas šeimininkas Dievas ne-

U • ‘Prieš 100 metų leikutė bu 
naudojama ne tik ‘ pilsty. 

inųi, bet ir susikalbėjimui st 
silpnos klausos asmenimis.

OAihtry Štde Mat! — 1214 W. NortMvcąt llwyljat 
Vnn Rd.) — 'Palatine, 01 jBOO#7 - Phone 991-4800 
4MeadowbrookMaH - 2121 W. 63rd Si :♦ I)aditei*® Gtovc> 
III. 6051$ - Phone 964-8400

dūotapdjnaro, kad tas tinginys 
lamas jį užkasė į žemę?.

Antanas Marma

— Sunkiai serga dailininkas 
Petraitis. Prieš keletą metų jis 
su žmona gyveno New Yorker 
Dabar gyvena Chicago j e, 6816 
S. Rockwell. Kolegos turėtų jį 
aplankyti. Am. Liet. Dailininkų 
Sąj.unga pavasarį, žada surengti 
jo kūrybos parodą

' 'i ’T. Atę^uant į ? pavasarį planuo- 
j^^feifeigĮ'Ą. U 'D./S^gos ko-' 
lektyvįnę dailės oarpda. čiurlio-,

1978 m. lapkr. 24 d. atlaikytos 
Chicagoje L. B. 25 metų ju~ 
Brignion Parko Lietuvių Nekal 
to Vrayidėjimo Panos Marijos 
Parapijoje. Mišias atnašavo kleb 
prel. D. A. Mozeris, nors papras 
tai, jis per lietuvių sumą 10 V. 
R. mišių neatnašauja. O pamoks 
lui pasakyti pasikvietė jėzujitų 
provmciolą kun. Leoną Ųarem- 
bą Evangaliją perskaitė pats 
klebonas apie valdovą kuris iš
vykdamas padalino savo turtus 
tarnams. Vienam davė 5-is di
narus, kitam tris, o trečiam vie
ną z

Kuomet valdovas sugrįžęs pa 
prašė apyskaitos, ką tarnai pa
darė su jo duotais dinarais. Tas, 
kuris gavo 5-is dinarus paaiški
no, kad jis pelnė kitus 5-is ir 
grąžino 10 dinarų O tas kuris 
gavo vieną dinarą tai jis jį už
kasė į žemę ir, sugrįžus valdo
vui, jį atkasė ir atidavė. Užtai 
jį valdovas subarė ir pavadino 
tinginiu, kad jis tingėjo dirbti 
ir nepasinaudojo tais pinigais. 
O tuo laiku dinaras buvo dide
lė suma pinigų. Vidutinio udar 
bio darbininkas, nieko neišleis
damas, privalėtų dirbti apie 20 
metų

Per pamoksią kun. Zaremba 
priminė, kaip yra. gražu, kad

SUSIVIENIJIMO LIETUVIU AMERIKOJE 
134-tos MOTERŲ 'KUOPOS VALDYBA ir NARfiS

Modernus Vincukas

Guvus - Vincė, atvykęs. Ame
rikon. norėjo greitai praturtėti 
ir sakė savo sūnui Vmedkui:

— Reikia išrasti tokį dalyką, 
kad žmonės galėtų matyti per 
sieną.

— Toks dalykas jau yra išras
tas,— atsakė jam Vincukas. Tė
vas jį klausė': ’ pp

— Tai kaip jis atrodo?
— Ogi lahgas sienoje. < ’

Juočkį© Wehxuba turi pąnafrttM* tas lietuvių dailininkų: J. Juo-fjja. Chirico buvo stipriai išskir 
Šimoniui, tik labiau su surrea- dis, Vaidas Vaitiekūnas, Ant. Rū tinas dailininkas, nežiūrint to, 
tigriniu elementu ir stipresniu kūtelė, Dr. Aldona Labokienė ir kad impresionizmas tada domi- 
kompozicijos dekoratyvingumu. j kt. Beveik visi jie yra Amer. navo visas kitas, dar besivys- 
šimomo kūriniai vidutinio di-- Liet Dailininkų Sąjungos nariai, tanėias radikalines meno sroves, 
durno, o Juodžio koi kurios komį Būtų gera, kad jie ten suorga 
pozicijos net 
formato. ; ■

Juodžio kūrybos tematiką at-Į sios kartos, 
siremia 
žanru, j 
v.ų senovės dvasines prošvais
tes. Gera, kad mūsų simbolikai 
bando atkurti Lietuvos senolių 
praeitį, panaudoja gilius seno
sios kultūros šaltinius, kaip Vin
cas Krėvė savo veikaluose uDai 
navos šalis, 
davimai 
kt. Analogija būtų tokia, kad' Miunchene žhf kt Gyveno Pary- 
Vąitiekimas gal kiek buvo čiur^ ž.uje, suspažino su Picasso ir 
lionio dvasios pagautas^ o Jup-j kitais to iaUcį abstraktaus meno 
dis — Šimonio. Čiuriionis suku-’ pionieriais. Jo nepaveikė tuola> 
rė savo, gilios, filosofijos pasaulį' kinis impresionizmas. Jis prite- 
muzikos ir dailės sintezę. į

Juodžio paroda bagiasi gruo-! džo ir, gal įįftt, palaipsniui susi- 
džio 17 d.

St. Petersburge gyvena kele-' chitektūra ir; surrealstmė filoso-

— Poetas Wolfgang von Goet 
he, 1791 m. preš apakdamas, da 
rė-bandymus su spalvomis-spe- 
ktru, panašiai, kaip ir Newto- 
nas. Jis domėjosi mokslu, taip 
pat menu. Spalvos jam buvo mė 
gamiausia sritis ir tom studijom 
skyrė daug laiko, tikrindamas 
spektrą prizmėje. Tačiau vėliau 
pasirodė, kad Gaethe daugeliu 
atvfejų klydo, o Newtonas buvo 
teisingas. Goethe rėmėsi Aristo
telio teorija, kad spalvos yra 
švesos ir tamsos manifestacija. 
Mėlynoji spalva spektre reiškia 
tamsą o geltonoji — dienos švie 
są Bet fizikos mokslas įrodė, 
kad pagrindinės spalvos yra 
trys: Raudona, geltona ir mėly
na, o š tų trijų pagrindinių spal 
vų išplaukia visos kitos spalvos 
dideliais skaičiais. Goethe pats 
tapė paveikslus, daugiausia ak
varele.

S L Petersburg. Ha. — Gruo- riuose seka daugiau ar mažiai 
džio 14 d. Amerikos Lietuvių simbolika ir portretai bei legen 
klube vyko dail. Jurgio Juodžio) dcs. 
tapybos darbu paroda. Išstatyta 
43 daibai. Kataloge pažymėta 
8 skyriai: Credo, Patria, Tau
tas garbė, Idėjos, Portretai, Gra
žioji Lietuva, Legendos, Pasa
kos ir Padavimai. Paroda dedi
kuojama Lietuvos laisvės 60 me 
tams atžymėti.-

Pirmame ir antrame skyriuje 
dailininkas pavaizduoja Lietu
vos istorinius įvykius bei herai- 
dnius dalykus. Kituose posky-

Linksmą šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Mėtų 
linkime mūsų draugams, klientams ir

• -t ■ pažįstamiems

D B. ir atnašauja šv. mišias. O 
tai yra dvigubas jubiliejus, nes 
kartu yrą ir 25 metai kaip yra 
klebonų šioje parapijoje.

Kad; viskas.^ būtų iškUf&in- 
giau, -tai buvo pakviestas Derina 
vos aiišabliš"tefL mišias giedoti, 
vadovaujamas muz. Jurgučio. 
Kun.' Zaremba priminė per pa
mokslą kad yra rašoma laikraš
čiuose, kad reikia išlaikyti lie
tuvybę, bet jis minėjo, kad lie
tuvybę ne vien tik reikia išlai
kyti, bet ją reikia plėsti. Taip , 
kaip tas tarnas iš 5-ių dinarų , 
išplėtė į 10 dinarų: . ,

O tarnas gavęs vieną dinarą 
juo nesinaudojo, tingėdamas dir 
bti jį tik išlaikė užkasęs į že
mę.- Dar subarė L. B. nariu^ 
kad jie nesugyvena ir net*išėjo 
į amerikiečių teismus beskaldi- 
didami L. B. ;

Čia tai jau yra L. B. nuopel
nas,norėdama net panaikjinti 
ALTĄ, nuolat prieš balsavimus 
keičia įstatus.

Kitas pavyzdys, per 25-is me
tus nebuvo stengiamasi sukurti 
chorą bažnyčioje. Choras, tai ir

3»-uTrrr. imiETj ..f?, 
in. ;

c kdvvobr. - r 
y;

yi išorėn

i? "XX ovx:
*5

šiuos praėjusius metus, kurie %iiv 
vieni: iš gfefiaūsįų. Tikimės, kad '

' ' . * • j ' ‘ Z " ' • ‘ , -'/y. '

būsite su munus ir i979 metais. ><f <
< . -iŠ-JP ‘ - - •

Giorgio Chiricp darbų turi pa 
monumentalaus, nizuotų A. L. D. S-gos skyrių, šaulio muzieiai. meno kolekcio- 

Daihninkai, ypač jaunesnio^ nieriai, galerijos, turi ir Chica- 
kviečiami įstoti į gos Meno institutas.

i istorinių 5 Amerkos Lietuvių Dailininkų
primena net gilios Uetu-j Sąjungą Sąjungos pirmininkas! 

yra M. &leikL. Tel: 434-6155.
MIRĖ GIORGIO CHIRICO
Lapkričio mėn. 21 d. mirė iš

garsėjęs 20-to amžiaus italų1 
dailininkas Giorgio Chinco, su- 

"senųjų žmonių pa-į laukęs 90 metų amžiaus. Dailės 
Vydūno filosofija- ir mokėsi Ateįnuose, Grakijoje,

rhOhe 523-2800 ;
45611W, Lincoln Hlcy. (at Likcdin MaujMattesoū, tll

b J4

yra p^Winim** jaunimo pa* 
žinti lietuviškų giesmių ir dai
nų grožį ir tą jaunimą išlaikyti 
lietuviai-^ O kas dabar daroma?

O besidižiuojant dvigubu jū- 
bihejumi, jaunimo bažnyčioje 
labai mažai matėsi, tik senimas. 
Ir reikėjo kvieste Dainavos an
samblį, kad pagiedotų per mi
šias. O kur parapijos jaunimo 
choras išugdytas per 25 metus, 
kur tie L. B. ir Klebono Moze- 
rio talentai, ar jie nėra užkasti 
į žemę, ir nėkiek nepaaugo, bet 
jei šendiena tą dinarą reikėtų 
rgąžinti, tai jis būtų, netik nepa 
augės, bet dar sumažėjęs.

Teip pat kun. Zaremba minė
jo, kad nepakanka pasakyti, kad 
aš nieko neužmušiau ir nepavo
giau. Tačiau dar nereiškia tavo 
gerumo nuopelnas, bet jei, tu ga 
lėdamas ką nors gero padaryti, 
bet nedarei, tai yra nuodėmė. 
O ar reikia didesnio apsileidimo 
neturėti savo bažnyčioje- choro. 
Tai toks 25 metų, dvigubu-jubi 
liejaus pasididžiavimas- Nema
nau, kad yra kur nors ?kita: ketu 
viską parapija .kuri- neturėtų,sa
vo choro. ' *- / * ’ 'v*- y

Nors vadinamės .Dainavos: ša

— Gruodžio mėnesi vyksta 
prof.. Adomo Varno reprezenta- 

® cine gailės paroda Čiurlionio Ga 
‘lerijoją Iną, 4038 Archer Avė. 

proga įsigyti Varno 
Sj kurinių Lankymo valandos Mi- 
»f dlrand' Savings banko darbo va- 

: bandomis, o sekmadienį nuo 
■^b2į00^i. 5:fil vai. ^popiet. .

- — Daik Vladas Meškėnas su 
sūnum š Australijos vieši Chi- 
įcagoje; Dail.. Meškėnas nutapė 
:sc*ejų Varnų portretus.

m.s.

A QV 

.?a
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^Detroito naujienos
u j’
S. L. A. 200 Kuopas metinis salėje. Bendrą Vasario ' 16-os 

sutrinkimas įvyko gruodžio, minėjimą ruošia Detroito Lie- 
mėri. 10 d. šv. Antano parapijos tuvių Organizacijų Centras, į 
patalpose. Dalyvavo 8 nariai.! kurį lema ir LB Detroito Apy- 
Šusiriftkimą pradėjo kuopos 
pirm, ir fin. sekretorius Anta
nas SUkauskas. Buvo perskaity
tas"'Pildomosios Tarybos nomi
nacijos raštas ir pabalsuota. Bal 
shs suskaičiavo Julius Rimkū- 
naš'lr Kazimieras špakauskas.

į joenuicv rkpyuiLK.cb v-pus 
• Daugumą baisu i Pildomąją: Lietuvių Klubo.Naujų Metu

linkės Organizacija. Toks LB 
Valdybos elgesys įneša tarp lie
tuvių nesantaiką ir ardo vieny-

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS
Dariaus ir Girėno Klubo LB

• Detroito Apylinkės V-bos ir 
J su- 

tikimas įvyks gruodžio mėn. 31 
d. Kviečia minėtų organizacijų 
valdybos Naujų Metų sutikime 
dalyvauti. Naujų Metų sutiki
mai įvyks minėtų organizacijų

i salėse. Skambinkite jų vadovy- 
Sukauskas ir Petras Januška,! bėms. 
daktaras, kvotėjas Dr. Daniel;
Debesys. T valdybą išrinkti: 
pirm; Kazimieras špakauskas. 
fim sekretorius Antanas Sukaus 
kas, iždu. Julius Rimkūnas, prof 
sekretorius Vytas 
globėjai: Antaneta 
Feliksas Blaūsdys.

Diskusijų metu 
tas nesutarimas su 
to Apylinkės Valdyba. Prieita 
išvada tartis su 352 kp. Valdyba, 
RK Susivienijimu, Sandara, Tau 
tinės_Sąjungos Detroito Sk. V- 
ba Nėr Lithuanų Sk. V-bo- 
mis viešai pareikšti TjB Detroi
to Apylinkės V-bai protestą dėl 
rengimo antro Vasario 16-os mi
nėjimo išvakarėse toje pačioje

Tarybą gavo: Į prezidentus adv. 
Raymondas Sak’s-Sukauskas, į 
viceprezidentus Vytautas Jokū
baitis, sekretorius Genovaitė 
Meiliūnas, iždininkus Antanas 
Grinius, iždo globėjus Antanas

Ant. Sukauskas

Ogilvis. Iždo 
Vaitkūnas ir

buvo palies-
L. B. Detroi-

Linksmu Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
savo rėmėjams, Naujienoms ir visiems 

lietuviams linki

AMERIKOS LIETUVIŲ PILIEČIŲ IR 
PAŠALPINIO KLUBO VALDYBA 

IR NARIAI

išrenkamas fpirnti- 
1 ninku, o 1976 metų valdytai pa
krikus imasi pats vadovauti ir 
visą 1976 metų B nes veikimo 
naštą vienas išneša ant savo pe
čių.

1976 metų gale sušaukia visuo 
tina narių susirinkimąą, kuria 
me duoda plačią veikimo apžval 
gą, tačiau ne visi buvo patenkin 
ti. E v. Fedaras pastebėjo, kad 
valdybai pakrikus, kodėl nebu
vo šaukiamas naujas susirinki
mas ir pakartotinai išrinkta nau 
ja v-ba. Kodėl taip nebuvo pa
daryta, jam nesuprantama, nes 
štisus metus B-nei išbūti be vai 
dybos esą labai keista.

J. Demereckas į tai atsako:: 
“Esame visi vienodi ir vienodas 
teises turime, tad ir- Ev. Fedaras 
galėjo šaukti’ susirinkimą, tai 
kodėl to nepadarei?” Klausia J. 
Demereckas. Po ilgesnių diskus i 
jų J. Demereckas, visuotiname 
narių ^susirinkime, vėl išrenką- 
mas p-ku 1957 metams, vice- 
pirm. — K. Strikaitis, sekret. — 
St. Bujokas, iždininku—Vincas 
Januška ir Radzevičius V. — 
kultūros reikalams. Tuo būdų {L 
Demereckas KLB-nės Apyl* vai 
lyba jau vadovauja treti metai. 
Žiūr. Naujienos Nr. 23(57 metų)

Jis ne tik B-nei vadovauja,

jos salėje, 
mereckienė 
liui 65-kių

je žmonelė Ona De- 1955 metais 
suruošė savo Juoze 
metų sukaktį, į ku

rią atsilankė virš 8(Hs svečių.
Programą pravedė Stasys Ra- 

mančiauskas, Winnipego šv. Ka 
zimiero lietuvių parapijos k-to 
sekretorius. Į garbės prezidiu
mą buvo pakviesta visa J. O. 
Demereckų šeima i p kleb. kun. 
J. Bertašius. Sukakties • proga 
buvo pasakyta daug kalbų ir 
įteikta daugybė dovanų su ata
tinkamais sve;kinimais.

KLB nės vardu, šių eilučių ra 
sėjas, įteikė auksinę plunksną su 
atitinkamu marmuro pastatu. Iš 
kitų dovanų pažymėtina: trys 
brangūs laikrodžiai, o odinė kė 
dė su modemiška lazda, tai nau 
jam pensionieriui.

Galutinį žodį tarė kleb. kun. 
J. Bertašius, kupis apibūdino Juo 
zo darbo įnašą slatant Winnipe
ge lietuvių šv. Kazimiero baž 
nyčią. Klebonas apibūdindamas 
jo dapbus baigdamas pasakė: 
“Aš nesuklysiu sakydamas, kad 
škfe lietuviškoje šventovėje ne
rasime vietelės, kur Juozas ne
būtų įkalęs vinį su savo nudėvė 
tų ,kreivu plakatuku” ir palin
kėjo laimingo gyvenimo, o dar 
daugiau visus sujaudino ,kada 

4 klebonas ištiesęs ranką sveikin 
Dail. Jurgis Juodis * Romo Kalantos pėdomis Aliejus!11 solenirantą, o kita ran 

ka įteikė šv. Juozapo statulą, ku 
ri nedaug mažesnė, kaip ir pats 

j Juozapas. Po visų kalbų bei do- 
! vanų įteikimo prasidėjo bend

ros vaišės ir draugiški pašneke
siai. Tenka pažymėti, kad J J De
mereckas vos atvykęs į Winni- 
pegą tuojau buvo išrinktas į: 
šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos k-tą ir savo patirties darbu 
par apijai dar iki šios dienos te 
betalkininkauja. J. Demereckas

bet neša visą veiklus darbą ant 
savo pečių. Renka B-nės nario 
mokestį, užsakinėja laikraščius, 
pardavinėja lietuviškas knygas, 
renka aukas 16-tos Vasario gim 
nazijai šelpti, platina Lietuvių 
Enciklopediją ir taip vis *’pri- 
klinasi” žmonėms, iš kurių ne
kartą gauna ir “pirties”, bet 
ką darysi, jeigu ir lietuviškos 
veiklos žmogaus jau toks dar
bas.

1977-tiems metams J. Dępie- 
reckas vėl išrenkamas B-nės p- 
ku Winnipege, kuris savo nepa
ilstamu darbu gražiai suorgani
zuoja Fotol OR AMĄ 77, kai
po Kr. Tarybos narys ir B-nės 
p-kas Winnipege dalyvauja X- 
tosios Kr. Tarybos suvažiavime 
Toronte, išrenkamas į suvažia
vimo darbo komitetą. Tai jau 
4-tą kartą pirmininkauja KLB- 
nės Winnipego Apylinkės valdy 
bai.

šiems metams pat išrinktas 
į B-nės v-bą, kurioje pasiima 
lengvesnes pareigas t. v. 16-tos 
Vasario Gimnazijai remti būre • 
lio atstovo. Tai kaip matome vis 
nenuilstamai varo tą lietuviš
kos veiklos vagą nesustodamas 
jokiam poilsiui. Tai pavyzdys 

visai mūsų Winnipego lietuvių
(Nukelta į ;> ysl

KOSTAS STRIKAITIS .

JUOZO DEMERECKO 65-KIŲ METŲ 
SUKAKTIS IR DARBO UŽBAIGA

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ 

VISIEMS LIETUVIAMS
U-h LINKI

(Tęsinys).
Į tokią lietuvišką stovyklą pa

puolęs Juozas irgi nenuleidžia 
rankų. Prmiausiai jam prisime
na kadaise per skausmus ir aša
ras nutrauktas gimnazijoje 1- 
mos klasės 'mokslas. čia jis susi
randa progą ir ima lankyti 01- 
denburgo lietuvių gimnaziją. Be 
to, dar gauna darbą prie anglų 
kariuomenės auto mašimų me
chanikų REME anglų kariuo
menės dalinyje.. Baigęs 5-kias 
klases repatrijuoja į Kanadą ang 
lių kasyklų. darbams, čia atvy
kus paskiriamas į St. Antonio- 
Basset mainas — kasyklas, šio
se kasyklose kartu dirbo ir ki
tų lietuvių, iš kurių prisiminti
ni: Kazys Kaknevičius, kurio 
žmona Janina Kaknevičienė — 
Vanagaitė dirbo “Tėviškės Ži
buriuose” — Toronte, o jis pats 
vėliau pradėjo dirbti “Carling” 
alaus bravore, o dabar yra to 
bravoro darbininkų unijos prezi 
dentiL Petras Galminas, Pet
ras Jurgilevičius, kurie dabar

irreikėjo surasti buto garantiją 
išlaikymą”...
' tr štai Juozas Kuoslaikiais bes 

lampinėdamas po mainų aplin-
kinius miškelius iš kurių viena savo artimą giminaitį kun. 
me užtinka seną tralerių sulū-Į Sabaliauską, kuris gyvena čika 
žusį namelį. Tuojau kreipiasi įj —-- -- . Tra 
savo anglies kasyklų vadovybę 
ir viską išsiaiškinęs gauna suti
kimą namelį remontuoti ip drau 
gų padedamas greitai jį tinka
mai sutvarko pradiniam gyveni
mui ir gauna leidimą atsikvies
ti šeimą. Kiek buvo džiaugsmo; 
susilaukus savo šeimos ir 
padarius įkurtuves Sename židė 
nu buvusiame traderių namely
je-

Baigęs sutartį atvyksta? į Win 
nipegą,>bet ir čia ne rojus. Sun 
ku gauti- darbas čia palikęs šei-

goję ir dažnai atvyksta į Winin 
pegą rekolekcijų pravesti, bet 
Juozukas labai apgailestavo, kad 
į jo 65-kių metų sukaktį negalė
jo atvykti

J. DEMERECKO DARBAS

Jam atvykus į Winnipegą 
.1052 metų kovo 2 d. visuotina
me narių susirinkime išrenka
mas į KLB-nės Winnipego Apyl., 
valdybą, kurioje išbūna iki* pat 
šiai dienai eidamas įvairias fi
nes valdybos nario pareigas. M.- . •,' * • ' *

kur kartu dirba St. Ramančiaus 
kas, St žymantasma ir šias eilu
tes pašantis. Darbas sunkus. 
Miškas blogas,, o smego' iki pa
žastų, bet vis tik prisiminus tori 
limo ir šalto Sibiroitremtį, shie

dabar. Toronte ir kiti Juozas- De 
mereckas ir sako: “šeima liku
si Vokietioje, tad reikėjo kom 
binuoti ir ją kaip nors atsikvies 
tt bet kaip ir kur? Pirmiausiai

SVEIKINAME VISUS MŪSŲ GAUSIUS KLIJENTUS 
SU KALĖDŲ ŠVENTĖMIS

E3XS5TT'-------
IR NAUJAIS METAIS

COSMOS PARCELS EXPRESS CORPORATION

MARQUETTE GIFT PARCEL SERVICE
VYTAUTAS VALANTINAS, Savininkas
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go pusnynus ir žiaurius NKVD- 
stų kankinimus viskas tenka už 
miršti. - •

Grįžęs į Vinnipegą Juozas dir 
ba įvariose kompanijose, o liuos 
taikiais privačiai. Kiek suritau 
pęs nuperka krautuvę, kurioje 
kartu su žmona dirba net po 24 
vai. paroje.

Kiek vėliau nuperka visą blo
ką, kuriame be jo nuomojamos 
krautuvės dar yra drabužių vak- 
lykla ir restoranas. Tai paja
mos padidėjo, o Juozui gyve
nimas staiga palengvėjo. Ir taip 
bedirbdamas palieka žmoną krau 
tuvėje, o pats gauna darbą Win 
nipego miesto Pars And Recrea 
tion Departmente prie žolės 
laistymo darbų, o kiek vėliau 
susipažinus su darbu, kaip ge. 
pas plamberis, paskiriamas bo
su (foreman) — darbų vykdy
toju viename dideliame miesto 
distrikte, kur išdirba virš 10 me 
tų.

Demereckui 61-ki metai

1977 metų vasario 23 d. Juo
zui suėjus 65ridems metams, pa
gal įstatymą turėjo būti atleis
tas į pensiją. Kadangi jo dirba
mas darbas buvo gana kompli
kuotas ir reikalaujantis gana ge 
ros patirties, todėl Juozui Win
nipego miesto Valdyba sudarė

ruoš kitą asmenį savo vietai Ir 
taip Juozelis dap išdirba viii

jom atleidmo įstatymą.
1977 metų vasario M d. (WM, 

8v. Kazimiero
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TURINTI DIDELES ATSARGAS

Feder alini a i patvarkymai reika
lauja bausti ne laiku išsiėmus cer- 
tifikatus.

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygeles sąskaitos 
neša

• — MUMUMOC, OMCAOO t, NJL, Thuriida^, December 21, 197J

pas mus
Pas mus taupomi jūsų pinigai at

lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkes bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10-tą mė

nesio dieną, neša nuošimčius nuo 
mėnesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, 

ĮjtMfta 1921 m<taU T<-01-8070
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jų stebuklingą

JapO-

-zuotas. VLIKą sudaro tos politinės—grupės, kurios sie
kią Lietuvos nepn^uš^y^?J^ęyiietiivos autonomi
jos,., ne prie Sovietų*Sąjungos prisijungusios'respublikos,

Kitose JAV vietos® 
rn e t<rn« _

Devynių grupių susitarimas pasiekė savo tikslų. Pa
sirodo, kad panašiai galvojo ne tik Chicagoje ir jos apy-

buvo, .žiauru?.

— daugiausia pastangų pade
dant, kad Lietuvai Europoje ir 
lietuviams svetur išgavus žmo- 
nybės tiesas,, gerovės būvį”. 
(SLĄ 1916 m. Kalendorius 122

Kiek, turėjo priešų, kokį 
; njejęšingi.

. (Bus dapgiau)

BITĖ STEBUKLADARĖ = ŽMOGAUS

NAUJIENŲ rastinė atdari, kasdien, išskyrei tekmadieniu f nuo 
9 vaL ryto iki 6 raL vikaro. Šeštadieniais —iki 12 vii

Žiedų dulkės rūšiuojama pagal jų vitaminų, 
mineralų ar 
yra gera pagalba širdies ligoms gydyti, k. a. an- 

fginą ir kitas. Jomis sumažinsi cholesterolį krau
jo apykaitoje, gera pagalba krauju spąpęlinųiį 
stabilizuoti, bronchitą, reumatizmą ir sėdėjimo 
požymius, imant nemažiau kaip pe 1Q0 mg. kąsr 
dieną. Žiedų dulkės — bičių duona (Bee Pollen) 
yra stebuklingas maistas ir vaistas, o kombinaci
ja su medumi geras vaistas odos nudegimams 
bei sužalojimams gydyti. *

šioje dalyje Susivienijimo “labiau susitvarkiusi ir visus 
Lietuvių Amerikoje aprašomas .-lietuvius apimtį galinti organiza 
gyvenimas' yra antras trečdalis j ei j a’

j v1’so SLA gyvenimo,, tęsiantysis 
nuo 1916 iki 1944 metų, apiman
tis 28-rių metū • laikotarpį, šia
me laikotarpyje vyko du pasau
liniai karai, buvo išsikovojusi 
laisvę ir vėl netekusi Lietuvą, 
susilaukė ekonominio gerbūvio 
vėliau ir smukimo, o po to vėl- 
stiprėjimo Jungtinės Amerikos 
Valstybės ir tame pat laikotarr 
pyje pasiekė savo aukščiausią 
organizacinį išbujojimą bei per
gyveno didžiausią savo vidinį 
sunegalavimą Susivienijimas

Lietuvių Amerikoje. i
Visame pasaulyje šis laikotar

pis buvo dinamiškas: Lietuvoje 
gyvas veržlumu laisvėn. _ Ame
rikoje — jos augimu ’ pasaulio 
galybėn, p Susivienijime Lietu
viu/. Amerikoje šis’ laikotarpis 
ryškėjo organizaciniu gaivališ
kumų, atkaklumu ir ištvermįnr 
gurnu.

Kaip tik 1916 metais buvo kai 
bamą' garsiau ir pabrėžiamą 
tvirčiau 4Amerikos Lietuvių- Ręs 
publika’, kaip siektinas idealas,, 
priedo vesti galėtų Susivieniji
mas Lietuvių Amerikoje, kaip

ladąr-ę, skęlbs ir “Būk mandagus Bitei” savai- 
tęs. Bęt, šiuo tarpu, jo vienintelis prašymas yra

dėti gęriųt(Tęsinys)
Upsala Universiteto ligoninėje, Švedijoje, 

spęciąlisąi patyrė, kad apie 80% ligonių, pasigy
dė influenza, tymus, šlapumo negalavimus, kro- 
nišką prostasis, tą sunkiąi gydomą vyrų lyties

Kai 1916 metais Buvo kalba, 
ma apie ‘Amerikos Lietuvių 
Respubliką’, tai buvo statomas 
toks - giedras'ir p'Įnas pasltinė- 
jinjft--klausimas sau: “ar išvy
stymui savųjų tarpe tokios or
ganizacinės ] tvarkos, kokių turi 
taip vadinamos politiškai nepri- 
Ruimingos gautos, būtinai reika- 
lingarturėti /narsūs .karvedžiai, 
organizuota kariuomenė su di
delėmis anuotomis' ber kulkos
vaidžiais ir kitais: pabūklais už
laikymui rienyBės-ir'tVarkos "sa
vųjų tautiečių tulpe?’’ (Pr. But
kus, Ko Amerikos lietuviai gali 
ir tūri teisę laukt iš SLA? - žiūr. 
SLA Kai. 1916 n j. j.

ra pagrindo manyti, kad jis nesistengia ir kitų įsibro
vėlių surąsti. Bet" jeigu visi būsime vieningi, tai galėsi
me nustumti įr- šią nelaimę. Reikia imtis darbo puošni 
džiai, ryžtingai ir vieningąi. Sutartinai dirbdami lietu
viai daug padarė. Nėra pagrindo manyti, kad jie ir da-

vartojant žiedų dulkių maistą ir gyduolę.
Patirta, kad kviečių žiedų dulkėse yra ypa

tingą būtybė, elęrpentas sėkmingai gydąs kraujo 
apytaką. Juose esą neparastai daug labai sti
praus rutino; grikų svarbiausio elemento, randa
me kviečių dieguose. Rutinas sustrina arterijas, 
padaro gyslas atsparesnėmis sutinimams, susti
prina širdį ir sulėtina jos ritmą, padeda sulaiky
ti kraujavimą. Sumažina cholesterolį. Rutinas 
atitolina sunkius negalavimus iri gyslų sutini
mus. Patartina kiekvienam vartoti žiedų dulkes, 
paimant bent 15 iki 20 minučių prieš valgį. Pa
sireiškus jausmų pakilimui, ar kokiai nervų 
įtampai, patartina nelaukiant paimti- vieną tab
letę. Nervų pakrikimas greit praeis, pakils ūpas, 
atgis ir energija.

433.00 
$18.00 
$10.00 
$ 3.50

iaos ir demokratinės respublikos. Pridedame-demokrati- 
nės, nes neturime,žodžio, kuris apimtų visas lietuvių po
litines grupes, norinčias dirbti bendrą darbą ne tik ko
voje su okupantu,’bet ir išlaisvintoje Lietuvoje.
Šitos grupės, pastebėjusios paskutiniu metu pasireiškus 
dus nesklandumus, aptarė reikalą ir nutarė grįžti prie 
pagrindinių VLIKo ištakų. Jis buvo suorganizuotas ko
vai už Lietuvos laisvę. Jį privalo sudaryti-* grupės, sie
kiančios tų pačių tikslų, valdybon privalo-Įeiti žmonės,

Tai būtų sava respublika, 
kąip kad esama, pasaulyje kitų 
respublikų, tiį; be aprubęžiuo- 
tos" teritorijbs. Vis dėltb ir 
kios respublikos vaizde “SLA 

* tuH” būti padalintas į' Apylim 
kės, Apylinkės į Rėdybas, Rėdy- 
bos į Apskričius, Apskričiai į 
•Valsčius, Valsčiai į. Kuopas”. 1 

Taip vaizdavosi vienas SLA na 
rių — teisininkas Pranas' Btrt- 
kus, pabrėždamas “Neleiskime 
jokiai srovei savirtis SLA. Tebū 
na visiems žinoma, jog tai yra 
visuomeninė (t. y. visuotinė, m. 
p.) organizacija”, (žiūr. SLA 
19J.6 m. Kalendorių 159-163 ppj.< 

Tą patį tik savaip, kalbėjo 
tada ir dr. Jonaą Šliūpas: “Iš po 
Etiško atžvilgio SLA dirba pui 
kų darbą, vienydamas visokius. 
sltfč5gsnius ir pakraipas. -Čion su 
eina-tautietis, socialistas, kleri
kalas ir tt., ir. visi — bėgant lai 
kui; — —susiranda beesą savo 
vietoje. Čion išsidirba tautos 
idealai, todėl aš ypatingai guę> 
'dbju‘ SLA, kurio' mintį juk" aš 
pats ir užmezgęs esmi dįr 1885 
m. Norėčiau SLA matyti kaipo 
didžiausią mūsų tautos įstaigą

Iš žiedų dulkių yra daromi grožio pagalbos 
tepalai, įvairus veido ir rankų valymo skiedi
niai, veido raukšlių tepalai. Yra įrodyta, kad 
žiedų dulkių preparatai su kviečių diegų prie
maišų, geriųa nepageidaujamus pdųs Požymius 
į' trumpą laiką, dėlto, kad žiedų dulkėse yra 
ypač daug arpino rūgštįes. - - •

Autorius, baigdamas pastebi, • kad ateity#,

kalbėta apie. lietuvišką? išeiviją 
Ąmerikoje. Ir7tikėta;:kąd šiame 
laisvame krašte-galima sėkmin
gai .kurti visLomebinę ^sąrangą - 
net ką tai- panašauk į'fespubliką 
- be fizinių priernonių, be kari
nės pagalbos, neti be policinės 
apsaugos; ^O/gąnizaęiją buvo 
ryžtamasi šiatyti ant susiprąti- 
ma-pamatų,- geros valios norų, 
ant įsitikinimo ‘ vienybės gali- 
mūmiĮL kad ir. višiiomeninių 
vįų įvairybėj.,

Tokioje t-ano meto dvasiqje 
SįLA gyvaį Lietuvos kląu- 
§ųną, kuris IhĮyĮ vaizdžiai išdė
stytas Albino? Rimkos leidinyje 
‘Lietuvių tautos klausimas Eu
ropos •* karės «■ Rįotųfpasircxlzim 
šiame iš “Tėvynės” lardyklps

LITHUANIA* DAILY N6Wą

Daily Exepi Sunday bj The Lithuanian Pub. Co^ 
173* Se. Halstad 5trwt# Chicago, III. 60608. Telephone 421-4100

Vytautas, grįžęs iš Žalgirio, pasikvietė savo 
seną žynį, Pranešti apie jo įvykdytą kovą: 
Vytautas: . '4,

—O dabar, Žyny, turėk kantrybę didžiausią, 
Ępl Tu apię įątprinę kovą busi išklausęs. 
Vytautas, žynį įspėjęs, keičia gyvenimo vagą; 
Rodo kapi Žalgirio mūšis liepsnodamas degą. 
Ir save parodyt ne vien kaip viršmogį karo, 
Bet ir kaip strategą, kurs priešus bevalius pą-

suras ir pa
tieks būdą, kaip žiedų dulkių maigtą' geriau 
naudoti, Gal ir yąįkąį tadą vąlgys ?įedų dulkes 
su pienu, čiulps kaip gumą. Visuomenė, norėdą-

- VĮJKą sudarančios politinės grupės, susirinkusios 
posėdžio New Yorke, pasikeitė nuomonėmis apie būti
niausius darbus ir padarė vieningą nutarimą. Trumpai 
būyp aptarti ik šio meto vęstį darbai i? nutarta vienin
gai tęsti darbą.
.-'"įjeigu Chicagoje devynios politinės grupės, aptaru
sios įki to meto Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto vedąmą dirbą, ųutarė, imtis, priemonių siekti pa
grindinių VLIKo tikslų ir nepalikti *'ne. viėnos grupės
nuošaliai, tylia stebėtoja, o,ne talkinike‘-tai New Yorke,B turėti tikinimus, kuriuos jam laisva 
visi nutarė įsitraukti į darbą. ’' . 1 — ■n7 r <
' Prieš > VLIKo konferenciją

galėtų laisvai siekti savo tikslų, kuriam nekliudytų p*a- 
atsakingas pareigas, šių minčių vedamos grupės ryžosi 
dėjusieji lankstytis prieš okupantą ir norį siekti su juo 
bendro darbo meno ar kultūros srityse. Jie mano, kad 
oknpantas leisis skaldomas. Jiems atrodo, kad radus ben. 
drą kalbą mene, literatūroje, muzikoje ir dainoj, bus ga
lima rasti šiltesnę širdį ir politikoje.

Panašiai galvojantieji okupanto ir komunistų orga
nizacijos nepažįsta. Komunistas neskaidomas. Jeigu jis 
negali pasiųsti politinio agitatoriaus, tai jis siunčia dai- 
nuojančią sireną, kuri bando pavergti širdį, kad galėtų 
užmauti kilpą. VLIKas sudarytas ne bendradarbiauti 
su okupantu ar jo sudarytomis organizacijomis, bet ko
voti prieš juos.

Devynios VLIKą suorganizavusios įr išauginusios 
grupės plačiai aptarė klausimą ir nutarė Chicagon suva
žiavusiems atstovams priminti, kad VLIKe ne vieta Al
seikoms, kad ten kojos negali įkelti okupanto padlaižys, 

■ užimąs ar besirengiąs užimti bet kurioje organizacijoje 
grąžinti VLIKui tas nuotaikas, kuriomis jis buvo suor
ganizuotas. Paaiškėjo, kad panašiai galvojo ne vien či- 
kagiškiai. Tokios mintys jau seniai nerimą kėlė visose 
Amerikos lietuvių politinėse grupėse. Devynių grupių 
pareiškimas Chicagon suvažiavusiems atstovams nesu
kėlė nerimo. Tad nebuvo jokia naujovė ar netikėtas da
lykas. Tai buvo natūralus procesas, kuris laukė būti pa
judinamas. Kai vieni drįso pajudinti, tai kiti, pareiškė, 
kad ir jie pilniausiai pritaria toms mintims.

Jeigu pripažįstame, kad VLIKas -yra kovos orga
nizacija, tai ji turi būti sudaryta iš okupanto priešų. 
VLIKe negali būti nei vienas atstovas, kuris negupran- 
ta pagrindinių VLIKo principų ir -tikslų. Į VLIKo eiles 
negali patekti žmonės, kurie VLIKą yra pasiryžę ardy
ti. VLIKo eilėse negali būti žmonės, kurie lankstosi ir 
šunuodegauja lietuvių tautos (įidįaąųsiam prięšjii. . A- 
męrikon atvažiavęs lietuvis yra ^įsyąs žmogus.- Jis ga- 

šąžinė 
diktuoja. Jis galį, priklausyti grupei, kuri yra arčiau- 

konferencijos š metu šia -prie jo širdies. Bet jeigu organizacija pripažįsta 
įvairūs Vyriausio -Lietuvos. Išlaisvinimo Komiteto reika- VLIKo principus, jai prieinamus, jeigu ji nori pridėti 
lai gerokai sustiprėjo. Prįe VLIKo priklausančios orga
nizacijos ir jų vadovybės buvo priveistos patikrinti VLI? 
Ko kūrimosi Pradžioje.padarytus susitarimus, priimtą 
statutą ir palyginti jį su šių dienų VLIKo vedamais dar- 
b’ais. žiu pasitarimų metu prieita; įsitikinimo, kad VLI-

savo trigrašį prię kitų orgąpįzacijų, esančių tokios pa
čios nuomonės apie VLIKą, tai ji negali siųsti į VLIKą 
žmonių, kurie abejoja VLIKo veikla, kuriems yrą sve
timi VLIKo vedamos kovos principai, ji negali siųsti 
okupanto šunuodegautojų r VLIKo tarybą. VLIKo ta
ryboj) siunčiamas atstovas turi įųti aiškus, kaip gę- 
rįąųsįąs kristalas.

Didelė lietuvių dauguma pažįsta savuosius ir .dar 
geriąų pažįstą okupantą. Jie niekad neužmirš, ką jie 
prarado, iškeliąųdami iš gimtinio krašto. Okupantas 
pajėgė išnaikinti kiekvieną žmogų, kuris rūpinęsi gim
tinio savo, krašto laisvę. Juos- žų^ę viętųje, šaudė pake
lėse, siuntė £ Sibirą, įr į šiaurės Lędinįuotą vandenyno 
pakraščius. Jiems dąyė pačius sunkiausius darbus. Ver
tė gyventi nežmoniškose šalčio’ ir bado sąlygose. Pau- 
gelis jų išmirė. Daugelio išvežtųjų kapai nežinomi. Iš
žudė savo kraštą mylėjusius lietuvius, jie ėmėsi orga
nizuoti jaunimą’j komunijų pąrtijos eiles, davę .jiems 
policininkų ,enkavedistų privįlęgįjas. Juos naudoję lie
tuviams dąr labiau išnaudoti ir pavergti.

Dabar sovietų agentai stengiasi pasiekti Ameriką 
ir įsibrauti į laisvų lietuvių organizacijas. Nepaliktas 
ramybėje ir VLIKas. Okupąųtas bandė prieiti prie VLL 

ir New Yorko srityje gyvenantieji atsakingi pareigūnai.1 ke dirbusių technikinių dąrbįniųkų, Nukąru nępąsląp- 
Nutarimas pasikratyti įr atstatyti VLIKą tokį, kuris tis, kad jam pavyko įtraukti į savo tinklą Alseiką. Nę- b,ąr nępądarys.

Ai December L, 1^77 
Subscription latts:

In Chicago 533.00 per year, $18.00 per 
dx months, $10.00 per 3 months. In 
other USA localities $30.00 per year, 
$16-00 per six months. $9.00 per 
three months. Canada $33.00 per year; 
other countries $34-00 per year.

N^o gruodžio pirmos d. 
'Diofira&io Kabos:

Chicagoje ir priemiesčiuose: 
m p ta m j ______________

pusei metu _______ L—__
trims mėnesiams 
vienam mėnesiui _______

Paminėtini du ypatingi noutykiai, ypatingai 
išaukštinantys žiedų dulkių 
galią.
;■ Vienas tai tasĮ kad vienam JAV lęąriui patekus 
į kinų nelaisvę, teko pergyventi nežmoniškas są
lygas. Jis buvo sužeistas ii' žaizdos ęąngrępąv0-. 
Jokios pagalbos niekas ir nesireųgė jam suteik- 
ti, nors jau įr gyvybė buvo Pavojuje. Jis bego. 
Ląimeįj jis buvę surastas draugingos kinų šęi- 
mos, priglaustas ir reikiama pagąlhą suteiktą. 
Jis buvo maitinamas žiedų dulkių maistu ir gy
domas žiedų dulkių mostimis. Jis pasveiko ir 
gyvybė buvo išgelbėta.

Kitas nuotykis. Amerikos karo lėktuvo pir 
jotas buvo priverstas nusileisti į priešo 
nų sritį. Priešas išdegino jo kojas raudonai kar<

šiuos žodžius, prisidėti talka p; 
mūsų planetas gyvenimo kokybę,

(PABAIGA)

vybė pavojuje, Niekas įr nesirengė .jam Pagal- yra galimas daiktas, tyrinėtojai 
amino rūgščių sudėtį. Royal Jelly bos suteikti. Jam pasisekė pabėgti ir pasislėpti 

tropikų tankumynuose, Dėką draugmgos kinų 
šeimos, jis buvo surastas ir pagalba suteikta. 
.Mąitinp jį žiędų dulkių mišiniu- su vaisiais, žo
lių arbatą ip sriuba. Per dešimtis dienų skaus
mai praėjo įr kojos sugrįžo į normalų savo sto
vį. Nuo tada ir maistas buvo pakeistas, palaip. 
niui padedant bičių žiedų dulkių (bičių duonos) 
pyragą, vaisių, daržovių, žuvies Ar' mėsos, žie
dų dulkių ir medaus pagalba Amerikos karys 
Sėkmingai nugalėjo gangrenos prėsmę, atgavo 
laisvę, sveikatą ir gerbūvio jausmus.

Gal šių žodžių skaitančiam Naujienų skai
tytojui ir niekad neteks Pergyvenai tpppįl^H 
grėsmės, tačiau žiedų dulkių ateitis yra daug 
žadangi kaip inaisto, taip ir medicinos įr mity
bos plotmėje — patartina įsidėmėti, nes ?|edų 
dulkių maistas yra geresnė gyduolė už fonhaei- 
nius vaistus dėlto, kad yra natūralus maistas ir 
natūralus vaistas.

NAUJIENOS, CHICAGO 8. Bl. Thursday, December 21,1978

i

Naujienoj eina kasdien, išskiriant 
sekmadieniui. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
HL 60608. TeleL 421-6100.

pubei metų __________ ----- $16.00
trims mėnesiams _____  $ 9.00
vienam menesiui —_ < 3.00

Kanadoje:
metamą ___ ___ $33 00
pusei metu ________
vienam mezwaiui L__ 1

----- $18D0
----- $ 3 JO

Užsieniuose
metanu ________ _______ $34.00
pusei metų ■
yiez^am mėneitul

___ $18.00
___ $ 4.00

Piniiug reikia <Įų£l pašto Konev 
Orderiu karto /u užiakymu.



Amerikos lietuvių...
/ Atkelta iš 4 psi.) 

191(i metų išvakarės. Autorius

OK. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GlKEKQLOGINa CHIRURGIJA

6449 So. Puhskj Rd. (Crowford
Nodical BoHdfrwk Tok LU 5-M44 i^anR<^ “’Tuo tarpu taip
Priima ligonius pagal suritarimv I ^niai tekilusi Europos karė lie- 

Jei neatMUepiiu skambinti 374-8004 ! tuvius pastatė į visai naujas ap-

INKSTŲ (R ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Talat. 695-0533

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Msdidnos direktorius

5. Hsnhsim kd^ Wsstchostsr, >L. 
VALA->'D06: 3-—a darbo dienomty ii 

ko antra šeštadieni 8—3 vai 
W.: sAa 562 >728

>EL.— BE 3-5893 

dr. a» b. gleveckas 
gydytojas ir chirurgas 

SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 
W *ut 103rd Stm) 

Valandos pakai suaitanma.

Enkybes. Jeigu tnes nenorime 
amžinai merdėti bet geidžiame 
plėtotis ir dalyvauti žųionijois 
kultūros gyvenime, tai dabar 
kaip tik yra proga savo esybę, 
ir reikalavimus gabiau bei aiš^ 
kiau apreikšti - nežiūrint į tai, 
kokie bus karės vaisiai".

Ir glaudžiai prie to jis pabrė
žia: ’’Bet č:a pat turime turėti 
aiškų supratimą apie savo rei
kalus ir jų aprūpinimo būdus”.

Kaip malonia, Albinas Rimka 
kelia Lietuvos atžvilgiu du da
lyku: savo reikalų supratimą ir 
jų aiškų ir garsų pareiškimą. 
Dėl pirmo dalyko jis įspėja ‘’pa- 
sirūpinti, kad visas Šis darbas1 T>Uni.Uni{?’

pasakytai plačiai išplatinti Lie
tuvos autonomvos idėją . 
(99 p.).

B. 1916-TIEJI METAI

Pradžia, nuo kuries čia yra 
menamas Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje gyvenimas, yra 
šios organizacijos 29-tas Seimas, 
posėdžiavęs 1916 m. birželio 5-10 
dienomis Pittsburghe, Pa. Čia 
dera, akimirkai stabtelėjus, pri
siminti to meto bendrą padėtį -

Senasis Kaunas

rife-

.-jj
n

je ir Amerikos lietuvių gyveni
me.

Pasaulyje vyko didelis ir 
smarkus Pirmasis pasaulinis 
karasį prasidėjęs 1914 m. liepos 
28, ir baigęsis 1918 m. lapkričio 
11. Dabar šis karas buvo savo 
laiko ir atkaklumo įpusėjime. 
Jame Anglija, Belgija, Prancū
zija, Italija, Juodkalnija, Riv 
~ * , Serbija, Graikija,
Rusija, Portugalija ir Japonija 
kovoje prieš Vokietiją, Austro- 
Vengriją, Bulgariją ir Turkiją.
Šiuo metu Rytų fronte vokiečiai aklėje tautos politiniai siekimai 
ir rusai įsitvirtino vieni prieški- buvo gyvi ir 1916 m. birželio 10 
Uis apkasais .nuo Rygos iki Dnie
pro ir Pruto, ligi Rumunijos sie
nos. Tuo tarpu buvo nežinoma 
kuri pusė bus laimėtoja ir kovos 
vyko didelėj visokeriopoj įtam
poj.'

Lietuvoje, didžiųjų mūšių ap- 
{žinos ir meš jų hiekam nerodę naikintoje, įsigalėjo vokiečių 
sim, tai mūsų 'triukšmas vien okupacija. Lietuvių tautai tai 
namieje maža ką- tegalės” (,99 buvo kieta ir sunki priespauda, 

v * *** F'l.rx> W -v k - * —•- - -

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
, KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI .KRIKŠČIONIUI

"Ilsisi ir tyli visa žema, džiaugiasi Ir linksmai Jūkau|a".
i Iza. U.-7.

Dėkojame Dievui už tokį brangų ir širdį palinksminanti jojo pažadą, 
kuris bus įvykdytas tada, kai bus įsteigta žemėje ilgai maldose pralytoji 
Dievo nepajudinamoji karalystė, kurios Karalius karaliaus teisingume ir ku
rios kunigaikščiai darys teisybę. (Zr. Ixa. 32:1; Pat. 14:7). Iš tikrųjų Šita 
karalystė, kaip pranašo pasakyta, bus “visų tautų pageidavimas”. Jos vei
kimu bus palaimintos visos žemės tautos ir giminės. Joje bus suteikta žmo- 
E^ms pilno ir amžino gyvenimo laimė, ramybė, sveikata, atilsis, saugumas, 
gt^rovė ir tobula teisingumo ir meilės valdžia. Visi pavojingi, keoksaingi 
ir nepataisomi žmonijos priešai bus sunaikinti nuo žemės paviršiaus.

IV. RAITO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Statea Island, N.Y. 10303

būtų vedamas nuosekliau ir pla
ningiau, kad išrėdytų ne vaikų 
žaislu ar egiaUiiotų patriotų 
svajonėmis, bet* rimtu darbu, 
kuris parodytų tikroje šviesoje 
dalykų turinį” (J00 p.). .; v

Dėl antro dalyko vėl gi fįiiĄ-

net sekmadieniais bažnyčiose. 
Vidurio Lietuvoje, su Kauno 
miestų, viešpatavo vargas, o ry
tų Lietuvoje, su Vilniumi, šmėk
štelėjo ir badas. Kur vargas ir 
badas, ten kyla ir epideminės li
gos. Jos dažnino ankstyvą mir
tį ir pagreitintai retino žmones 
kaime ir mieste. Lietuvos žmo
nių dalia buvo labai sunki.

Tačiau ir tokioje Lietuvos bū-

šie du vokiečių karinei vado
vybei įteikti memorandumai iš
kilo atošvaistėj jau anksčiau su
rašytų, atspausdintų ir slaptai 
išplatintų Lietuvoje atsišauki
mų su kreipiniu - “Lietuviai-0, 
šį atsišaukimą buvo pasirašę 
‘Laisvosios Lietuvos Kovotojai’ 
ir, tarp kitų dalykų, ten buvo 
sakoma:

(Bus daugiau)

Mažeika Evans
9

5 / Ą bPTOMETRISTAS’
> f-.' KALBA LIETUVIŠKAI

■ ' Uit W.71 St T«L 737-5145
TiĮprūu akla Pritaiko aJdnjm ii

G; \ jį'. “contact leaser'”

agal suaitarinų. uždaryta tre^. - v .
~ galim susipratę-būti, mfi-

1 ari Y*«aiVnlsvirnui frali hfifr fo-ieniy

~lgi, bet jeigu apie juos nieks n#:

įką išsitaria labai pamokančiai:

DĘiLEONAS SEIBUTISi • ‘ *' " *1 '''

INKSTŲ,. PŪSLES IR 
v ; .PROSTATOS CHIRURGIJA 

, 2654 WEST 63rd STREET
Vai. abtrad. 1^—4/popiet,

' ketvirta. 5—7 vii, vak? 
' -Ofiso telef.: 77^2880 ' 

„• -■RbziiencŲėi tW*f.: 448-5545

įbR. VYT. TAURAS 
t .4»YpyrojĄ$.. m chirurgas

p.) J * U * Jkai jos ūkis, vietomis \nsai su- 
Pagaliau, atsigrįždamas pla-' griautas, o vietomis apgrobtas, 

čiu mostu, jis kalba pabfėžda-'buvo griežtai įpareigotas didelių 
mas - “Čia milžinišką, darbą ga- duoklių prieyTileiais (rekvizici- 
li attikti Amerikos liėtuS’iai, ku- jęmis) ir žmonės prievartąuja- 
rie naudodamiesi pilna įžodžio mi įvairiems karui palenktiems 

prefchkt, sper:, moterį j ir susirinkimu laisVe gaiL neiš-darbams, tuos žmones gaudant
Offtai į&l WH? Svtjir$YJ£ET^

OFISO. VAIa: trečiac
ir pe^ętj>4 vaL rak ^tądle 
iliif ♦ 2-4 vai. popiet ir kitu laiki. 

. . pagal RinritRr^rrią
Mielam

L: OBTHOPKDAb-PHOTEZIST/ 
Aparatai - Protezai. WLbaj 

'■>>: i dažai. SpaclaU pagalba Ejfsm 
** f Arch Supports ir t t. ■- 

YaL- 4 ir B > 4.' ^adlEfiiiis 9-
< 2ASC W»*t (3rd SU Chicagp. R J. 

•. ;. T.ląf,. PRoapąat t-MU '' 

fhfckfeAU5fY»iAi :

MOVING 
Leidimai — Dilna apottuda 

ŽEMA KAINA 
'R. iERtNAS* 
Tai. WA 5-8063

PIlANUI SĘKMOKUI 

mirus, jo žmonai Irenai feiškiailie 
nuoširdžią užuojautą;

i

r

R/LB M. P. APYLINKĖS VALDYBA

Amerikos Lietuvių Tarybos narei

MARIJONAI šRUPšlENEl
MOVING

' Apdraus parkreu$tym*t . 
iš (vairiu atstumu 

ANTANAS VILIMAS 
Tel. 375-1W3 arba 37M996- ----- — ----- -----  - „

įnirus, 
šeifnai, draugams bei pažįstatiiiems 

reiškiame gilią_ užuojautą 
ir kartu liūdiihe;

Amerikos Lietuviu Taryba

Brežnevas apsegiotas 
auksinėmis žvaigždėmis
Sovietų prezidentas savo 72 

metų amžiaus sukaktuvių pro
ga apdovanotas Auksine žvaigž 
de, tai jau trečioji tokia žvaigž
dė už didelę patarnavimą ko
munizmo, partijai ir Sovietų 
valstybei.

Paprastai, sovietų lyderiai ap 
dovanojami pabaigoje kalbos 
Maskvoje bet išimtis rodo, kad 
Brežnevas Kremliaus hierarki- 
joj tebesėdi aukštai.

® Daugiausia morkų išad-

buvo įteikti du meni oran dūmai 
Vokietijos vyriausiam rytų ka
ro vadui. Pirmame memoran
dume buvo išdėstyta trumpa 
Lietuvos istorija iki lietuvių vi
suomeninio gyvenimo pažangos 
dabartyje^ o antrame - aiškiai 
pareikšti siekimai atstatyti ne- 
prkilausomą Lietuvos valstybė 
su sdstine Vilniumi, šiuos me
morandumus pasirašė 12 as
menų': dr. L Basanavičius, kun. 
dr. J. Stankevičius, St. Kairys, 
A. Janulaitis,- A. Stulginskis, 
kun. dr. J. Bakšys, A. Smetona, 
M. Biržiška, P. Klimas, dr. J. 
saulys, L Vileišis ir kun. A. Do- ginama Kalifornijos, Texas ir 
gelis. * Arizonos' valstijose.

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737 - 8601

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽLAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 — 1742 .’ .-h' į

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED. KOPLYČIOS

Pa-

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

AMBULANČI 
PATARNAVĮ 
MAS DIENA 
& NAKTL

TURIME 
KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTL 
DALYSE.

ftYS MODERNIŠKOS KOHYCIOS
AKSTĮ AUTOMOBILIAMS PASTATUI

PHILLIPS - LABANAUSKAS
1VJ1AS ui LA UR 1 ANA* 1-ABANAlkSAĄh

33C7 So. LITUANICA AVENGE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS • VASALUS
1446 So. 50th Ave„ Cicero, ŪJL Phone: OLympie Z-1003

. : JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St., Chicago, Ill.

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SA 
DUMYNAI » KOSMETIKOS REIKMENYS 

t . Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 vaL vakaro. 

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak. 
‘ D KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

c. Tel. 476-2206

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 5234)440

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
draugams ir pažįstamiems

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

\ 2533 W. 71st Street

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef. 476-2345

BALYS BUDRAITIS, sav.

Ši įstaiga tarpininkauja perkant - parduodant namus, 
geidaujant sūrahda būtų riuoirnninkūs be atskiro mokes

čio. Išrūpina visų rūšių apdraudas.

4243 West 63rd Street Tel. 767-0600
Chicago, Ill. 60629

NORMANĄ 
lBURŠTEINA 

1W.M3-882r 
k- 

677-Š4A9

SOPHIE SARGUS 
RADŪO IŠIMOS VALANDOS 

- Vfcot prormot iŠ WOPA, 

<•> ’- ‘ J4* ML A; X 
ttilvviv fcifBa: kitądien hno pir- 

- ------------------- 3:00 
eniMh 

iki $:30- ‘k šėEnadieiiiilį nūo 3: 
vai ryto.

Vėdė|a Aktom Datricvi
T.^.: HBmteeic 4-3413

i, 7144 5d. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL.- 4O*2?

DOVYDAS P. GAIDAS
4330-34 So. California Avenue

i

M tinote aetaenta, kurk 
getetų užsisakyti Naujienas, pn- 
lome atsiipiti jų adresus. Me- 
jiems silsime Naujienas dvi aa 
raitės nemokamai.

<

Telefonas: LAfayeUe 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Ckieatfot

«Mot«vių

Dire artoriw 
.Variacijos

Dldžtausta* kailiu 
patirinkima?

? itf Wah«A A**
V l

irGĖRALDAS. F. DAIMID
EUDEIKIO KOPLYČIOS 

4605-07 So. Hermitage Avenue 
Tel.: YArds 7-1741- 1742

PETRAS BIELIŪNAS
1348 So. ČALIFORNIA AVE. Plow: LAfayttU 2-4571

GEORGE R RUDMINAS
«1» 84. LITUANICA AVE. T*k: Y AM* 7-U 28-1137

STEPONAS C. LAUK LR SŪNŪS
(LACKAWICS)

2434 WEST 69tb STREIT KApiNte 7-1211
2314 WEST 23rd PLACE , Vii tiai* 7-4471
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, palo. i?4-441f
— »■ ■ --- . ................. . r __

m4 Sa. HALcmCD STRICT PMett YArd* 74I1J

t - naujumo^ CHICAGO a, ru- Thursday" December: 2|,1978
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JUOZO DUMARECKię
> ’ Atkelta iš 3 "psi.
* kolonija.^ Ir yėl drąsią^ galime
* pakartoti Ęygiškių Jono grama- 
Z tikoje įrašytus žodžius; “Mąžąs

— -- A- - -

_ _ h -

J šiais metais, gal nuo perdaug. 
Z į temt ų darb<į ’ - Juozas pajun- 
Z ta sveikatos silpnėjimą, tad pa- 
Z duoda pareiškimą Winnipego
* miesto savivaldybei, kad nuo
* darbo galutinai atsisako ir nuo 
’ š m. rugpjūčio 11 dienos visai 
; pasitraukia į psensįją

pakartoti Rygiškių Jono grama-

Z kupstas, didelę vežimą verčią”.

* Winnipego miesto The Parks 
And Recreation Dmt vyresnieji

* iškelia J. Demeręckui išleistuves, 
kur susirenka visi distrikto tar
nautoj ai atatinkamai pagerbti 
savo bendro darbo ‘draugą. Va
riausias Barbu vygdytojas LO- 
renc pasako atsisveikinimo kal-

, bą ir įteikia nuo darbininku do
vaną ir nuo miesto, už gerą tar 
nybą, gauna atatinkamą įverti
nimo požymį, kur specialioje lon 
toje įgraviruoti įdeginti atatin- 

7 kami žodžiai. Taip pat įteikia 
savo asmenhes dovanas artimie 
ji darbo draugai, o>miesto me
daliu sodinimo darbų vedėjas 
Ron1 Bancroft 'įteikia "gražią štik

- r-» . ....• linę su Zoo sodo pavilionio at-' 
\ vaizdu. Tad ramiausio poilsio
- naujame gyvenimo .posūkyje.
*. Stiprėk ir nepailskl ; j

K. JStrikaitįs
-L-il ii

£

r TRU M P A f

t

— Antanas Abraitis^ (R) LB
Brighton Parko apylinkės pirj 
mininkas, šv. Kalėdų ir Naujų!
Metų proga sveikina visus arti
muosius, bendraminčius ir'ben
dradarbius, (R) LB valdybą, 
narius ir visus geros valios mie 
lūs brolius ir seses lietuvius, iš“ 
blaškytus ’ po blatųjį pasaulį. 
Vietoje sveikinimo kortelių au-
koja' Naujienoms 10 dolerių.

— JAV i R) LB Brighton Par 
ko Apylinkės Valdybą sveikina 

J i. - ...visus Apylinkės narius, rėmėjus, 
bendradarbius ir visus geros va 
lios tautiečius — seses ir bro
lius lietuvius, linkėdama linksmu 
Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
visiems. Vietoje 'kalėdinių kor
telių aukoja Naujienoms 10 dor 
lerių.

♦ 2 .'

— GavAentas Mališauskas iš
Marquette Parko, ruošdamasis 
išvykti į.Los Angeles-€al., lan
kėsi Naujienose pasveikinti. ir 
palinkėti linksmų Kalėdų ir lai 
mingų Nauju Metu visiems dar-
buotojams ir bendradarbiams.
Dėkui už vizitą, už nuoširdžius 
žodžius: ir už J?20 auką. k-

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 1_±_____________ J ’ -
S -K
i

;K

-- -c —-----—
linkime mūsų klientams, draugams ir

L1?"-.'Pažįstamiems K-pažįstamiems V-MARQUETTE ’FASHIONS
> a T’VU /£ t. • i 7 ix '‘t i a*'- >

"č•’ f

B 
B 
.1
B 
B 
E 
B 
B 
B 
B 
B
B 
£

■-

Ha4»st*3-<

kame pašto ženklus ir pinigų— Ponia Barbara Šmotelis iš 
Marquette. Paiko/-kiekviena įyro 
ga paremia Naujįenų leidimą ir
savo aukomis padeda nugalėti 
ne tik*itfateria!ihėš, bet ir mora-

bės. Lladros iš Ispanijos, Anri 
medžio drožiniai, “Dresdens”, 
šveicariškos muzikinės dėžutės 
ir kristalas iš \4sd pasaulio. Ka
lėdiniai šiaudinukai ir daug, 
daug k t. Romas ir Dalė Dauk
šai kviečia visus atsilankyti ir 
apsipirkti — Avalon Galleries. 
4243 S. Archer Avė., telefonas 
247-69G9. Atid. kasdien ir sek- 
mad^niais iki Kalėdų.

— P. Stravinsko knyga *Tr 
Šviesa ir Tiesa” už $4.50^ (įskai
tant ir persiuntimo išlaidas) ga
lima gauti Naujienose arba pas

REAL ESTATE.
?

(Pr.)

P. Str. Raštams Leisti Komiteto 
pirmininką Joną Kavaliauską 
šiuo adresu: 6437 S. Washtenaw

Kame j ™ “ 1””*^ A Chicago> JH., 60629.
kolekcijas. PATR1A. 420/ So. ’ . . ’ ..’I neri L'1
Sacramentof Tel.247-5081. (Pr.)

< .'A -4^-A 1

, = WMSBI ' - - • -____________ t — Horoscopes or Astrological 
lines kliūtis, kurias nori suda-Įjfarot Card Readings. Saturday 

11 to' 5 no appointment neces
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N. 
STATE St, Rm. 1717. Mes kal
bame lietuviškai. ’______
925-8392. Professional Member 
American Federation of Astro- : - - *7. M - |

ryti nesąžiningi asmenys. Prieš 
kalėdiniame laikotąrpyje ji lan
kėsi Naujienose? nuoširdžiai 
sveikino visus Naujienų darbuo 
tojus ir bendradarbius, linkėda 
ma linksmų Kalėdų ir laimingų 
"NT^..2 .. A įTrvi-.. '*'vinyvic' 

geros" sveikatos? ‘Dėkuf už * vizi
tą dr-užHsimto' dolerių auką.

— Vincas Kuliešius iš Mar- 
quette Parko, žinomas Čikagos

Naujų Metų, ‘vėlindama jiems logers; (Pr)

statybininkas, išvyko kartu su
žmoną Ona* : atostogų į; Pietų! 
Ameriką. Apsistos San . Pauly i 
je, Brazilijoje, ir iš ten lankysis 
Buenos .-Aires ir kitose lietuviš-
koše kolonijose. O. ir V. Kulie_

* į .šiai yra bendrųjų darbų ir lietu-
j viškos spaudos rėmėjai.“'

— Suvalkiečių Draugija k ša-
M F

Tel.:HEmToČk 4-4321 1 
« siisii i m linini mu nm ■■ mtib ■ i >»

kių klubas ruošia Naujų Metų 
sutikimą Vyčių salėje; 2455 W. 
47 St. šalta.ir šilta vakarienė;
Pradžia 7 vaL’ vak^ Įėjimo auka 
10 dol. Dėl rezervacijų kreiptis 
į Leo,Vąsilevą,XeJ.t737-2684 ar-
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Namai, Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, žamė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
S ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAJS ’ 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į. >

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZA.NAUSKAS, Prea'dentas

2212 W. Cermak Road Chicago, DI. Virginia 7-774?

LINKSMŲ
Užsakymai priimami ir tele

fonui - 778-5091. (Pr.)
• -♦ --— James Moody ir Juozas Ku- 

lys kviečia atsilankyti į Kalėdų 
j pobūvį — Christmas Party šį j 

šeštadienį, gruodžio 23 d., Bill’s)
Pizza Pub, 3137 W. 71st St., tel.782-J/77 or ,x. o ork434-8898. Pradžia 8:30 vai. vak.

(Pr)./

*
— Marquette Delicatessen, 

2553 W. 71st St, bus atidaryta 
sekmadienį, gruodžio 24 d. nuo 

.... . . „ .. 8 vai. ryto ki 5 vai. vak. Savinin-nai angliškai ka.bantiems vy . . ~ Tr . . .•. ,. . . ke Danute Kurauskiene.

— Darbų pasiūlos ir paklau
sos tarnyba jaunuoliams ir silp 8 vai. ryto ki 5 vai. vak. Savinin-

resnio amžiaus lietuviams h 
lietuvėms L
vos Dukterų draugijos namuo 
se,2735W.71 St čia kviečiam 
registruotis darbo ieškantiej 
ir darbų turintieji. Registraci 
ja veikia kasdien nuo 9:30 v

• • v «r « v v -
1

tad. ir se£mad. Lietuvos Dūk : 
terų draugijos telefonas:

925:3211. (Pr.)
*

Tel.: 776-2717.

ŠVENČIŲ!

ŠIMAITIS REALTY 
Notary Public 

Insurance, Income Tax 
2951 W. 63rd SL TeL 436-7878

! JL L S.i
Gausus namų pasirinkimas 

pietvakariuose
BUDRAITIS REALTY
Įvairi apdrauda —INSURANCE

pradėjo veikti Lieti i
v*». zivonminc nOmnn Į

| — Kelionių į Vilnių 1979 m.Į
jau paruoštas. Marius Kiela: {

1 BUTŲ. NUOMAVIMAS—paren
kant nuomininkus

4243 W. 63rd St, Chicago 
Tel. 767-0600.

1

(312) 737-1717. (Pr.) Į

• ^PriimamL asmenys, reika-, -i • a nn -vi v v ’ • liUliaiiir-aouiwija, ivin.aryto iki 4:30 v. v., isskvrus sės K_ . ; , • ___
. j --KM.2 5 t “n© globos. Bus.. rūpestingai

prižiūrėti. Teirautis tel.. 436-
6294. (Pr)

v- . . j

Brighton Parko Lietuvių

HELP WANTED — MALE 
Da rbininjcŲ reikia

O GERL4USIAI CIA
LABAI ŠVARUS 2 butu namas ir 

garažas, elektrinės durys, atskiri ga
zu šildymai, Brighton Parke. $37,000.

SVARUS kaip stiklas 7 kamb. mū
ras, centralmis šildymas - vėsinimas, 
liuksus nauju namu apylinkė.

$53,900.

2 AUKŠ'TŲ mūro namas ir 2 aulo 
garažas. Apie $6,000 pajamų- Nau- .• -A---- --- l.’TJ____
nuo potvynių, aluminum. langai^ ga
lite pirkti už $41,800. ,

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

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
ule t te Parke.

MODERNUS 2 aukštu mūrų namas, 
apie $13,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

VALDIS
REAL ESTATE 

2625 West 71st Street
Tel. 73717200 arba^7S7-8534

jas stogas, gazu šildymas. ' apsauga 
i . , ’ -
lite pirkti už $41,800. ’ .

2 butai ir profesionalui liuksus ofi- 
c 
Parke, aukšta kokybė, $50,000.

&

Gr.

Clrcago, III. — Penktadienis,Price 20 c-VOL. LXIV

Library uf Congress
Periodical Division
Washington, D. C. 2054C
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1ETUVIU LAIKRAŠTIS UŽ TAUTOS LAISVĘ

T * w w r'iirn

SPROGDINO M
k TAIWANAS NORI PASILIKTI SU

AMERIKA, -’SAKO VYRIAUSYBĖ
Federalinis teisėjas labai rimtai įspėjo 

----- Kampiies-pardavusį rusams satelitu paslaptis

TAIPEI, Formoza. — Nacionalinė Kinijos vyriausybė ir vi
suomenės veikėjai, gerai išstudijavę prezidento Carterio prane-

TAIPEI, Formoza-

Šimą apie nutarimą pripažinti Pekino vyriausybę, pakeitė savo
nuomonė. Nežiūrint į- šiomis dienomis padarytus viešus pareiški- i
mus apie pasipiktinimą; kurį sukėlė Amerikos prezidento prane-

— — - - - • -- _ — ,1____. — A «

komunistine Kinijos vyriausybe ir visą laiką laikysis Amerikos
Šimas. Nacionalinė Kinijos vyriausybė neves jokių pasitrimu su J 
komunistine Kinijos vyriausybe ir visą laiką laikysis Amerikos 
vyriausybės. Išaiškino, kad Pekino vyriausybė negalės įsiveržti
i Formoza, nes Amerikos ir Nacionalinės vyriausybės susitarimas
* ~ “ * ... tlt.___•______ii___ : _ ___galios iki 197? metų paskutoės dienos. Nacionalinei vyriausybei
labai svarbu, kad Amerika sutiko ir toliau pardavinėti Kinijos į

S! rO.

•eeeeeee e •••ee.eeeeee eeeeeeeee

In The United States_____ Z
Over One Million Lithuanian
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i Mary Krauchunas. padedama Paulinos Vaitai tis, First National Banke of Evergreen Parke,

<■

.v.-į&feįjs.

IZRAELIO AVIACIJA IR KARO LAIVAI 
APŠAUDĖ KELIS CENTRUS LIBANE

Libaniečiai praneša, kad buvo užmušti ir

i...
ryje 
t imi

tai

«« a aw

sunkiai sužeisti 27 palestiniečiai
TELAVIVAS. Izraelis.— Izraelio aviacija ir karo laivai bom 

davo kelis palestiniečių centrus Izraelio pasienyje ir pajū-
• A. > —       y

ausiu aerodromų ir už keliolikos minučių išmėtė bombas pa- 
t'nieęių kareivinėse. L—'__ \

.czxK, ’’.j centrus Izraelio pasienyje ir pajū-
. Izraelio lakūnai, niekę iš anksto neįspėdami, pakilo iš ar-

-- — • • * ’i _

— ---------- _ _

kuriose buvo apmokami nauji teroris-
•L AUK, V.* - ------------------

__ Izraelio karo laivai priplaukė prie Sidonijos uosto ir apšau
dė palestiniečių apgyvendintas Libane. kareivines.

—------------- ---------------------------------- į Izraelio pranešimas" tiktai pa-

4

sako. kad lakūnai ir jūreiviai 
bombardavo karo centrus Izrae
lio pasienyje, bet jie nieko ne- *— •»

Taiwano gyventojai 
pradeda aprimti

TAIPEI, Taiwanas.—Ne tik Na 
ciobalinės Kinijos Tai wane esan 
ti vyriausybė, bet ir krašto gy--

sako apie palestiniečiams pada
rytą žalą, jeigu td<ia.feuvo. Tuovyriausybei reikalingus ginklus.

Diplomatai išvažiuos, . tarpu oficialus Libano praneši
mas sako, kad užpuoLmo metu 
užmušta ir sužeista 27 palesti
niečiai.

Izraebo pranešimas sako, kad 
tai buvo kerštas už palestinie
čių teroro organizacijos praeitą 
savaitę padarytą sprogdinimą 
Jeruzalės buse. Keleivinis busaą 

j atvyko iš arabų apgyventas ir

IL ECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu CMca^os mieste leldhr^
c. REIKALINGI DALIŲ , 

» SURINKĖJAI
Nuolatinės pozicijos yra siūlomos

e Vitamino 1A” ir _____ 1O____________ , _
• timš yra apelsinas, bet petruš- jtoard assembly’’ ir pakavimo skyriu-

C” šal- Įgarsinimo dirbinių gamintojo

Namų Savininkų Draugija šaų ]<ose vitaminu vra tris kar- Labai geros darbo sąlygos ir kiti

PATAISYMĄ!
Turiu Chicanos mieste leidiny 

Dirbu Ir užmlescioesc U’
' KLAUD! JŪS** PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
’ Tel. 927-3559

rantuotai ir sąžiningai 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.

Thompsonas Carteriui 
"Sumažink eikvojimus

WASHINGTON. — Illinois
gubernatorius Thomson ir ketu-

vartojai pradada aprimti. Paaiš 
kėjo. kad JAV prezidentas ir 
atsakingi pareigūnai nenutrau
kė karo sutarties be jokio pra
nešimo ir susitarimo. Pasirašy
ta Nacionalinės Konijos vyriau 
sybės ir Amerikos bendra j i ap
saugos r

kariai pasiliks *
Pekino vyriausybės pripažiniJ 

mas įsigalios nuo 1979 metų sau 
šio pirmos dienos, tai po tos. da-

// v

tos JAV diplomatai turės išvyk ri kiti gubernatoriai kreipėsi į 
ti iš Taipei. Dabartiniu | metu Prezidentą Carterį pareikšdami, 
diplomatinėj tarnyboje ‘yra 70 j kad jie sutinka priimti siūlomą

kia’ metinį narių susirinkimą 
1979 m. sausio 7 d- 2 vai. popief 

ir i
Campbell Narių dalyvavimas

tus daugiau. priedai pelnu dalinimosi planą imti
nai.

Turi suprasti ir kalbėti angliškai.

POSTER PRODUCTS, INC.
3401 W. Division

Skambinti E. A. Henericks angliškai.
į ^^TeL 252-0107.

ti iš Taipei. Dabartiniu: | metu Prezidentą Carterį pareikšdami,
—sutartis baigiasi ateinan 
čių metų paskutinę dieną. Prieš 
porą mėnesių vicepremjeras

Vyčių * salėją •’-prie 47-tos
CdLiipuciL. Udij YaviHiflj- C g^TTTTFC
būtinas. Pp susirinkimo kavutė.; TRIMEWOUS

i
i

o ž « a 3!
2—50 M. AMŽIAUS VADUOTOJA!
Tiktai --------- t—‘

Amerikos diplomatų, jų šeimų’ federalinių išlaidų sumažinimą,
53 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!

- ? 3
A. LAURA! Ti>^-

įba į Eugeniją Stfungys, tel. 476-

Į

t—,SPECIALI*20% NUOLAIDA
Už 14 KARATŲ RETEŽĖLTOS 1
Daug įvairių puošmenų. Moka* 1 _ _ _ . »

6174. (Pr)
Y ;qn t l JJ

1 ir įvairių tarnautoji}. Tuojau po jei jo administracija sutiks su mėnesių Izraėlio karo jėgų konfroliuoja- 
k įva- 

l.žiavo Į Jeruzalę ir sprogo visas 
buso užpakalis. Srogimo metu 
buvo užmušti ir sužeisti 26 žmo 

j su ici - -
Į skubo laiku išlipti, bet jame bu 
vusieji izraelitai smarkiai nuken

-- C ’ — - . _ _ _
minėtos datos jier sutvarkę" savo I .mažinti savo brangiai kast u o-Į 
įstaigos reikalus, išskris į Ame- į jautį biurokratizmą ir konsoli- Į 
riką. Tuo tarpu pačioje saloje j duoti visa mase fėderaliniais iš- Į

Tengas pareiškė, kad Taiwanas.lzraei 10 —
gali stovėti šimtą metų, mes joj1T1OS Jordanijos teritorijos* 

I z----  , T^v-,,-rolzi crrvrr^cm

/ l

* Dovanos jūsų mylimiesiems. s
Krriptlj'd

fe. athuamd avb.,
—— .-.sziss

ISE FOUR SECONDS 
) - THAT DECIDED A s 

JKBLD CHAMPIONSHIP 
Esto and ter Kcoo^-detef* 

in< when Oxaccxpicai Gene 
Tuxmqr went down for the “kmg 
ecCTf—14 according to boxrig

,e- j jantį biurokratizmą ir konsoli-įstaigas reikalus, išskris įTeL 252-0107. &-------- - -
neliesime, jeigu jis mums ne-! 
kliudys. Jis pastebėjo, kad Hong

savo klientams lietuviams
e į jr- * T' '-„JT ri

NORMAN BURŠTtlNAS
kaiLiO’ krautuVė Ir siuvykla

*

V Ji
Nl

185 NORTH WABASH AVENUE —
-Tetef.? 263-5m'T?eaa^’i77-Š4S9'

te K* i< ’
r*

■ f r

: Hina
T C

SU ŠVEjOįliS^ KAL^bOMĮS z VISUS
v. v ■» v U - t ' t .1!! -r . ~r. a -mn »TXmTT > ’u.T ■ A'TT TT T

U

z

Baltijos gintaras, itališkas 18 kJ j - . i ■ _ _ _ t  -i  t _ • i i. — iiri 14 k. auksas, koralai, kultū-x t. I < ' i T-

me $4 už sidabrinį dolerį. Per-'riniai perlai ir kitos brangenv- 
L- - - -:č - - •• .
f
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Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų

esantieji 700 įvairaus laipsnio į tekliais apmokamų projektų.HELP WANTED — FEMALE
DirblrUnkiy R?IkĮ*_____ I /Gubematoriai buvo daug nuoj 

t ! laidesni negu buvo miestų ma-
—— -------- Amerikos kariai] jorų delegacija, kuri lankėsi
galės perleisti Nacionalinei vy-j pas prezidentą Carterį pareikšti

Amerikos karių saloje dar pasilu | Btei the world heavyweight beat-

-— !
-s'

- It September

paid' $2,658,000—the largest in
fight history—to witness Dempsey’s

• Bttei -
lost

Tmney west down for the “long 

bktnry—eame. back to defeat 
Jack Dempsey aad retain his oham- 
Ptcoshim A

I * f i

$5/HOUR AT HOME

NO EXPERIENCE OK 
CASH PAID WEEKLY 

FOSTER MISSIONS

s.** T VERAS
liks iki ateinančių metu pasku
tinės dienos. -

• ' —-....z-.*-, o DUVU UZ4HUOU '■kongas taip pat ranuai g»ena palestiniečįai
Krmw. laisvai.^ale i V r •ir dirba, nors Kinija laisvai.gale 

tų ji užimti. -r<- ’ i
Grįžusieji žurnalistai tvirtina, 

kad Kinijos gyventojai pradada 
domėtis gerbūviu ir demokrati
ja. Keliamos viešumon 
1 
bet ir jo politinė sistema. Ofi
cialiai pranešta, kad dabartinė 
Taiwano vyriausybė galės pirk 
ti apsaugos ginklus iš Amerikos 
ne tik ateinančiais metais ir dar 
penkeris metus. Gyventojai- yra 
tikri, kad

a .
LAIKRODŽIAI Ir BRANOBNYBBX

Pirdavlnutt tr 
WBST FFRBn

T«M4 BBwblk MHl

tėjo. Izraelio karo vadovybė tu
ri vyriausybės, įsakymą keršyti 
pjdesti mečiams kiekvieną kar- “ * • JI -

CASH PAID WEEKLY 
FOSTER MISSIONS 
754 GULF TOWER 

JAX, FLORIDA 32297

riausybei saloje, esamus ginklų savo prisibijojimą, kad jo griež-Į 
_ t i non 1

Salos gyventojai ir vyriausybė pareikalautų drastiškai sumažini
tai taupus biudžetas 1980 metam]sandėlius ir įvairius įrengimus.22nd, 1927. A rabid crowd had

! linki visiems savo klientams, draugamsROYAL BLUE-STORE
A. VALAVIČIUS, A. ČEPĖNAS, K BRENCIUS

4359 S. Campbell Ave.'- Chicago, Ill. 60632
TeL BI 7-9475

i ne • tik
Tpaties Mao Cetungo silpnybės. tą. kai teroro veiskmai naudo

jami prieš izraelitus. Užtruko iš 
tisą savaitė, kol Izraelio žvalgy
ba nustatė, kas bombą rpadėjo

ti miestų programas.
Majorai baigė mitingą Baltuo

siuose Rūmuose, perspėdami kad 
planuojamas biudžetas būtų su
mažintas $15 bilijonų lėšų namų

ir palaikys draugingiausius santy-• attempt to zegaiiL the crown he had 
lost the year before. Both fighters 
were in superb shape bat Dempsey, 
file challenger, was far si^xrior to 
the Dempsey who lost the title.

J Referee Dave Barry, at Use be- 
gmmng of the historic battle, re
minded both contestants ctf the new 
boxing commission ruling: in a 
knockdown, the count would not 
be started until the aggressor had 
retired to a neutral corner. The 
gong sounded and the battle was - - ** - • • «- __ _

LEGAL SERVICE
TEIŠĖTAŠ"PATARN/ <UA4AS

į IMMIGRATION
r Traffic Cases - Drunk Drivers. From 

OOW. JAVWA - — j - Mechanics
Liens - Frauds. Over 20 yrs. exp. Loop

I office. Reasonable rates!
I CALL Hr COWEN, 726-3530 Days

' ■ - ■---------

year _ before. .Both fighters 

file challenger, was far superior to 
the Dempsey who last the title. 

J Referee Dave Barry, at the be
ginning of the historic battle, re
minded both contestants^ the. new 

__ ___ _<_r _ ""X 
knockdown, the count would not 
be started until the aggressor had 
retired to a neutral corner. The 
gong sounded and the battle was 
on. For the first six rounds, Tunney 
was on the defensive with Dempsey

down hS guard. The^seventh saw 
Dempsey change tactics, switching 
from body attacks to the head. A 
right caught Tunney on the head 
and reeled him against the ropes. 
Six sudden smashes with both 
gloves and Tunney was down for

Bedlam broke out in the stands. 
___________ L ‘ * J

the habit of hovering over .his vio

kius su Amerikos pareigūnais. Į.. -

t

Siuntiniai J Lietuvą
fy kita? kraštus / 

P. NEDZINSKAS, 4065 Arch.r A». 
Chicago, III. 60632. T»L YA 7-5980

* ■ — „z

-5»-

į autobusą, kurios vietose yra 
palestiniečių teroristų centrai ir 
pasiruošti juos išgriauti.

Keli lėktuvai išmetė gana sti
prias bombas Dabi el Bull ka-

Rusai imsis priemonių 
Kinijai patraukti

MASKVA, Rusija. — Sovietų 
valdžia visą laiką palaikė diplo-

I mažintas oiujvnų i^ų Kamu -------„■ -------------- - *
t statybos, masinio tranzito, at" paruošė puikią lietuvišką eglutę Bankas, norėdamas pavaizduoti "Džiaugsmą pasaulyje . suruo 
J matų pašaUnimo programoms ir. prancūzų, olandų, airių, švedų, greikų, nieksi kiečių, filipinų, vengiu, čekų ir lenkų eglutes.

' S300. Motor Carriers - 
-I _ Z’X—____ HA

I office. Reasonable rates!

SVEIKINAMUS ■< LAIMINGŲ naujų 
METŲ- VISIEMS LINKI

U r-Jn

i

I.
✓

darbų projektams sudarytų dau 
geliui miestų žiaurią finansinę 
įtampą.' 
’ WASHINGTON.

848-4955 eves. & weekends.KAIP SUDAROMI Paveikslą traukė Ed Maukus. ateinančiais metais 
niekas nesirengia salos gyven
tojų pavergti.

— Vice premjeras Teng Hsia_ 
opingas sausio 9 dieną bus Was 
hingtone. Kartu su ;
gauti ekspertų delegacija. Ten- 
gas i

Į svarbesnius pramonės centrus.

J___

BREŽNEVAS NORI SUSITIKTI SU
CARTERIU SAUSIO 15 DIENĄ

matinius santykius su dabartine 
Kinijos vyriausybe, bet jaučiasi

reivinėse. kur dabartiniu, metu 
tebegyveno ir karo amato mo
kėsi tiktai palestiniečiai. Izrae
lio karo laivai priplaukė prie

- - _ . . . . a _

Kampiles skirs 
didelę bausmę

CHICAGO, IU. — Federalins 
teisėjas Phill McNagny vakar 
ruošė jaunam Indianos šnipui

- -
M. ŠIMKUJ 

Notary Public 

INCOME TAX SERVICI 
425? S. Maplewood. Tel. 254-7456 
—r -------------- . _ I
iškvietimai, pildomi pilietybės pra-

k .

M-ir
Dlinois 

pralaimėjusi svarbų mūšį. So-į gubernatorius Thompson nusis-
pounding him, trying to break 
down his guard. The seventh saw 
Dempsey change tactics, switching 
from body attacks to the head. A 
right caught Tunney on the head 
and reeled him against the ropes. 
Six sudden smashes with both 
gloves and Tunney was down for 
the count

Bedlam broke out ri the stands. 
•Impetuous Dempsey had formed 
the habit of hovering over his vio 
tim. in all his previous fights. Be- 

srsuade him 
____ T_____________ corner, the 
timekeeper had reached the count 
of five over the prostrate Tunney. 
Jack immediately back-pedalled to 
an off comer and the count was 
renewed. At the oount of nine—

down—Tumey had regained ha

TESTAMENTAI
Tuo reikalu Jums gali dau 

padėti teisininko Prano S u i 
paruošta, — teisėjo Alphons 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
išleista knyga su*

. formomis.
Knyga su formomis gauna 

; ma Naujienų administracijoje

Ų. . Naujienoms reikalingas
; ; i LINOTIPININKĄ S į

Vyrų ar moterį pamokysime šio amato. Dar-' « 1 T V 1 * I • >

'■-"’‘U', • — -■ V-. i":
' Lithuanian National Democratic

Club Valdyba ir Nariai

t

M

bo valandomis informacijų prašome kreiptis
’ f ' ' ■ i

HA 1-6100.
lefonur

i

paruošta, — teisėjo Alphons Taip pat daromi vertimai, giminių

legališkomu i K't?1

. žyniai ir kitokį blankai.

vietų valdžia kaitaliojo ambasa! 
dorius Kinijoje ir patarėjus, bet? 
nei vienas nepajėgė įtikinti Ki
nijos komunistų, kad reikia pa-

kundė Prezidentui kad Energi-j 
jos Departmentas tris stam-- 
bius konversijos (anglies apva
lymo nuo sieros)) projektus štai

c
juo atvyks

gerinti santykius su komunisti-1 ga atmetė tuomi Illinojui šukei
— —. « ■—X. « ’ . • 1 j _ . ' J2 —1 — l _ . . . . ■ • _T _

Jis nori pasirašyti strateginiu atomo

• ’ SIUNTINIAI I LIETUVA
MAEDA N0REEKIEN1

Weri SU CMetfo, IH W82» • TeL WA S-T7S7 
MsIrtoHriMt rOiUr IvilHv

KAISTA f tiBUBOFOf SAMULIU.

I
1

Utenos Apskrities Draugiškas Klubas
Žiemos Švenčių ir Naujų Metų proga sveikina 

visus klubo narius ir klubo rėmėjus.
Linki visiems geros sveikatos.

SIUNTINIAI J LIETUVA 
Cosmos Parcels Express f^rp- 

MARourrra airr pakcili sksvic* 
IMI W. WH> M, Cblc.*., IIL DM29. — T*L W A S-I7S7 

X333 1*. M, Chl«»««. III. MtOt. — TrtJ IM-Mtf
V.' V A L A N T I M A I -

IMI W. M, Chica*., IIL V04X9. — TM. WK 5-JTSr

I
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n

1

K. STUKIENĖ, Pirmininkė
M. ŠIMKIENĖ, Vicepirmininkė
B. 2EMGULIS, Finansų raštininkė
A. BROKEVICIUS, Nutarimų raštininkas 
M. RADŽIUKĖNAS, Kasininkė
A. RADŽIUKĖNAS, Kontrolės raštininkas

» - i II
i . .........  - ■ p i...

r
V

“LIETUVOS AIDAI
KAZE BRAZDZIONYTE,

PROGRAMOS VEDtJA
Pirmadieniais ir antradieniais 9:00—9:30 vii vak. -- ir—va —V

Visos Laidos iš W0PA stoties, banga 1490 AM.
2646 W. 71 «t Str»«tf Chicago, II Ii no ii 60629 .

T»M. - 778-5374 r / ?

1

Penktadieniais 9:30—10 vai. vak.

n
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fore the referee~could persuade him 
to return to a neutn

of five over the prostrate Tunney. 
Jack immediately back-pedalled to 
an off comer and the count was 
renewed. At the čbunt of nine- 
fourteen seconds after the jock

feet.
In the remainder of the rounds, 

Tunney recuperated and out- 
punched Dempsey, scoring enough

This was Dempse/s last great
-----

later still the champ. Box-

Tunuey recuperated and oot- 
punched Dempsey, scoring enough 
.points to retain his title.

This was Dempsey's last great 
fight Tunney retired from the ring 
a year later still the champ. Box
ing history has never repeated the 
“long count,” but boxrig fans stūl 
whip the controversial bout into 
flames at the mention of the Ma
nassa Mauler and the Marine. Par
ticularly remembered is Dempsey, 
whose disregard during Tour pre
cious seconds of the new ruling re
sulted in his failure to regain the 
heavy *W>t boxing championship

<*• J --------— ■ M
rig history has never repeated the 
“long count,” but boxrig fans still 
whip the controversial bout rito 
flames at the mention of the Ma
nassa Mauler and the Marine. Par
ticularly remembered is Dempsey, 
whose disregard during Tour pre-

__ _____ _ _ 

suited in his failure to regain the 1 —- - - •___ «___ • 
< te wockL

}__ Naujienų administracijoje
į 1739 South Halsted St, Chica
Į gr. IL -60608.
i

jįBSf THINGS IN UfE
U!1 Frank ZapoUt 

W-VSrti 5t. 
GA 4-5454

ne Maskva. Dabar sovietų diplo
matai pajuto, kad Kinija jau vi

ATSIMINIMŲSKIRSNELIAI
Graži, lengvai skaitoma 

įdomi 250 puslapių knyga

• Čikagos ir apylinkės lietuviai,!
krauta autoriaus troboje.

J
p StaSe Farrr»Ute Insurance Company

i 
su.

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Associates

2649 West 63rd Street, 
Tel. 776-5162

sai išslysta iš jų globos. Ką Brež 
nevas patars prezidentui Carte
riui, tuo tarpu dar nežinia, bet 
jo patarimas bus atsargiai su 
naujais susitarimais, nes nauji 
Kinijos valdovai ngalės jų piL' 
dyti. Sovietų maršalai labai ne
patenkinti vis stipresniu lanku 
apie visą Sovietų Sąjungą.

jo patarimas bus atsargiai su

ginklu sutartį pirma, negu atvyks.Tengas
f WASHINGTON, D. C. — Prezidento patarėjas Zbigniew 

gHb- j Brzezinski paskelbė, kad sovietų aukščiausios tarybos pirminin.
- - — - - • ’. __ a 

damas sunkumus, kokie susidaro i 
federalinės paramos negaunant.] * 

Konferenciją baigus, l

Thompson pasakė spaudai, kad kas Leonidas Brežnevas 
likviduotos Energijos Tyrimo ir 
Vystymo (Research & Develo- 

“mums iš po 
lUino- 

jaus valst. jau autorizavo par
davimą bonų, kuriais apmoka
mas anglies apšvarinimas 'paša
linant iš anglies sierą.

; pment vieton įsteigtas Energijos 
IDeparatamentas

kojų ištraukė kilimą”

ruošė jaunam Indianos šnipui 
Walter Peter Kampiles sprendi 
mą, kuri pavakare rengiasi pas- 

; kelbti Praeitais metais jaunas

pareiškė noro pamatyti kelis

------ -  ---- _ _ Kampilcs. ta 
norėtu susitikti su prezidentu Carteriu j bės įstaigoje.

IS.CLO JLJLV'l UUVJ . - ----- --------------------------- -

artėjančio sausio 15 dieną. Galingiausias Rusijos valdovas pra-1 planus ir p 
nešė, kad jis noris susitikti bent 10 dienų anksčiau, negu vice-1 6.030 dclai .r 
premjeras Tengas Hsiaopingas atvyks į Washingtona. ruka? t^-s.n

— • | ęv

r.audarr.as vai st y d
pa vogė satelito •

davė rusams už ‘
Jis yn 

iriasi, kad nesupratęs 
svarbos, todėl ir par

rusams
t jaunas vy-

skirsnelių mėgėjai, prašomi at j 

užsisa-| 
l

Knygos kaina — 5 doleriai, j

xykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi 
kyti paštu.

Autoriaus adresas: 
7114 S. Campbell Avė., 

Chicago, IL. 60629.

i r

DENTURE WEARERS
A major 

I advancement 

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE 

one application holds 
comfortably up to 4 days

J

&

Trečiadieniais iš anksto susita-
i ■I

Raštinė veikia jau daugiau kaip

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

l 
I
1

4 
t

t
(

1

40 metų,* patarnaudama klientams, i j
--------------------- --------- ■ ----------------- -- ->/

Į — Sovietų maršalų pasiruoši 
l mas išgriauti Kinijos atomo dir 
btuves atominėmis bombomis pa 
darė rusus amžinais Kinijos prie

j šals, o prezidento Niksono pata- 
; rimas rusams nedrįsti bombar-

išgriauti Kinijos atomo dir

j vr ---------- £--
1 — . A «. ---- — - ■»    - -

{duoti Kinijos padarė kiniečius 
] Amerikos draugais.

Brežnevas nori Washingtone atskris galingiausias Kinijos pa- 
pasirašyti strateginių atomo gin
klų sutartį, nors ji dar nebaigta. 
Sovietu vyriausybė pageidau. 
ja, kad Gromyka galimai grei 
čiau susiriktų su sekretorių Van 
ce ir baigtų tartis dėl nebaigtų 
klausimų.

Vance antradienį 
skris į Ženevą

Sekretorius Vance pranešė

reigūnas.

Krovimo 
davęs valstybinę paslaptį už to
kią nedidelę sumą. 1" *

Apie Lietuvių Enciklopedija 
SNJECrGO

Idi Amin užsitraukė bėdą
KAMPALA, Uganda. — Ugan 

dos pagarsėjęs prezidentas Idi 
Amin lapkričio pradžioje buvo

AUDROS

iš Chicagosj išsiuntęs savo armiją nubausti
Fkl<ą 1 -------- ------ v ,

jis nuvyko į Atėnus, susitiko SU| kaimyninę Tanzaniją, kurios 
sbvietų ambasadoje L' t^ntnn.
šnipais ir pardavė iškelto sateli jos buvo okupavęs ir daug Tan 
to \dsus planus ir jo I---- z

Maskvoje ministeris Gromyka’ ei ją. Minėtas i - - •
pcu?r\\.4w, —------------------------c • ~ _ 1

kartą tarsis su JAV sekretoriumi jis galėjo fotografuoti visą ju- •• o--

Pirmu susitikimu 
nebaigs sutarties

»vietų ambasadoje dirbusiaisi 710 ketvirtainių mylių teritori-

išžudyti,.. konstruk- zanjos žmonių spėjo
,l<x^rxv.,,K _____ _ satelitas stovėjo bet diplomatijai spaudžiant, bu

paskelbė, kad antradienį jis dar padangėje ir rusai nežinojo, kad 
kartą tarsis su JAV sekretorium jis galėjo fotografuoti visą ju- 
Cyrus R. Vance naujos strategu dėjimą Rytinėje Sovietų Sąjun-— ... _i nes sutarties klausimu. Gromy- 

j ka pareiškė, kad jis nesitiki pir-

TheDi-GeT 
Difference
AnH-Gas medicine

•>*T“ —*Di-Geladdstoits

■' I
Of-GeL• Lh-v^L

The Anti-Gas Antacid. J
NAUJI KNQt, CHICAGO t, IU, Thursday, December 21,1971

-■L,.-.v' I

s

i
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KALEtiTK)Rf,US

— Sekretorius Vance, būda
mas Kinijoje, plačiai išsikalbėjo

sovietų vyriausybei, kad jis tik-1 mu susitikimu baigti neaptartus 
tai antradieni galės būti fcveical sutarties paragrafus, bet jis yra 
rijoje ir Ženevoje galės susitik- įsitikinęs, kad netrukus sutar
ti su sovietų užsienio reikalų tis bus baigta ir paruošta pasi- 
mninsteriu. Atrodo, kad sovie-j rašyti. Gromyka mano, kad jam

1 - . ■ «__ —

tai antradienį galės būti Sveical sutarties paragrafus, bet jis yra

reikalų tis bus baigta ir paruošta pasi- _ J 1 —

išvados, 
kad satelito planų pardavimas 
rusams sudaro pavojų 200 mili
jonų gyventojų Kampiles advo t 
katai bandė įrodinėti teismuM 
kad įstaigoje, kurioje Kampiles*

goję. Teisėjas priėjo

vo priverstas nešdintis lauk iš 
Tanzanijos, dabar šaukia kad 
Tanzanijos kariuomenė trimis 
frontas įsiveržusi į Ugandą, už
imdama 3 miestus: 
Kisagati ir Kasese.

Tanzanija, įsivarydama Idi 
Amino skerdiku gaujas, pasiža
dėjo išvyti Idi Aminą ne lik iš 
Tanzanijos, bet ir iš Ugandos

Mutukula,

Gruodžio 22: Demeri ja, Flo-I įtakingu vicepremjeru 1 .
1 meru kuris visą laiką buvo ar-j ryti kelias nuolaidas ir baigti

Hsie- tų valdžia yra pasiruošusi pada-Įdar karta teks susitikti su savo. dfrbęS. nebuvo jokios tvarkos, — Irano karo vadovybė yra

ras, Dobile, Gedvylas.
Saulė teka 7:14, leidžias 4:23.

Oras šiltesnis.

susitarimus, jeigu .reikalauja 
-- leisti Brežnevui atskristi į Wa- 

— Parama komunistiniam i shingoną 'ir pasirašyti sutartį
Vietnamui gali būti pati didžiau Brežnevui labiau rūpi išsikalbę 1 - • - - . -----  ti

timas Tengo draugas.

Moji Sovietų sąjungos našta. | ti su prend«tu pn*a, negu

' ■ ■

Si

Sidonijos ir iš kelių mylių atstu 
apšaudė priemiestyje buvu 

šią teroristų karo mokyklą. Izrae 
litai manė, kad4 lakūnai ir jū
reiviai padarė didelius nuotolius 
palestiniečiams.

Nespėjo grįžti Sidonijos prie
miestį apšaudę Izraelio karo lai 
vai. Telavivo priemiestyje spro 
go dar galingesnė bomba, už- 
mušdama ir sužisdamac, 31 vie
tos gyventojus. Palestiniečiai 
tuojau paskelbė jog tai būta jų 
organizo~no$ darbas. Izraelitai 
dar ne.
pr’-

mos

čy įstatyti Telavivo 
yje sprogusios bombos 

paaarytos žalos, bet vyriausybės 
sluoksniuose kalbama, kad už 
ąntrąją padėtą bombą Izraelis 
rengiasi keršyti žymiai stipriau.
Izraeliui ilgiau užtrunka žinioms 
surinkti ir tiksliai nustatyti, kas 
padėjo bombą. Al Fata paskel
bė. kad ji esanti atsakinga už 
Izraelyje sprogusias dvi bom
bas. Ji paskubėsi karą Izraeliui, 
todėl ir naudoja karo priemones 
kovai prieš izraelitus.

vyresniais ir paruošti galutiną' jjs ogęs minėų satelito'. ~ “a,,° ■>-
--------teršta j _  ...................  x_ I Įsitikinusi, kad atsilikusieji mu-

Gromyka taip pat norėtų, kad 
sausio 15 dieną Brežnevas ga
lėtų atvykti į JAV ir 
naują Mitarlį. ; t *

atomo ginklų sutarties tekstą.; . ' . . tvarka ten I ■—-------- - t.;___ ♦ kad, P”aną Pauškėjo, kad tv rita Į sulmonai nepajėgtų valdyti gero
yra I 

į^ra^rti pats Kampiles, priimtas ton įs- 
t I tarnauti, r ' ' ?

— Brežnevas nori pasimatyti 
su Carteriu dar prieš Tengo at-

buvusi. Netvarkingas buvęs sumodemijusio Irano, Dau-i vykimą. Jis nori greičiau^baigti

c į taigom -Ūmauti,
gelis jų nemoka skaityti ir rašy- 
fc*įĮi^ UbesicaHo tik. Koraną.

strateginių atnmč gfnMų sutar
tį-
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£ĄR NORI taisyklių (retirement

Nauji savininkai

JUOZAS ir JAMES MOODY

linki visiems

Seniuusįas aPar«avėjas. ■ lietiivU

CHICAGO TAUPYMO
Skolinimo Bendrove 598-9661

Direktorius

JOHNNY fcVZNt

“Rejec- 
ko, kad 
išėjimo

AI Kueltzo 
Dr. Raymond Bartz 
William R. Sebcstian 
Edward Bock 
Edward PaHatka ' -

^xurmo kairiomis)
i r* priežiūros; depari^mente

CHICAGO SAVIISS
AND LOAN ASSOCIATION

> LĮNKSMŲKĄLEDŲ IR ... 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ!

tingums, “Modern Materity” 
lapkričio nr. •

Brighton Parko Lietuviiį.Namų 
' Savininke Draugija, linki ę- 

visiems lietuviams

- MES ATSAKOME 
JŪS KLAUSIATE,

KL. Praitą pavasar. man dr. 
M. padarė operaciją.. Daktarui 
sumokėjau 185 doL .Daktaro 
užpildytą blanką pasirašiau ir 
daktaras tą blanką nusiuntė 
Medicare įstaigą!. Po ilgesnio 
laukimo iš Medicare negavau 
jokios žinioj ir man pinigų, ne-

see us for 
jWt financing 

AT OUR 10W RATES

Salė su įrengimais banketams
* " ■ g "i * i J

visokioms progoms. <

A "u
4Č sfrlMŽ SLC SOJc-J

fZARBO SANTYKIŲ 
TVARKYMAS ŠIAME, .

KRAŠTE
iaciobarinę’ DaTbo* Santykių

rBALZEKAS MQTQR’S 
4030 Archer Avė.

PASSBOOK 
SAVINGS... j 

the. best wiį to Mvyaflularty!

LĄĮMtyGŲ l^ŲJ^^TŲ!

-- - 7E BPLNŠ-Draugija

Savininkas ir Ork^tm - -
.. : J '^el. 582-4306

T •’AV

Ccopouadtd 
Quarterl

* ouAsąvings ; 
..CERTIFICATES, 
EARHUPTO,.

SUMAŽĖJO ŠIDIES LIGONIŲ, 
MIRTINGUMAS

Amerikos širdies Asociacija 
praneša, kad nuo širdies ligų 
ir kraujo cirkuliacijos pakri
kimo amerikiečių mirtingu
mas dabar mažesnis, negu 
prieš 30 metų.

Pagal rapprtus, daugelį ligo 
nių su kardiovaskuliarinių su
sirgimų, veikiančių į aukšto 
kraujo * spaudimą, patyrusių 
specialistų pagalba pasiseka' 
pagydyti.

Moderniškos niędįcįnęs prje 
monės ir dietos pakeitimas, 
vengimas alkoholinių gėrimų 
ir atsisakymas nuo rūkymo, 
sumažina širdies ligonių mir-

pravažiuąjančių svečių: iš Vo
kietijos, Floridos ir Chicagos.

Valgome pietus amerikiečįų 
pensininkų klubą už 55 et. Ta
me klube nuolatos labai daž* 
nai vyksta įvairių pramogų, 
tai ir laiką užima.

Artinasi žiema, bijomės šal
čio, turbūt dėl senatvės.. Ben
drai Clevelande nenuotxxSTau 
jame. Čia veikią lietuvių pen
sininkų klubąp, turįs 150 na
rių ir jų skaičius vis . daugėja* 
Lietuviai pensininkai kartą per 
mėnesį susirenka gardžiai pa
pietauti, mokėdami po 2 dol. 
Lietuvis klebonas šusirinki-

‘ r. _ £

Praeitais metais iš viso bu
vo 52,00 bylų spręsta ir dau- 
giau kaip 30 niiL darbininkų 
balsavo dėl unijos astovavi- 
mol '
Praeitais metais Nacionalinė 
Darbo Santykių Taryba buvo 
apkaltina, kad ji nesugebėjo 
išspręsti visų bylų dėl netei
singos darbo praktikos Įmo
nėse ir darbo sąlygų teisingos 
priežiūros darbovietėse. petitu

AL’S HILLTOP LOUNGE
8514 ROBERTS ROAD- *" '1

Oak Lawn, Illinois 60455 - "~TeL:

Carteris num^fc? ^ešti -st&r-* 
bius pakeitimus^jo anksčiau * 
p asi ūly tą Welf aTe sisfemąs^ 2j
planą. Asmeniui pašaj|xji{ 
mokėjimas tampriai * 
lausys nuo jo regi$b#cijoF H 
siu gauti darbo,
1; Kitais metais vir 
programa bus smarkiai siibiir 
žinta. Vietoviė vaidybos, kiY 
rios neša sunkią paškįpų iš; 
mokėjime naštą, gaus^didesng J 
fedaralinės valdžios p’agaibą, 
Welfare programos bendroms lį 
išlaidoms padengti, tačiau ? los 1 
išlaidos bus žymiai sumąžin*V^

G Jautienos, Meat Bail ir Dešros Bumuštiniai-Sandwiches 
e Pizza — su plonu ir storu‘^pkepinlti, naudojant tik 

• j. šviežius grybus ir daržoves mųsų žinomuose receptuose 
er’S^tamė^su natąiraliu židiniu ir;parko vaizdu prie'

Tlrmošnr Troy. -Maišomeįvairius kokteilius4r turime 
importuotą alų. *. -r.

C Pristatymui i namus telefonas 434-8898.
; FfVC ? r:*'xt r t. y i ' u J ?

‘^232 WSST CEXMAK ROAD CHICAGO, ILLINOIS 6Q608

L- Prrtt XazaNacmco, PfMm ; tPhouei YlryinU 7*7747 
' {TjFt * '*7/^0 4 ! ?4 ’ ’, * KP ;r ■ -

1ton.Tu«.Prl.9^4'rb®x.9-8 Sat. 9-1

StRVINGrCHKRGO AND SUBURBS SINCE 1905

minus vietą duoda parapijos gnę 
salėje nemokamai Liet, pensi- 
pinkų klubus bene skanlingiaa 
šia organizacija mūsų apyun- 
kėje. Visi mūsų gunnies guve- | 
mokėjimo naštąš gaus didesnę 
'i/ ^A ’“J^ised
son[ BAčmą aje; au pq 
.nd sonC liuoįbui mng fWfel
hiuvauiiue Veppą 4Į!1' 
‘o ą A u tu u ąpA v>4 ' j

WELFARE SISTEMOS

Socialinis draudimas ir aprūpinimas
Redaguoja PRANAS SULAS

Gruodžio 22, 1978.'Nr, 4Q (60)

kur turiu kreipeis, kad gnr 
žintų už operaciją sumokėtus 
pinigus? Tamsta tikriausiai ži 
note, kur kreiptis, tai ir malo
nėkite jiems nusiųsti šią dak- 
tąro sąskaitą. Už pagalbą bų- 
sį. dėkingas f P. J.

ATS. Tamsja/; asmeniškai 
turite kreiptis į Medicai*e įsta- 
gąr kuri. yra^ 235 -N. Michigan. 
Patartina kreiptis nedelsiant, 
dar šiais įnefeis; Jeigu jums pa 
gąlbos reiktų, angliškai susi
kalbėti' galite kraiptis į L.B. 
Soc. klubo reikalų vedėją A. 
Čepulį, 3548 So. Emerald AveM 
Chicago, til.

< šią- reikalą, tyrinėtojai priė
jo sekančių •, įšyadųt; didelis 
vyrponio • ąmžiąust ; ^arbinūx’ 
kxt ,ąkaičiu^?norątų j išriti poiĮ- 
siii,:jei jiems bątų suteikta tei
sė, Jaisyri pasirinkti poilsio 
•laiką;i ir., jei.spaudimas išęi 
•ti pojĮ&iP hutų maežsnis. , 
Ą Į5 b ; m i*' .r J ■- PV* petitas

T-ėšfJdšj buVS^įkūPta * 1935 m. 
tžcšiuĄ’ ‘apssėgcrtį darbininkų 

-teisę> orgamįuohs; į • "unijas, • rr 
isptėncdjjriemon^'dėl nefer 
•4iįng^’>da?rbb praktikos išvien- 

svarbiausia pravesti 
rinkimus, per kil

nu tartu :car

SVEIKINIMAS Iš

CUVELANDO, OHIO
Malonu pasveikinti Jus di

džiuly švenčių proga.
laikąs taip greitai skrenda, 

kad pražiopsaj šventęs ir yąr' 
dines ir sukaktuves. Kitokių 
darbų ųeturmic, jik trūsiąmės 
apie save ir tai tik vos spėja
me. Žingsniai sutrumpėjo, ju
desiai jąulėtė j o. JLaikas keičia 
žmones. Be tablečių nežinau 
ar galėtume gyventi. Niekas 
nežino Jcaip ilgai tos tabletės 
bus veiksmingos.

šią vasarą turėjome daug

. . Naujojo plano pasėkoje dari ■
bingų^ moterų šeimos su vai- > ; M 
kais,' nejšiiinesniais, 
metų^ amžiaus ,turės registruo- t r
tis valstijų darbo įstrigo^ įi£; jw 3£NLQ^AI
siu gauti pilno laiko ji^rbfį; $eij* /į į /{| Q> 
mų moterys su vaiaisjiuo 6 
r—13 metų amžiams js
rėš registruotis ' tikslu gauti *uokr bf’ttėtirči 
darbą ngpiln^į; ,4ai;ba t įiiętĮąiįf prailginus n 
(part-time). Tos’motę^s^^-.^4^ 70* rinėtų- amžiaus,
žios atsisakys registruotis * i r^’pĮųyacįajjią 5se^|prjųįe^ p^sįrAH 
yen^!Ipįši&ylt(y ifiistte d& .būdingi
tef^š gauti • Welf3rė pŽgalį^ Į .Rajfafcmt;
- . ,|.Bpšse'fš Ve termų AdmŽMsė-a^
I Esamoji Welfare1=programos: p6ciBhtų MdH
ąitema buvo d^.1970 Bbst6liį Ifaff 42&
bet Ji įkritę] buvo -viš^Tie--^^^^ ■ 
tfek^ga/Taip; pv^eVYbr f ^p^gail ne^
ko nuestfe turė^ ito^uot^ Yc^;

arėfeisthvo _ W.iO.OOOO-^^U^^arbiiHfikai,

■. Welfare ‘programoš; ^ni^^sįfkė;
pašalpoms išmoki 'iniestb*
.kitų vietovė •■■•:savival^i)ea(fs^1p^ŽShfittt,|.^
federalinė^-, valdžios dįąlU. bys . —
padi^įiiter; t TdiWinihkaivi^aQneiWii^poilsire
. ■.,---- - ..L . . - " tyiiA' -j n. iJs^inM‘įs;ift'čipo;"bėČKjiė'>,teigiai

pked'1'jik< tdiiaai'CSori'-^rtitilituies -fdai-lMninlčai
lidar ir dčlYti,--'43<^inėSąvttnk-ąs*'|i|‘iilOri,»^i^fi^udst;; atstovautų
.Į rnų-> poilsine isėJftšce-i^urkanJ: utnj-ti'-ir TmtertTfūrl. ''

III metai
Klausimus ir rrMdiiaa^ slysti: 4436 So. Washtanaw A»»^ Chkafp, III. 60632

Linksmtj Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
visiems lietuviams.

6245 So. WESTERN AVENUĘ .. V; . / ČHIŲAGO, HĄ.r606;
GRovehiil 6-7^ V

- - i ’ F - ’ * <•

Philomena A), Pakel, Prezidentė ir Direktorių^ jautos T^rnup’inkė

John E. Pakel, Vykdomasis Viceprezidentas

WiTK REPAYMENT 
TO FIT YOUR; INCOME

Melage PiWfer Cotipe- 
'a.■■{»!> ;

Chrysler - Plymouth/ Arr-ow-masinos-ir
Station; Wagon’s už ■$3,570’ ir~daugiau.

. (Vartotos mašinos
Geriaiisi * mėehanft’a 

'■> _ t .m. v7'* ’
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J ŠIAURĖ TEBEŠAUKIA
ANTANAS DAUKŠA 

ARKTIKOS DYKUMOSE
MONTREALIS, Kanada (CP). 

Tolimoji šiaurė su savo stau
giančias vėjais, 150 svarų tun
dros vilkais ir gąsdinančia vie 
na t ve nuo senų senovės intri
gavo romantikus ir nuotykių 
avanti u ristus.

Tačiau įvairiausi laužai, iš
barstyti šiurkščiausiais* Arkti
kos okeano pakraščiais, yra ne 
gy vi, bet tikri, liudininkai, kad 
šis negailestingas kraštas yra 
daugiau nei pagavęs drąsuo
lių vaizduotę. Daug gvvvbių 
yra žuvusių mėginant ištirti 
šiaurės paslaptis....

Šiaurė tačiau tebešaukia ir 
štai vienas 62 metų amžiaus 
amerikietis jau devintą kartą 
atsiliepė į tą dykumos šauks
mą Antanui Daukšai (Tony

Dauksza), profesionalui fil- 
muotojui iš Grand Rapids, Mi
chigan, Kanados Arktika yra 
didžiausia žemė pasaulyje, ra
šė Winnipeg Free Press 1971 
metų rugpjūčio 23 dienos lai-

*Tai vra šalis, kuri buvo -
puolama, bet niekada nenuga
lėta,r pasakė Daukša per pasi
kalbėjimą.

Keliaudamas valtimis (ca
noe), gyvendamas palapinėje 
atšiauriais pakraščiais, kovo
damas su 30 pėdų aukščio ban 
gomis ir išvengdamas ledų su
sikimšimų astuonias praėju
sias vasaras Daukša praleido 
visaip jštirdamas Arktką.

Pamėgęs filmuoti dramatiš
ką gyvenimą, savo Far Hori
zons (Tolimi Horizontai) fil
mų kompanijai, kurios vaiz-

LIETUVOS ATSTOVO, 
Dr. S. A. BAČKIO, SVEIKINIMAS

Lietuvos Pasiuntinybės ir savo vardu nuoširdžiai svei
kinu visus JAV lietuvius KALĖDŲ švenčių ir NAUJŲJŲ 
1979 Metų proga.
. Dėkoju spaudai, veiksniams, organizacijoms ir pavie
niams asmenims už palankumą Lietuves Diplomatiniams ir 
Konsulariiuams atstovams ir linkiu, kad 1979 metai visiems 
būtų sėkmingi vieningai ginant Lietuvos laisvės bylą ir pa
vergtųjų tautiečių pagrindines teises.

. Washingtonas, 1978. XII. 16 d.

Dr.'S. A. BACKIS
Lietuvos atstovas
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•TULIA RAMANAUSKAS — Pirmininkė 
NELLIE SKINULIS — vicepirmininkė 
ANTOINETTE RALYS — Nutarimų raštininkė 
BIRUTĖ BAŠINSKAS — Finansų sekretorė 
ANNA CASEY — Iždininkė
VALERIA SAMUOLIS — Kasos globėja 
ANTOINETTE KALYS — Korespondentė

1800 So. Halstod St

dai bus rodomi mokyklose, baž
• - i

nyčiose ir kultūros klubuose In 
dianoje ir Michigan. Daukša 
be šiaurės negali gyventi. į 

**Žmonės šiaurėje yra kaip 
visi žmonės, visur turėtų būti į 
ir būtų, jei nebūtų priversti | 
gyventi miestuose”, sako jis. :

“Tai yra žnioilės, kuriuos 
norėdavau pažinti kaip toli
muose kraštuose gyvena ir tas 
mane paskatino susipažinti su 
Arktika.”

šią vasarą (1971), filmų 
kameras nešinąs ir didelę kuk- 
štarą ant nugaros užsidėjęs 
Mr. Daukša planuoja skristi į 
Frobisher Bay ir iš ten krūmų 
lėktuvu (bush plane) vykti į 
Somerset salą, 1,500 mylių į 
šiaurės vakarus nuo James 
Bay. Jis svajoja būti vėl kaip 
namie, kai pasieks Somerset 
salą, kur nuo praėjusios vasa
ros tebėra jo palapinė, canoe 
(valtis) ir kiti reikmenys, ku
riuos jis buvo priverstas ten 
palikti kritiškai padėčiai (enter 
gencv) ištikus....

“Praėjusią vasarą buvau įs
trigęs Somerset saloje, kur le
dai nusūmų ir užtvenkė”, 
paaiškino jis. Ten teko pergy
venti tris dienas (ir naktis) tru 
kasia šiaurės audra ir atbai
dyti į mano palapinę norėjusį 
įeiti baltąjį lokį, kuris išsigan
do mano šūkavimo.

Mr. Daukša pasakojo, 
vienas pilotas netolimoje 
syklojee Peily Bay buvo 
davęs “crash transmitted 
stuvą), kuriuo nelaimės atve
ju galima prisišaukti RCMP 
(Royal Canadian Mouted Pon 
lice), kuriuos Daukša pasi
šaukė į pagalbą.

“Aš buvau išgelbėtas, bet 
v išvien negalėjau drauge pa- 
simti visų reikalingų dalykų”, 
skundėsi jis.

Atgavęs dalį savo reikmenų, 
Mr. Daukša planavo canoe 
(valtimi) irtis į Bailiu Salą ir 
nufotografuoti visa seriją “gra 
žhi uolos fjoędų ir ledais pa
margintus mėlynus vandenis” 
Pondo įlankoje (Pond Inlet), 
1,000 mylių šiaurėje nuo Fro
bisher Bay. Iš ten į punktą Re 
soliute įlankoje (Bay), kur 
bus paimtas lėktuvu, ir dar 
500 mylių iki kol lėktuvu par
skris namo. (Tiek Winnipeg dina ir stiprina žaibu aplėkęs 
Free Press) / I tas šauksmas visa dar gy\rą Lae-

šiuos nuotykius skaitant reik-Į ir mūsų tė^ife tikrai ne- 

tų pasiimti Kanados šiaurės že 
mėlapį ir pažiūrėti, kur vie
no mūsų tautiečio būta.

J. Pr. ’ j

Biografijos bruožai,

Tuo tarpu Tumas-Vaižgantas 
iš Lietuvos rašė: “Karti būtu

Sirvydas.
322 p J.

(Bus daugiau)

ANTANAS DIRŽYS

RESPUBLIKA IR LIETUVA
kad 
ka- 

jam 
(šių

(Tęsinys)
“Kada kiekvienas lietuvio Ir 

lietuvės širdyje būdės neslepia
ma, stipri, laisva lietuviška dva
sia; kada kiekviena lietuvė ir 
lietuvis supras ir minės, jog jis 
čia šeimininkas, o ne kieno ver
gas turi būti, jog jam čia šalies 
teisės pridera, su jo kalba ir va
lia čia turi skaitytis; kada tė
vai ir vaikai, dideli ir maži, dega 
vienu Lietuvos laisvės - nepri
klausomybės siekimu, ir kada 
visi lietuviai, kaip vienas žmo
gus, tvirtai stovės tų Lietuvos 
reikalų sargyboje, — nebus 
mums baisūs ir patys piktieji 
neprieteliai. Tik tokiu susipra
timu tesėsime pastatyti, paga- 1 _. - ... •liau, savo praeities vargams, ir 
kančioms kryžių it ištversime 
naują gyvenimą pradėti”.

Baigminiais žodžiais anas at
sišaukimas laimino <HLai paža-

-žus ! ! !” - -XX -
Ir, pagaliau, ta naujiena ,už- 

klendžiama tokiu paskutiniu 
šūkiu: - “Tegyvuoja apsipratu
si ir laisva Lietuva.??' (J. /Puri
nas, Kelias į Lietuvos - nepri
klausomybės^ atstatymą. 30-32 
psi-)- 7. : .

Amberikoje - Jungtinėse A- 
merikos Valstybėse tebevyravo 
vyriausybės ir žmonių noras lai
kytis pradžioj karo paskelbto 
neutraliteto, t.y. tikt nįsiterpus 
į karą. Juoba, tada atsirado ga
limybė prekiauti su neutraliais 
kraštais Europoje • Olandija, 
Skandinavu valstybėm * kuriom 
JAV galėjo tiekti ir teikti įvai
rių gėrybių, galėjo gerai pelny
tis - kelt Amerikos žmonių ge
rovę.

Betgi tokia prekybai 
padėtis, taip naudinga 
kiui, pamažu ėmė keistis • eiti 
blogyn. Vokietijos povandeni
niai laivai pradėjo skandinti su
tinkamus prekybinius laivus Ir 
neutraliųjų kražtų, tarp kurių ir 
Amerikos laivams nebebuvo da
roma nė mažiausių išimčių. Be 
abejo, atsirado turto nuostolių 
ir gyvybių aukų, tai erzino JAV 
vyriausybę ir piliečius, tačiau 
buvo lūkuriuojama su didele 
kantrybe prieš siautėjančią Vo
kietiją. Mat 1916 metais turėjo 
būti rinkimai, kuriuose dabarti
nis prezidentas Woodrow Wil
son norėjo gauti savo piliečių 
pasitikėjimą, t.y. norėjo būti 
vėl išrinktu į Baltuosius Rūmus 
kitam keturmečiui. Too metu 
jis žinojo, kad žmonės kalbėjo

j apie jį, jog “He kept ūš ttat 
-war”, kad žmonės džiaugėsi A^ 
marikos atokumu nuo kart, 
Ir laukė, kaupė kaattyfat, ūftL

— Illinois gubernatorius kar 
tu su kitų valstijų gubernato
riais susitiks su prezidentu Car 
teriu ir aptars bėgamuosius rei
kalus.

ten esančių žmonių medžiaginio 
gyvenimo būklė gerai žinoma. 
Šiuo metu čia, .JAV veikė trys 
fondai: Lietuvos gelbėjimo ir 
Autonomijos fondai - tautinin
kų, Lietuvos šelpimo fondas 
socialistų ir Tautos fondas - kle
rikalų (tada taip vadinti kata
likai). Buvo kalbama, siūloma 
T dedama pastangų visus tris 
fondus sujungi i vieną Lietuvai 
pagalbos fondą bet, grupių at
stovams nesutariant, tokiam 
fondui atsirasti nebuvo lemta.

Prez. Trumano sportas
Prez. Harry S. Trumanas, išė

jęs pensijon, galėjo daugiau lai
ko skirti pramogoms. Ypatingai 
jis mėgo žvejoti. Kartą jo se
kretorius klausė, kodėl jis tokį 
sportą pasirinko? Trufnanas at
sakė:

— Dėl ypatingų priežasčių. 
Matote, mūsų žurnalistai žmo
gų palieka ramybėje dviem at
vejais: kai meldiesi šventovėje 

ironiją įrodynėti, kieno’paduo-j ir kai žvejoji. Kadangi melstis 
tas gabalas bus alkanam sdtes- nevisada turiu noro, tai likusį 
nis, o drapana šiltesnė”. (J. O. pusdienį praleidžiu žvejodamas.

merkė tartum prieš viską, bent 
iki rinkimų.

Tokia JAV vyriausybės kantry
bė tetvėrė iki 1917 m. balandžio 
mėnesio, kada po įvykusių rin
kimų gal ir prezidento’ kantry
bė sumažėjo, tačiau neabejoti; 
nai Vokietijos karinė aroganci
ja pakilo. Kai Vokietija padik
tavo Amerikai, kad šios laivai 
tegalės plaukioti tik ten, kur Vo
kietija nurodys ir kiek ji leis, ta
da Amerikos prezidentas sušau
ktame Kongrese balandžio 6 d. 
pranešė atstovams ir visiems Pi
liečiams: “pasaulyje turi būti 
apsaugota demokratija'’.

Tą pačią diena Amerikos 
Kongresas atsiliepė į Preziden
to pranešimą labai jautriai - jis 
autorizavo karo paskelbimą Vo- 
vietijai.

Amerikos lietuvių išeivijoje 
1916 metų Lietuvos politinių 
siekimu atgarsiai buvo gyvi ir

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

VISIEMS LIETUVIAMS LINKI 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU:

A. LAURAITIS
V.. RASėlAUSKAS
JULIJA LIUTIKIĘNĖ
J. AULERIUTĖ
V. LENDRAITIENĖ
L. LUNECKIENĖ
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Sudarome dokumentui giminėms iš Lietuvos iškviesti, 
Ruošiame ekskursijų ir pavienių asmenų maršrutus į Lie- 
tuvą ir į visus pasaulio kraštus pigiausiomis kainomis ir 

geriausiais patogumais.

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
— ' -BUREAU..

9727 So. .Western Ave., Chicago, III. 60643 
Tel: (312) 238-9787-8.

Taupykite dabar
pas mus

S3R[<

Chicago, III. 60608

Feder alini ai patvarkymai reiks, 
lauja bausti ne laiku išsiėmus cer- 
tifikatus.

YDENA STIPRIAUSIŲ KENDROVIŲ,

Įftatfos pletvoM IWnM avcomotoŪlAzna pastatytų

TURINTI DIDELES ATSARGAS

T< CŽ1-M70

I majmubbm, OMCAM ft. 8JU Friday, DeeamUr 22, 197g

Pas mus taupomi jūsų pinigai at
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su* 
kurti geresnę apylinkes bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10-tą mė

nesio dienų, neša nuošimčius nuo 
mėnesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

8%
palūkanų, priklausomai nuo įdėtos
sumos ir jos išėmimo. J

Investavimo knygeles sąskaitos 
neša

Kalėdų Švenčių ir Naujų Metų proga sveikina savo narius ir klubui 
prijaučiančius, linkėdami džiaugsmo, sveikatos ir daug laimės.

JONIŠKIEČIU LABDARYBĖS IR KULTŪROS KLUBAS



JSSarewog ilgus metus buvo preL Mykolas Krupavičius, iftž. Ste
ponas Kairys, žalkauskas ir kiti. Jų jau nėra, bet jų va
dovautos politinės grupės tęsia tą patį .darbą ir siekia 
tų pačių tikslų.

šių metų grudžio 9—10 dienomis Chicagon buvo 
sukviestas metinis VLIKo suvažiavimas.. Į VLIKą su
važiavo 45 partijų atstovai ir didokas skaičius svečių. 
Pasitarimus sekė ir konferencijoje dalyvavo virš sint 
to svečių. Suvažiavusieji VLKo atstovai posėdžiavo dvi 
dienas. Jie išklausė įdomius atsakingų pareigūnų pra
nešimus, atsakinėjo į paklausimus, planavo ateitį, gin
čijosi, dalyvavo bankete, klaupė dainų ir priėmė visą 
eilę svarbių rezoliucijų. Naujienos teikė galimai pla. 
tesnes informacijas apie VLIKo suvažiavimo eigą, o 
šios dienos kalėdiniame priede spąusdiname ilgamečio 
VLIKo pirmininko ataskaitinį pranešimą, kad v:-;. A- 
merikos lietuviai žinotų, kas minėtame suvažiavime 
buvo svarstoma.

Naujienos stengiasi galimai plačiau informuoti A- 
merios lietuvius apie Chicagoje vykusi VLIKo suvąžia- 
vimą, tuo tarpu, krikščionių demokratų įsteigtas, Chi-į 
kagos katalikų išaugintas Draugas .apie šią VLIKo 

.’‘konferenciją nei vienu žodžiu neužsiminė Kodėl? Įdo
mu, kad VLIKo konferencijon suvažiavusius atstovus 
palaimino katalikų vyskupas, kad didelė atstovų dau
guma priklauso katalikų Bažnyčiai, yra praktikuojan
tieji katalikai, bet kodėl frontininkams atiduotas Drūu- 
gas nieko apie jų rūpesčius ir darbus iki šio meto nepa
rašo; Naujienos šios paslapties išspręsti negali, bet jei
gu katalikų tarpę atsirastų tiksliau informuotų/ žmo
nių, kurie žino ,kodėl Draugas nieko neparašė apie VLI
Ką? Tikslias žinias Naujienos mielu noru paskelbtų.

Apie VLIKo konferenciją, vadovaujamą lietuvių 
katalikų, Draugas, nieko nerašė, bet jis dvi skiltis para-

- __ 'Tiesos ir meilės,,pat
virtinimą”. Straipsnį pasirašė P. S. Jo rašiniai-ne vieną 
kartą, pasirodė šiame marijonų leidžiamame laikrašty- 

likg,/kąd ir pavergtoje Lietuvoje sų viltimi netolimoje 1e- Pradžioje atrodė, kad jis stovi truputį aukščiau už 
ateityje vėl Sutvarkyti okupanto gerokai apardytą, lietu- kitus to paties laikraščio redaktorius,'nes pajėgė pakiį- 

. ’ •*' -i ' *’" . i . # .-rmn ■miwrimc’ '/znnnc -iv* nocrYnnoti inmmcivių gyvenimą.
Kai Lietuvai buvo ątunta nepriklausomybė, apgaule 

ir klastingais rinkimais joje .. buvo sudarytas ‘‘liaudies 
seimas”, tai lietuvių dauguma nemanė, kad tokią apgau- 
lę galima primesti visai tautai. Kiekvienam lietuviai bu
vo aišku, kad jokio “liaudies seimo” to meto Lietuvoje 
•npbnvn. Buvo okupanto primesti",rinkiminiai' žmonės, ku- 

’' rie 'turėjo' būti - “išrinktais” rinkti negalėjusiame seime.
Lietuvoje juokėmės^" iš tokių “rinkimų” jie atrodė labai 

• jau nerimtas dalykas, bet tų “rinkimų” pasekmes šiam 
Mieii okupantas nori įvesti į tarptautinę teisę ir-klastotus 
rinkimus nori padaryti teisingais.

Pavergtoje Lietuvoje visos politinės grupės sudarė 
Vyriausią Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą kraštui vėl 
atgauti nepriklausomybę. Į VLIKą įėjo ne tik tuometi
nės vyriausybėj e-buvusios politinės partijos, bet Įėjo ir 
tos, kurios buvo.muvarytos į pogrindį, ^Pavojaus metu 
jos ir vėl iškėlė galvas ir atsistojo kovos priešakyje. 
VLIKas vadovavo kovai už Lietuvos nepriklausomybę, 
vokiečių ir rusų okupacijų laikotarpiais, ’ o kai krašte 

■ 'susidarė pavojūs, tai VLIKo nariai pasiekė Vakarų Vo-_
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Teisybe ir jos nuslėpimas
Visiems žmonėms patinka teisybė, Lietuviams ji pa

tinka labiau, negu kitų tautų žmonėms, žinome, kad teį- 
minčių, siekusių tiesos ir teisybės, bet kai jau buvo prie 
minių, siekusių tiespgir teisybės,’ bet kai jau buvo prie 
jos- priėję, ji kažkaip nejučiomis imdavo ir išsprukdavo 
iš jų akių ir minties.

-Lietuviai yra melo priešai. Daugelis bėgo iš gimti-
nio savo kržišto vien dėl to, ką.d okupantas arba jam pa?, ; _
sišokę tarnauti lietuviai skelbė netiesą. Jeigu okupantas p® apie aukštesnes problemas . Tiesos ir meilės .,pat-

Paryžiečiai į darbus ir įvai
riais reikalais stengai pasitikė
ti savo kojomis, o kas tik į tilpo

tis dėjo į naują Kinijos vadovy
bę, tikėdami, kad jaunesnioji 
karta'grįš ^priešo vi etų draugys 
tęs. Dabar jie įsitikino, kad nąu 
joji valdžia yra dar,didesnis So

Visa šalis žiemos metu be 
švesos ir šilumos

PARYŽIUS. —■ Dėl dideho. grūdosi į miešto autobusus.

nebūtų melavęs per akis,1 nebūtų įžeidęs teisybę žinančių 
lietuvių,' tai daugelis nebūtų išėję" tremtim Jie būtų pasi-

y—J---7---- ---------— F — . -4-

kietiją ir stengėsi laikyti lietuvius krūvoje, kad galėtų taip rašo:

ti nuo purvinos žemės ir nagrinėti grynai dorovinius 
klausimo aspektus. Vietoje komentaro apie VLIKo su
važiavimą, kuriame, be vyskupo, buvo visa eilė katali
kų kunigų, jis pradėjo nagrinėti krikščionišką teisim 
ęumo prasmę, krikščionišką, dorybę ir kaip krikščioniš
ką gyvenimą rodyti ne išoriniais ženklais, bet pačiu 
‘žmonišku gyvenimu”. Jis tvirtina, kad teisingumas vi
suomeninėje plotmėje yra taip pat būtinas, kaip žmo
giškumo apraiška.

Kaip jis gali savo skaitytojams skelbti apie Jįrik-. 
ščioniškąjį teisingumą, kada jis sąmoningai dalį; to 
teisingumo nuslepia? Kokia prasmė kalti Į galvą skai
tytojui nuostatus apie tiesą, ir teisingumą, kada ' tam 
pačiam skaitytojui tiesos nepasakai? Nekalbėkime jau 
apie visą tiesą, bet jeigu nuslepi žinią apie vykusią kon. 
ferenciją ir nieko nepasakai apie svarstytais dalykus. 
Redaktoriai ir bendradarbiai žino kad lietuvis privalo 
būti tiksliai informuotas. Jeigu jie neinformuotas, tai 
ji.s nežino. Jeigu nežino, tai kvailas. Jie negalį priešui 
burnos užčiaupti, nes nežino. Jis negali jokios diskusi
jose dalyvauti, nes nežino. Tas pats bendradarbis ži

dams sugedus, visa Prancūzija 
ir kai kurie 'Šveicarijos rajonai 
nugrimzdo nakties tamsybėje. 
Elektros srovės nutrūkimo prie
žastį sukėlė patys vartotojai,, kji 
rie nepaprastai anksti žiemos 
šalčiams užėjus Įsijungė kas tk 
kokį šildytuvą beturėjo , ir tuo 
būdų nebepakeliamai perkrovė

'y / j- y;- .
Paryžiuje, vadinamame “švie 

sos miestų”, staiga visuose pože 
mių traukiniuose sustojo visi 
traukiniai,. o. tuneliuose ir gaV

neapsakomas diaosaą , tranko

nai klientus aptarnavo žvakių 
šviesoje. Gyvenantieji aukštuo
se dangoraižiuose likosi įkalinti 
sustojusiuose elevatoriuose ar-

WASHINGTON,d: C:'— Hua 
Kūofengas, Kinijos premjeras 

ba turėjo po kelias dešimtis ir komunistų pkrtij<^^ 
aukštų lipti laiptais savo k<įo- kas, paskelbė^ visiems^ kad Ame
nds, ir Teikia nepamiršti .kad* rikos prezidentas Čarteris pakei 
.viskas vyko didžioje, tamsoje ir' te’ pasauį. Iki"šio Aeto kapita- 
šalyje. : listinė Amerika nepripažino Pe

Žmonių tarpe prasidėjo dide- kino vynaušybfeš'ir neturėjo jp- 
lis bruzdėjimas, klaidingai pa- kių reikalų su komunistų Kini- 
kaltinant elektros darbininkus 
padėjus streiką, kuriuo jie grasi 
no savo darbdavius.

Sovietų valdžia didėles vii

buti naudingi'gimtinio krašto laisvei.
VLIKui priklausė lietuviai socialdemokratai, krik

ščionys demokratai, tautininkai, liaudininkai ir kitos 
' mažesnės lietuvių politinės grupės. VLIKo priešakyje

“Teisingumo reikalas turį nepaprastą reikšmę 
ir lietuvių išeivijos santykiuose, visuomeniniame 
ir tautiniame gyvenime. Ar asmuo asmeniui pripa

žįsta tą vertę, kurią jis turi, tai klausimas, kuris

- mūsuoęe nęspręųdgįamąs: protingai, :kąįp tik/ nieki
nančiai .Dažnai kovojama ne už tiesą ir teisingumą; 
bet prieš asmenis, ir organizacijas, kurios pagelbsti 
tautinį reikalą padarytį veiklos tikslu ir kelti kęn- 
čiančios ir persekiojamos tautos dejones.” (Drau
gas, 1978 m. gr. 10 d.,'8 psl.).
Jeigu tiesa ir teisingumas turi nepaprastą reikš- 

mę išeivijos santykiuose, tą kodėl Draugas tiesos ne
skelbia? šitokiu savo elgesiu jis labai neteisingai elgia
si pu tais lietuviais katalikais, kurie ilgus metus dirbę 
ir dirbo VLIKo vadovaujamą darbą. Marijonų Įžangi
niame frontininkai Įkalba apie tiesą ir teisingumą, bet 
prąktiškąmę gyvenime tiesą ir teisingumą ignoruoją. 
Kui’ jie veda savo skaitytojus?

-ją. Prezidentas. Carteris pareiš- 
kėįkad nuo sausio } drenos Ame 
rika jpripa^ta komųnįstinę Ki
mtį jis tai yra
pats svariausias. dalykas šių dįe 
nu gyvenime. Pen 30:metų Ame 
rika ir Kinija u -neturėjo jokių 
santykių/*o'dabar bus užmegzti 
prekybos ir.kiįoki santykiai. .

~ *------------i
— Gįjanbje rastos mągnetį- 

Jtes ’ j^trfčs_s§J>p,_^kad ’“Liau-

sčiau buvo nutarę pasiūlyti kę_ 
lopijąi nusižudyti. Nutarimas 
pradėtas vykdyt?,^kai biivc’ nu
šautas Kongreso atstovas Leo

— Ąnigiįkę's.. kanai, besau go
dami auksą, New Yorke,: prara
do į milijoną dolerią- Karo po
rcija. nori nustatyti, kaip galė
jo dingti milijono dolerių auk
so. . <

MANTAS AUKŠTUOLIS

1 VYTAUTO PERGALĖ ŽALGIRIO 
. MŪŠYJE

(Tęsinys) - ‘

Kaip nuo lietuviško kardo skradžių žemėje, 
dingo.

Vytautas:
— Štai girdėkit, klausykit, ainiai gerieji jūs 

mano!
Koks tais amžiais ’.degė — karingas jausmas 

vulkano,
Iš vienos šalies totoriai, maskoliai, paliokai.
Iš kitos gi nuolat išalkę juodieji kryžiokai.
Ir visiems reikėjo parodyt didvyrišką Vytį,
]Kad nepajėgtų mūsų gimtosios žemės praryti.

Glosčiau vienus, pykdžiau kitus ir dėsčiau- 
lyg vynis,

0 trečius stebėjau ir laiku atpažinęs,—
Jų silpnąsias vietas maigiant kaip trupinus 

piratais;
Smogiau laiku kiekvieną — tegu išnyksta ar 

širsta.
Vieną priešą paglostęs smūgiais kietojo kardo,
Kito eilės sulaukęs, drožiau neklausdamas nei 

vardo." ’■ ■
Ak jūs gerai nežinot, kaip priešą smagu nu

galėti,

Ir įniršus blaškyti jo kūne ilgąją jietį, 
Bei dar antrą smūgį jo palaikui įdurti, 
Kad jo dvasia ir kūnas būtų jau amžiams ap

kurtę.
Tiesiai į širdį, brol, tik į širdį pataikius, 
Paskutinį smūgį sulaikyti jo palaiko, 
Nes kitaip, žiūrėk, jis akis Į dangų pakėlęs 
Ir šliužu pritykęs,nematant,jau tau bus įgėlęs, 
Kaip smagu sulaukti! Ak, malonu patirti! 
Kerštą gyvai pajutus,durklu patiekti jam mirtį, 

Jūs matytut, kaip akį — mirštą kryžiuočiai 
pakėlę; ' .

Kraujo — motulių prilakę, meldžia išganymo 
vėlei....

Štai jau guli šmėkla—pabaisa ši kryžiuota. 
Dvėsk, už mūs tautai sukeltą kruviną puotą! 
I Taip, žyny, tikėk, tikrai nelengva man buvo. 
Kol tas kraujo siurbėles sudėjau į krūvą.
Kai menu tuos, kurie nuo mano smūgių Par

puolė —
Kraujo jūras išlakusių — iš tautos mūs mo- 
' tūlių,
Ir kai matau jus, nužemintai klūpant ant 

kelių; -
Prieš kryžiuočių atvilktą Vatikano “bedalį”. 
Tai mane apima siaubas—drebu aš iš skausmo, 
Kad save taip pamynę — praradot kilnųjį 

jausmą. i
Argi mūs tauta užmiršo tuos smūgius bai

siuosius, —

JTuos, kurie mūs žemę laikė kraujų ąpjųosę,.. .
O, Žyny, ąr jų§ tpg melo “aukos” uesupran- 

. tant?
Jr kaip avys mekent—ąnt Jordano pakrantės.
Nemunėlis įūsų būvio—tikrasis šaltinis: 
Mirksny laimės, karo, ar kai esi nusiminęs.

žynys _ < • /
'j O, kjlnus Valdove—tai jaučiu aš aiškiauhiai. 
Dvasios vergai teisybės bijo — manęs jie ne

klauso.
Tai dainas sukūręs, stengiuos pažadinti tautą, 
Kad išnaikinti dvasios vergiją kryžiuočių už

krautą,
Man nurodyk pagrindą tavo būdo ir valios; 
Davusių mūsų tautai garbingą laisvąjį kelią. 
Ir kiek daugel skausmo tavo ^rūtinę pąkėlė, 
Kol Tu išblaškiai nuo mūs žemės juodą šešėlį. 
Man nurodyk smulkiai tavo kovą audringą;

. Nuo kurios kryžiuočiai taip griausmingi pra
dingo. * _

Vytautas atsiminęs savo gyvenimo eigą, 
Dėsto kuotiksliausiai,kaip drąsiai kryžiuočius 

baigė.
Vytautas:

—Nuo mažų dienų mačiau tik žiaurųjį smurtą 
Ir baisiausią^ skriaudą kryžiuočių mus tautai 

sukurtą,
Todėl visą būtį laukiau to lemiamo meto,- ‘ 
Kai aš juos galėsiu sunerti ant manojo Tpipįn- 
Ir štai su savo pulkais jau stoviu laukuose Ta-

nenbergo; . - - - j
Džiaugias mano širdis kaip laisvę-- išvydusio 

vergo. j >.______ . ;

Va, jau mušis paruoštas, šėlsta, dega ir verda, 
Reikia kietai laikyti rankoj suspaustąjį kardą. 
Iš yjsos Europos rinkos kryžiuočiai plieiiiniia: 
Buvo sušlapę, išvargę, nes vilkos audružėj 

naktinėj. —
Ir gerokai Išalkę skurdo klajokliai be lobio.
Nes gyveno iš smurto ir tik iš popiežiaus 

’* Į grobio. J ‘ *
. Mano vėliavas slėpė tankūs girelių lapuočiai.

Ir mjškų žvėreliai maitino karžygius1 sočiai.
Va, išaušo rytas daug žadąs ir sjiulętas;

Mūsų dievų iš anksto, lyg būtų man pažadėtas, 
Visą dieną prįeš saulę ląjjoau tą valkatų 

gnują, ;
Kad nuvargintus karšty, lengviau surinkčiau

• į saują. ’ ’ . ' < ’-‘-l?
Ir saulutė birželio šildė gyvai, lyg prašyta, 

O kryžiuočiai stovėjo jau išrikiuoti nuo ryto,’ 
Lai jie karštį, manau, prieš kovą jau išmėgina, 

jMąne gi vyrai ilsis—gurkšnoja midų ir vyną. 
Mistras laukdama nerimsta, sunčia man nuo- 

£ąjį kardą.
^ięke, palauk, matysi kaip, kraujas t puto- 

• jąntas-yer4a--;
Išrtidpoti kryžiuočiaf imurma ir prašo- pra

dėti. ____ ___
(Bus daumaut
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UK. K G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crowford ' 
Madical Building), TeL LU 5-6446

Priima ligoniui pagal susitarimą. j 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

T.lrf, 695-053J

pratęskim prenumeratas toliau.
“Naujienos” yra Yieutalu 

dienraštis lasivame pasaulyje, 
kuria atvirai pasisako dėl Lie
tuvos okupacijos; kuris savo 
vedamųjų skiltyse iškelia 
Lietuvos okupanto — sovietų 
žiaurumus; kuris stiprina lie
tuvių atsparumų prieš bet ko
kius tiltų e statytojus su oku
pantu; kuris duoda stiprybės 
būti ypatingai atspariems šiuo 
metu ir pranašauja, kad Lie
tuvos okupacija nebus amžina 
ir vieną dieną sovietai turės 
pasitraukti iš Lietuvos. Žinau 
ir iš senųjų Kanados imigran
tų, kurie skaito “Naujienas”, 

tie yra patrijotai lietuviai ir 
siekia Lietuvai laisvės.

Siunčiu iš anksto pašto per
laidu sumoje $50.00 dolerių//! 
bus ųž 1979 metų prenumera
tą, p kas liks tegul būna maši
nų išlaidoms paremti. Ta pačia 
proga linkiu '‘Naujienų.” šta
bui laimingų Naujų Metų!

J. Sarapnickas

I

j žino atžvilgiu ir gal

i štiš vėl normaliai,

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

linki

G. Mališauskas

. 4/4XXV CLlAr »UglU ii goj tllOS 11611U O~ 
I ramas apvaldys ir šis dienra- 

kaip ankšs 
čiau, pradės lankyti skaityto
jus. Turėkime kontrybės Ir

LAIŠKAS REDAKCIJAI
St. Catherines, Ont 

1978 m. XU -5 d- 

‘‘Naujienų” Redakcija.

6845 SOUTH WESTERN AVĖ.

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA LR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

MASKVA, ’’Rusija. Brežnevas reikalus, tai tas nuves visus prie 
ir kiU sovietų valdžios atstovai

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Gerb.

Jau artinasi 1978 metų pa
baiga, 1978 metuose dėl Kana
dos pašto tarnautojų streiko 
ne tik “Naujienos”, bet ‘ir kiti 
laikraščiai gana ilgai nebelan
kė prenumeratorių. Dūlis laik
raščių visai nebepasiekę pre
numeratorių dingo, žinoma, 
daugiausia nukenučia dienraš- 
&ų prenumeratoriai. Bet dėl to 
redakcijos nėra kaltos. Kalti-

DR. PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Wes1ch«*t«r Community klinikos
Medicinos dirsktorius . „

i»38 s. Htnhsim Rd., W.stch.st.r, ii_ ninka8 >’ra Kanados paštas, 
VALA'WS: 3—8 darbo dienoms ir dėl nepagrįstų streikų ir vi- 

kaa antra šežtadienj 8—3 vaL Į du j e dirbančiųjų, kurių yra 
Tęij 567-Z727 «rb* 562 J728 tikslas per nepagrįstus strei

kus suparaližuoti ne tik paštą, 
a f bet ir krąštą. Reikia tikėti,

DR. A. B. GLEVECKAS kad 1979 m. bus palankesni
GYDYTOJAS ir chirurgas
SPECIALYBR AKIŲ LIGOS 

3907 W«t 103rd StrM) 
Valandos pažai suMtanmą.

"llflsl ir tyli visa Žeme, džhuglasl Ir linksmai šūkauja*.
Iza. 1«.

Dėkojame Dievui už tokį brangų ir širdį palinksminanti jojo pažadu 
Mūris bus įvykdytas tada, kai bus įsteigta žemėje ilgai maldose pralytoji 
Dievo nepajudinamoji karalystė, kurios Karalius karaliaus teisingume ir ku
rios kunigaikščiai darys teisybę. (2r. Iza. 32:1; Pat. 14:7), Iš tikrųjų šita 
karalystė, kaip pranašo pasakyta, bus “visų tautų pageidavimas”. Jos vei
kimu bus palaimintos visos žemės tautos ir giminės. Joje bus suteikta žmo
nėms pilno ir amžino gyvenimo laimė, ramybė, sveikata, atilsis, saugumas, 
gerovė ir tobula teisingumo ir meilės valdžia. Visi pavojingi, kenksmingi 
ir nepataisomi žmonijos priešai bus sunaikinti nuo žemės paviršiaus.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

«EL. — BE 3-5893

OR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71 St. T.L 737-5)45

Tikrina akis Pritaiko akinius is
- ^contact. JenjeĮ*”

VaL agal susitarimą. uždiTyta trečl

DR.LEONAS SEIBUTIS-
INKSTU, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 
VaL an trad. 1—4 popiet,

Ofiso telef.: 776-2880 
Rezidencijos telef.; 448-5545------- —-----------— r

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS i 

Undn praktiku jpc. MOTERĄ llBci. ’ 
. . .Ofisai 2652 WEST 5rth S'iPZjET j 

Tai. PR 8-1223 ,
OFISO VAL: pirgu antrad., trečiactį 

tegenkt. 2-4 ir 6-8 VaL vak. S^štadie- į 
Aais 2-4 vaL popiet ir kitu laikui 

pagal susitarimą.

.ŠILKI K IS, O. P.
ORTHOPEDas-PROTEZJSTAS j 
Aparatai - Protezai. ban- j 
dažai. Speciali pagalba kjfoms. | 
(Arch Supports) ir t t.

2850 W»<t 43rd St., Chicago. VL 60629 
Tekf.: PRotpccf 4-5084

• PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — °il na a pa rauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 
TeL WA 5-8063

MOVING
Apdraustas parkrausfymat 

U Įvairių ahtumy.

ANTANA3 VILIMAS
Tai. V6-J883 3764996

Mažeika & Evans

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

REGINAI SIMOKAITINEI 
ir jos šeiniai

naujo pasaulio karo. Pagrindi
nės žmogaus teisės komųųįstams 
yra labai pavojingos, t&del -jiems 
geriau kariauti, negu Sovietų 
imperijos vergams naudotis žmo 
gaus teisėmis.

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 —1742 ' ’7 * ’

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

STASYS IR ONA STANAIČIAI 
..iš Brighton Parko, Chicago, Illinois,

sveikina visus savo gimines, draugus, pa
žįstamus ir kaimynus, linkėdami jiems

matus, kad susidaro pavojus nau 
jam pasaulio karui. Sovietų 
diplomatams nepatinka reikala
vimas pagrindinių žmogaus tei
sių, o tai yra' ardymas nusistovė
jusios tvarkos. Sovietų valdžia 
niekad neleisi: kištis į Sovietų 
Sąjungos' valdybių vidaus rei
kalus. Jeigu -laisvosios vaistys 
bes ir toliau kišis į rusų vidaus tik vieną nųlįjo’ną.

— Rinkiminei kompanijai 
sen, Charles Percy išleido 2,4 
milijono dolerių. Seith išleido

LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ! Mūsų Sąjungos nariui

MODERNIŠKOS AlR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TEOFILIUI PETRAIČIUI
mirus, jo žmonai Viktorijai ir artimiesiems 

reiškiame nuoširdžią užuojautą ir 
>- kartu liūdime.

Lietuvių Pensininkų Sąjunga Chicagoje
s

TĖVAS IR SŪNUS • 
A1ARQUETTE FUNERAL HOME 

lt/ 2533 W. 71st Street
h 1410 So; 50th Ave., Cicero

Telef. 476-2345

lt

SOPHIE BARČUS 
RADIJO 4E1MQS VALANDOS 

Vises progrtmes II WOPA, 

1490 ML A M.

Lietuvių kelbe: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
7-3; 30 vaL popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
vai. ryto.

Vedėja Aldona Daukua

Tolof.t Himlock 4-1413

7159 So. MAPLEWOOF, AVI 
CHICAGO, ILL. S0629

Linskmų Kąlędų ir
Laimingų Nauju Metv 

linki

TRYS flODERHlSKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS. PASTATYTI

T

REGISTRUOTAI

Marquette Parko Lietuvių Bendruomenei, 
jos valdybai ir visiems triems, 

kurie neturi barzdos

ADAM BERNADIŠUS

G. Mališausksa

NORMANĄ 
URiTEIN*

TeL263-SMg 
(iMaieo.) ir 
677-S4A?

Certificate 
(Miotmni 46,000)

' — Jei žinote asmenį*, kurie 
galėtų užaisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Mes 
jiems siusime Naujiena* dvi sa-

Ail acpjunis com
pounded daily — 
Passbook Sannas.

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

Matelį

1B5 North Wabeah

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkes. Dėkojame 
Jums už mums parodyta 
p^uiKejima. Mes norė
tume ouu Jums naudingi 
ir ateityje

apdribo* ik) 
^40,000

2557 W, 69 STREET
Chicago, 1L 6u6x9

TM. 925-7400
8929 SO. HARLEM AVE- 
Brtdg«view, Illinois 60455

Tol W8-9400

III
MIDLAND 
SAVINGS
ANO LOAN ASSOSIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO. ILLINOIS 60632
PHONE 254.4470

Gyv. Cicero, Illinois
Mirė 1978 m. gruodžio 20 d., 2:10 vai. p. p. sulaukęs 90 

metų amžiaus. Gimęs Lietuvoj, Panevėžio aps., Truškūnų 
parap., Nakonių kaime-

Arnerikoje išgyveno 60 mėtų.
Paliko nuliūdę: artima draugė Stella Puodvalkis, sūnus 

Anthc'ny, marti Charlotte, 2 dukterys - Estelle Žclnys, žen
tas Richard, ir Louise Sobut, žentas Walter, 9 anūkai ir 2 
proanūkai, švogerka Emily Laurx, jos vyras Charley sūnė
nas Dr. Charles Laurx su šeima ir kiti giminės, draugai bei 
pažįstami. Lietuvoj liko 3 sūnėnai ir 3 dukterėčios.

Velionis buvo ilgametis prekybininkas ir savininkas 
Grant Works Coal Yard, direktorius Šv. Antano Taupymo 
Bendrovės ir narys Sv. Vardo Jėzaus Draugijos.

Kūnas pašarvotas Vasaitis-Butkus koplyčioje, 1416 S. 
50th Avė., Cicero, III. Lankymo valandos nuo 2:00 iki 9:00.

šeštadienį, gruodžio 23 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš 
koplyčios j Šv Antano parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojamas šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a, Adam Bemadišaus giminės, draugai ir pažįsta
mi nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laiddtuvėsc ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Draugė, sūnus, dukterys, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Vasaitis-Butkus.
Tek 0L 2-1003.

NAKIAJ;
Chicago*
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
AMociacijo*

AMBULANCl 
PATARNAVO 
MAS DIENA 

IR NAKTĮ.

TURIMI 
KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
IOMA3 irt LAURUKAS UABANAUNKAb

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

BUTKUS - VASAITIS
144S So. c Oth Ave* Cicero, HL Phone: OLympie 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayttte 3-1571

GEORGĘ F. RUDMINAS •
So. LITUANICA AVK. T*L: YArėt T-1188-11M

STEPONAS C. LACK IB SŪNŪS
(LACKAWIO)

2424 WEST 6Ma STRUCT 
MII WEST 23rd PLACI
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Pakte HHK HL »74~441l

lUtpvNk 7-1111 
V&.tlai* 7-M71

7 P. J. RIDIKAS
8e, HALsTKlJ STTREET Phene t YAjrdi 7*1SXX

'■ ■------------ !------- !."■ Hit
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“ — Ponia Rose Woitkevich,
White,Plains, N. Y., tapo Nau
jienų skaitytoja. Jas jai užsakė

- € mėnesiams Wendy W. Wicker 
iš Palm Springs. FU. Dėkojant į

Dėkui už vizitą ir ta progą’ iš

numeratą ir už $20 auką, f / J
— Zuzpną ir; fortai

iš Town of Lake apylinkės Ksu 
lėdų proga sveikina draugus bei * 
pažįstamus, ypatingai Kristiną 
ir Mitchell Moore su šeima, Maį. 
tą Petrauskienę ir Alfonsą Mikį • ' 
lovą su šeima. Naujienoms au*i

F4U|n,ppan^. koja 5 dolerius. - -
jai ųž tok į dovanos parinkimą J 
kartu su ja sveikiname naująją1 — Petras Subačius sveikina 
skaitytoją p. R. 1 . _

2 linkėdami linksmų Kalėdų ir lai
' mingų Ufcujų Meti£ o1 geį-ą įžinią 
' malonu skelbti visiems skaity- 
; tojams ir platinto jams.

. ’. Antanina ir Albinas Rep- 
C šiai-iš Bellwood. UI. šv. Kalėdų 
’ ir -Naujų- Metų' proga "sveikina' 
t gimines, draugus,. pažįstamus, 
I vienminčius ir vietoj' sveikini- 
Įmo kortelių skiria 25 doh auką 
L visų lietuvių laikraščiui parem- 
^ti.Naujienų štabui linki; ištver- 
;mės, geriausių ir ^veikiausių 
* 1979 Metu! ‘

Woitkevich, l .visus savo draugus bei pažįsta
mus, linkėdamas visiems links
mų Kalėdų -ir ‘laimingų Naujų 
Metų. Vietoj šventinių kortelių 

’aukoja Naujienoms 20’dolerių.* Į » '
— Petras Sernas iš Rockjbfr 

do dalyvavo (R) LB metinėje’ 
konferencijoje: * Jis* Įteikė Nauį 
jienoms $10 ^.uką, M prašydamas

Dilemma” Adams teatre.
— 1979 metų Naujienų kalen* 

duriai jau yra atspausdinti ir 
sekančią savaitę bus išsiuntinėti 
visiems skaitytojams.

— SPECIALI 20% NUOLAIDA 
Už 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS* 
Daug įvairių puošmenų. Moka
me $4 už sidabrinį dolerį. Per
kame pašto ženklus ir pinigų 
kolekcijas. PATRIA, 4207 So. 
Sacramento. Tel.247-5081. (Pr.)

— Jūratė ir Edmundas Jašiū
nai .sveikiną savo artimuosius 

’-v be i pažįstamus. Žiemos švenčių

Kalėdų bei laimingų Naujų. Mę 
tų. Vietoje kalėdinių atvirukų 

(7‘siunčįa Naujienoms $25 auką.;

-r Vladas Mikutis ds Bridge-

švenčių progd pasveikinti visus 
gimines, draugus bei pažįsta^’ 
mus.

— Joseph Šlajus is Albuquer
que, New Mexico, prenumerą; 
tos pratęsimo proga, mus pra
džiugino gražiais žodžiais ir gau 
šia .auka. Dėkui ųž šventiškus 
sveikinimus ir gerus linkėjimus; 

‘ juos paremiant dvidešimčia do
lerių.

— Dėkui Justui J. Mašiotui 
is Lemonto už ankstybą prenu
meratoj pratęsimą ir už $10 au
kų. .. .. _ . -- ;

John Margo, Toronto^ Ont, 
Canada, maloniai bus nustebiri- 
tas,^ radęs savo laiškų dėžutėje 
Naujienas. Nustebimas taps di-

ępoiicu, apylinkės.. .Kalėdų-proga- —
lankės Naujienose pasimatyti su

z-&2l dirbančiais pažįstamais; 'vi
ešiems palinkėti geros sėkmės ir 
iįgeroš sveikas (dirbti .Lietuvos
^laisvei ir jos zmoniu gerovei, dėlių džiaugsmu sužinojus, kad

Ugametiš 'patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

, American /Travel ^Service Bureau
9727 S. Western Ave^ ChfcagOj UI. 60643

JeleĮe Sli: 238-9787 ?; . -
-Sant hėfctuvą, traukiniu, laivų' keho- 

.. .. . .. _ . _ ______ *jas; Parduoda-
’ me kelionių draudimus; Organizuojame keliones, j Lietuvą ir kitus.kuaštus; 
Sudarome iškvietimus giminių lapsilankyiitii’ Amerikoje ir teikiame - infor-

• < j-yTV- *> ' * **> i f4. r'jLvL-**-i’4 {
Nemokamas .^atamavbnaa. užsakant J lėktuvą, traukinių laivų kelio

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda- 
' me kelionių draudimus; Organizuojame keliones.į Lietuvą ir kitus.kraštus; 
Sudarome iškvietimus giminių fapsilankyzW Amerikoje ir telkiame1 infnr. 

; macijas - visais kelionių reikalais.
e Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reisia rezervuoti vietas 

-’.i&anksto—prieš 45-60-dienų;~

lai yra kalėdinė dovana nuo jo. spausdino Amerikos Lietuvių 
mylimos dukters p-les Julijos, Tarybos raštą apie nepagrįstus 

■ kuri jas užrakė vienerięms me- kaltinimus lietuvių tautai ir 
tams. ^Dėkodami jai .už tokį do-' prieš paskirus * asmenis, Xprime- 
vanos parinkimą mieliausiam tant jiems bolševikiškos kilmės 
visame pasaulyje asmeniui, kar sufabrikuotus kaltinimus. 'Įame 
tu su ja tariame: “Linksmų sv. pat numeryje tilpo Marijos Krau 
•Kalėdų -- ir' tarmingų’'Naujųjų!1'"-'----K---
MetųV.

— Juozas Iš gonaitis, Broklyn 
N. Y., pratęsdamas be raginimo 
prenumeratą, atsiuntė gerus lin 
akėjimus' ir $5 auką. Dėkui.

— Dėkui 'Andriui Hermanui
iš Palos Height^ už nuolatinį 
Naujienų rėmimą ir už dabar 
atsiųstą $13: aukų - -■ ; ’
. — Mike Gvodzius iš East Chi 
cagojnd., mums atsiuntė kalė
dinius sveikinimus ir Naujų 
Metų; gerus linkėjimus, parem- 
damasrjųos $10 auka. Dėkui.

— Teodora: Kuzienė, ALT San 
daros, Tėvynės Mylėtojų D-jos, 
Amerikos Lietuvių Tarybos ir 
daugelio kitų Amerikos lietuvių 
organizacijų veikėja muš pas
veikino ” šventėmis ir atsiuntė 
auką.'Dėkui. -

— Dovanos jūsų mylimiesiems. 
Baltijos gintaras, itališkas 18 k. 
ir 14 k. auksas, koralai, kultū
riniai perlai ir kitos brangeny
bės. Lladros iš Ispanijos, Anri 
medžio drožiniai, “D r es dens’*, 
šveicariškos muzikinės dėžutės 
ir kristalas iš viso pasaulio. Ka
lėdiniai šiaudinukai ir daug, 
daug kt. Romas ir Dalė Dauk
šai kviečia visus atsilankyti ir 
apsipirkti — Avalon Galleries; 
4243 S. Archer Avė., telefonas 
247-6969. Atid. kasdien ir sek- 
mazBeniais iki Kalėdų. (Pr.)

* “ 1
— P. Stravinsko knyga “Ir 

Šviesa ir Tiesa” už $4.50 (įskai-

!;• linksnių Kalėdijir LaimingųNaujų Metų

ANATOLIJUS MILUNAS, pirm.
ALGIS REGIS, vykd. ’sekretorius

< > v'yiNČAŠ KAČINSKAS;’iždininkas '

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

.. /rėmėjus.
1 t* jnyvj * V'C/J > ’ • . j

Dr. V. Šimaitis, Silvija Krumplienė, Nijolė Skirpstūnienė, 
Juozas Kinderis, Raimundas Merkys, Petras Leipus ir 

, : y’- - Bronius/Acelinas.

REALTY

2951 West 63rd St Tek 436-7878

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
linkime mūsų klientams, draugams ir 

pažįstamiems

RAMUNĖ DELIKATESŲ KRAUTUVĖ 
IR RESTORANAS

ONUTĖ KONKULEVICIENe IR BRONIUS ZABUKAS

2547 W. 69th Street Tel.: 925-4254

— Antanas Vaičekauskas, 
East St. Louis, Ill., Lietuvos ka
riuomenės kūrėjas savanoris,

,•> dė į ligoninę, . j oje-išbuvau'22 
; j dienas ir dar dabar esu silpnas. 
’’ Rasite penkinę virs prenumera

tos. Sveikinu visus Naujienų 
bendradarbius ir 'darbuotojus

1 tapdamas: ''^Linksmų 'Kalėdų, ir 
Į laimingų Naujų Metų. Linkiu 
i nepalūžti kovoje ,q su Lietuvos 
priešais”. ’Dėkui’ už linkėjimus 
ir už aukų. . -r.;.-

—' Sotcthwest New^-Herald 
praeito ketvirtadienio laidoje is7

Nanul, Žarna — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žarna — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
CB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJ1MAIS 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZANAUSKAS, Pntf dentes
2212 W. Cermak Road Chicago, Hl. Virginia 7-774?

LINKSMŲ O GERIAUSIAI ČIA

ŠIMAITIS REALTY 
Notary Public 

Insurance, Income Tas 
2951 W. 63rd SL TeL 436-7878

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

P. Str. Raštams Leisti Komiteto • Įvairi apdrauda —INSURANCE 
pirmininką Joną Kavaliauską {BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 
šiuo adresu: 6437 S. Washtenawi kam nuomininkus 
Ave., Chicago, HL, GD629. I 4243 W. 63rd St., Chicago

Užsakymai priimami ir tele-j 
fonui - 778-5091. (Pr.) —

*
— James Moody ir Juozas Ku-

lys kviečia atsilankyti’ i r Kalėdų 
pobūvį -— Christmas Party šį 
šeštadienį, gruodžio 23 d., Bill’s

chūnienės ir Paulinos Vaitair 
tienės nuotrauka, kartu su -lie- 
tuviška kalėdine eglute, ju pa- 4ant ir persiuntimo išlaidas) ga- 
rėdyta First Nat. of Evergreen įima gauti Naujienose arba pas 
Park banke. Ten galima pama- T T'
tyti įvairių tautybių eglutes.;

— Inz. ALGIRDAS RULIS, 
einąs atsakomingas pareigas Be 
chtel kompanijoje, San Fran
cisco California, laimėjo net dvi 
premijas suruoštoje Foto Klubo 
parodoje: “Geriausia Parodoje” 
už juoda-baltą ir Il-rą vietą už 
spalvotą fotografijas. . Algirdas 
Bulis anksčiau buvo LĮetuviųzpj^p^ ^37^st StbeL, .«uuiauiies puiiV1Ju. 
Universiteto Klubo Chicagoje 434.339Pradžia 8:30 vai. vak. garsinimo dirbinių gamintojo “Card-

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

SVARUS kaip stiklas 7 kamb. mū
ras, centrahnis šildymas - vėsinimas, 
liuksus nauju namu apylinkė.

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

garažas. Apie $6,000 pajamų- Nau
jas stogas, gazu šildymas, apsauga 
nuo potvyniu, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.. ,

MODERNUS 15 metu mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
so patalpa. Daug priedu, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $5Q.000.

GRAŽUS ^KLZP AS ir garažas Mar
quette Parke. . J .

MODERNUS 2 aukštu mūro namas, 
apie $18,000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

kam nuomininkus

Tel. 767-0600.
REAL ESTATE

2625 West 71st Street

HELP’WANTED — MALE 
Darbininky reikia

Tel. 737-7200 arba 737-8534

pirmininkas ir yra sūnus ilga
metės Naujienų skaitytojos Mil 
dos Kulienės;, ’ j * . j

—- Mary ir Viktoras Kraushū- 2553 W; 71st St-, bus atidaryta

(Pr).

Marquette Delicatessen,

REIKALINGI DALIŲ 
SURINKĖJAI

Nuolatinės pozicijos yra siūlomos 

board assembly’*. ir pakavimo skyriu
je. . i

Labai geros darbo sąlygos ir kiti 
priedai pelnu dalinimosi planą imti
nai.

Turi suprasti ir kalbėti angliškai.

i ■ ■ —n h-iww -nn-m r n—n Mtt J 
ELECTROS ĮRENGIMAI, - 

PATAISYMAI
Turiu Chiccgos JtMIrrą,

Dirbu Ir užmlesčfruosa
nfltuotal Ir sazlninaal

. KLAUDIJUS PUMPUTIS
4514 S. Talman Avė. 

Tel. 927-3559

nas iš Chicagos buvo nuvykę sekmadienį,, gruodžio 24 d. nuo POSTER PRODUCTS, INC.
Floridon, viešėjo Miami mieste va^- tylo ki 5 vai. vak. Savinin-! 
ir lankėsi lietuvių susitikimo vie Danutė -Kurauskienė.
toje;Miami Lietuvių klube. Ten Tel.: 776-2717.
visai atsitiktinai sutiko Jozefi- - — * :
ną Krikščiūnienę/ iš Beverly Kelioiiiu į Vilnių 1979 m.j 
Shores, visai sveiką judrią n ge Jau paruoštas. Marius Kiela: j
rai atrodančią nors ji blogai jšu (312) 737-1717. (Pr.)

3401 W. Division 
Skambinti E. A. Henericks angliškai.

Tel. 252-0107.

Dim i io
62-40 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!

TlkM <8% pcsmočIuJ autcmobblr 
ktehllity apdriodlmtt

Kreiptis :-

$•. A5KLAKD AVL
HELP WANTED — FEMALE 

Darblnlnkly RaikU

rai atrodančią nors ji blogai jau 
tesi išvažiuodama i Florida. ‘ .

— WMAQ-TW 5-tas kanalas
S Priimami asmenys, reika

lingi > globos. Bus rūpestingai 
. 436-

i

rodys kūčias lietuvių šeimoje šį prižiūrėti.- Teirautis tel.' 
šeštadienį, gruodžio 23 d 6 vai.
vakaro “On Q”p rogramoje. Mu
ziko Fausto Strolios šeima buvo T. H v.
pakviesta išpildyti šj pasirody-- ’.““"a^sinas/bet petruš- 

koše tų vitaminų yra tris kar- 
— Linda Juozaitytė is Goge tus daugiau.

Parko vaidino jagrindinę rolę J.: --------- -----------
Patrick .komedijoje -“A Savage — Angolos, Etiopijos ir Afga- 

.t ■ •_______ - t į nistano pagrobimas verčia Ja-
poniją ir KinijąM glaudžiau ben
dradarbiauti su Amerika..Naujienoms reikalingas

LINOTIPININKAS į

Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar
bo valandomis informacijų prašome kreiptis te
lefonu: - i

Ml

SIUNTINIAI I LIETUVA
MARIJA NOREEEIEN1

?M5 Wert SX1 SL, Chicago, D1 W62» • TtL WA 5-4717
Dld.II* aMirtartmet «o<wt rOdee {velrfv

MAISTAI Ii EUROFOS SAN^tLIU.
V _ , ____ ______ 1

Cosmos P&reeli ‘ Express ijorp- 
MAftQUrm OIFT rAAClLl SKKVKZl

IMI W. Chleac*, 1IL — TM. WA 3-173/

t “LIETUVOS AIDAI”
-i, - KAZE BRAZDZIONYTt,

J PROGRAMOS VEDRJA
• Pirmadieniais ir antradieniais 9:00—9:30 vaL vak 

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

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

6294. (Pr).

S5/HOUR AT HOME

NO EXPERIENCE OK 
CASH PAID WEEKLY 

FOSTER MISSIONS 
754 GULF TOWER 

JAX, FLORIDA 322D7

s Vitamino ^A” ir “C” šal-
LEGAL SERVICE 

TEISĖTAS PATARNZ ŲIMAS

IMMIGRATION

Traffic Cases - Drunk Drivers. From 
$300. Motor Carriers - Mechanics 
Liens - Frauds. Over 20 yrs. exp. Loop 
office. Reasonable rates!
CALL H. COWEN, 726-3530 Days 

848-4955 eves. & weekends.

ENERGY 
WISE i

Buy tear no larger or 
norą powerful than you 
need.
Den*t be a Bom Loeerf

<____________________ /

A. T V E R A S 
vAIKROOHAl k WAK0IXY1B1 

ytrdirtms Ir TattyiMt - 1 
me wsrr rrasn 
Tel*?.: 1lS>uMk 7-1M1

Siuntiniai i Lietuvą
Jr kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III/60632. Teh YA 7-5980

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gaili dau 
padėti teisininko Prano S ui 
paruošta, — teisėjo Alphonp 
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomb 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted SL, Chica 
gc- IL 60608.

ATSIMINIMŲ

iGraži, 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 adresas:

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

PERSONAL
Asmenų laiko

Looking for a Lithuanian gentleman. 
63 years or older, to relocate to sun
ny Arizona to live out his golden 
years. Non-smoker or drinker, no 
dependents, on small income. Write 
in English to: * *

Box 222 - Naujienom f 
1739 S. Hatatod St. 1 
Chicago, IL 6O6OS

M. Ž I M K U S 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4255 S. Maplewood. Tai. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį' blankai.

BESflHINGS IN LIFE

Cail Frank Zapolla 
eo»y> w.TSra st.

GA 4-8454

ruTt

IMŽUBAMC^

Štate. Ferm tie insurance Company

advokatas 
CHARLES P. KAL & Associate!

2649 West 63rd Street,

Tel. 776-5162
Trečiadieniais is anksto susita-, 

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

Raštinė veikia jau jaugiau kaip
40 metų, patarnaudama klientams. į

e Di-CeL
The AntLGas Antacid.

. — MAUjiiNoa, CHICAGO t, IU, Friday, Daaambec H lfl7* 
v [_ * w




