
is

___

$

...

C* 2o54;
Price 20 c-

^Qr>. o.

VOL. LXIV

B 
įb 

kIt ■

h

Gc

PALESTINOSOVIETU RAKETA PASIEKĖ VENERĄ, NURITO IR... NUTILO
Rusai pasigyrė, kad į tirštą sieros atmosferą 

jiems pavyko išmesti Leniną
MASKVA Rusija. — Oficialus sovietų pranešimas sako, kad 

: sovietinė tarptlanetinė raketa, paleista spalio 14 dieną, pasiekė 
Venerą gruodžio 19 dieną. Dvi Amerikos raketos dar tebesisuki- 

’ nėja aplinkui Venerą ir praneša mokslininkams apie pastebėtas 
naujoves, tuo tarpu sovietų raketa, priartėjusi prie Veneros, pir
miausia turėjo išmesti Leninų, kad jis nukristų ant Veneros pa
viršiaus. o vėliau į Venerą įsmigo ir sovietinė raketa. Sovietų 
pranešimas sako, kad-jų raketa, kad ir įsmigusi į Veneros pavir- 

; šių, dvi valandas dar pranešinėjo žinias, bet ką ji pranešinėjo, 
’ Vien tik rusai težino.

: Jeigu Leninas būtų gyvas
Jeigu, sovietų raketa būtų W 

metusi Leniną gyvą, tai jis tuo
jau būtų užtroškęs, nes Veneros 
atmosferoje dat yra nepapras- 

. tai daug sieros. Greičiausiai, 
kad rusai Veneros paviršium iš
metė kokią Lenino plokštę o gal 
ir biustą. Trumpas sovietų pra- jjerns ^ar nepavyko susitarti ke 
nešimas nieko apie Leniną ne-* pagrindiniais klausimais, 

sako. Jąigu kas buvo Įrašyta pasižadėjo tartis su
toje plokštėje, tai Veneroje nie- Krsnlium, o koks bus Krem-

tarėsi su Gromyka artommių 
ginklų sutarties reikalu, bet 
jiems nepavyko susitarti. Gro
myka būtinai nori galimai grei
čiau baigti šiuos susitarimus, kad 
Brežnevas sausio 15 dieną gale 
tų atvykti į JAV pasirašyti su
tartį. Bet jos pasirašyti negalės, 
jeigu nesusitars. Iki šio meto

raketai pavyko pasiekti Veneros 
paviršių. Rusai taip pat paten- _____________
kinti, kad jiems reikės mažiau PAGROBUSI LĖKTUVĄ 
Lenina studijuoti.

‘ . WASHINGTON, D. C. — Sep
Veneros" temperatūra I tyniolikos metų Barbara Ann 
siekia 900 laipsniu

Mokslininkai jau anksčiau bu-
Z,Interns paVyko 

7'^ e + - ***** v aną paleistų kelei-
Impsmų. Toks karštis ^gah viūsųr negrobtų lėktuvo. Vėliau 

paaiškėjo, kad ji neturėjo jokios 
rankinės granatos. Ji turėjo žais 
lų_ apraišiotą įvairioms vield- 
mis,.. bėt_ FBI . agentai jokios 
sprogstamos /medžiagos nerado. 
Jauna mergaitė yra nepilname 
te, todėl vargu jai bus skiriama 
didesnė bausmė.

siaus temperatūra siekia 900

MERGAITĖ BUVO

Oswald buvo pagrobusi keleivi
nį lėktuvą su 87 keleiviais, skri 
dusais'Pietų Illinois įvairiose

įtikinti ją, kad ji paleistų kelei-

cinką ir visai sudeginti turimus 
instrumentus. Amerikos sateli
tai visą laiką sukinėjasi apie Ve > 
nerą ir pranešinėja visas paste-1 
brmas pakaitas. Joksfgyvas sut
vėrimas negalr gyventi Venero 
je dėl didelio karščio ir didelio 
sieros kiekio.

Tariasi apie 
atominius ginklus

ŽENEVA, Šveicarija. — Sekre 
torius Vance kelias valandas

Garvežys trenkė 
į keleivinį busq

MUNOZ, Ispanija. — Greita 
skubančio traukinio garvežys 
trenkė į skersai kelio slenkantį 
keleivinį autobusą. Garvežys 
trenkė į pravažiuojančio buso 
šoną, jį apvertė ir užmušė 20 
vaikų, važiavusių į mokyklą.

(IHilMIlI'ls

Trisdešimt įvairaus amžiaus ke
leivių sužeista, keli labai sun- 

» kiai. Buše važiavo 50 žmonių.
Dešimtis buvo tiktai sutrenkta, 
o nesužeista. Visiems sužeis
tiems suteikta pirmoji pagalba. 
Vietos administracija imsis prie 
monių kad tokios nelaimės, ne-

i pasikartotų
KALENDORĖLIS 

i 
Gruodžio 23: Viktorija, Jonas*

K., Žibutė, Velbutas, Kentą u-j — Federalinė valdžia rengias; 
tas. uždėti didesnį mokestį švino tu

Gruodžio’ 24: Kūčios, Ieva, degalam*.
Adomas, Minvyde, Titonė, Jo-
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IŠ LIBANO ARTILERIJOS ŠŪVIAIS APGRIOVĖ KRYAT SYMONA KAIMELI
Begin prižadėjo keršyti palestiniečiams 

už kiekvieną paleistą šūvį
TELAVIVAS, Izraelis. — Palestinos partizanai, Įsitaisę to- 

jc pačioje demarkacijos linijoje, iš kurios Izraelio karo jėgos
, kartą juos buvo išvijusios, penktadienį paleido keliolika artile

rijos šūvių r Izraelio pasienyje esantį Kryat Symona ka’melį. 
Palestiniečiai užmušė tokio puolimo nelaukusį minėto kaimelio 
gyventoją ir sunkiai sužeidė kitus keturis. Tuo pačiu metu pa
lestiniečių paleisti artilerijos šūviai į gyvenamuosius namus sun 
kiai sužeidė penkis vaikus.

Praeitais metais Izraelio avia 
cija, artilerija, tankai ir šarvuo
ti kariuomenės batalijonar išvi
jo visus palestiniečius iš 25 my
lių pločio demarkacijoj -zonos. 
Izraelis nelaisvėj . partizanų ne
ėmė, bet yj jort kiton L tani jos 
upės,pusėn. Izraelio karo jėgos 
paėmė didelius palestiniečių ka 
ro medžiagos’sandėlius, nes jie, 
beskubėdami į šiaure, nesusku
bo jų išvežti Į Libaną atvyko tur 
kų, prancūzų Nepalio ir kitų 
valstybių karo jėgos, kad pn- 

specai'^ žiūrėtų Izraelio išlaisvintas sri-

$1 AR $3 MILIJONAI.
PLĖŠIKAI GERIAU ŽINO
NEW YORKAS' -- Apsukrių 

profesinių plėšikų gauja, kuri 
Staten Island apiplėšė Wells 
Fargo- šarvuotą sunkvežimį, ku
riame iš įstaigų, krautuvių ir 
įvairiausių pajamų vietų vežip* 
jamUpįnigai į bankus. ■

Tokį šarvuoti praėjusi antra
dienį priešpiečių metu raoąiai. 
švariai, be jokio triukšmo paleng 
vinę milijonu dolerių “j 

nuvažiavę be pėdsako. Užpuoli-1 tis ir kad nekiltų naujas karas.

Justino Mackevičiaus vadovaujama Standard Federal Savings Bendrovė Įtaisė 
taupyto  jams lengviau prienamą tapą. Pabaigus darbą, buvo nukirptas kaspinas, 
šiose ceremonijose iš kairės Į dešinę dąlyvauja Justinas Mackevičius (trečias iš kai. 
rėsk viceprezidentas JStasvs Baras, klebonas D. <A. Mozeris. Brighton. Parko preky-8 , T ... .
. . • •’ . ... £. »* j r. t j- ‘ • T" ’ "r. ‘" ,-.x v , T< I mui momenta plesika+ panaudo —Izraelis, leido siauren pabe-bos rūmų pirmininkas Richard'C. Lavan, direktore Irena Swansr>: u Standard re-L. j.. __ __ __ -J
derail Bendrovės vyresnysis vicepirmininkas John S. Clotus.TMWANAS, PRAŠO z JAV? KONGRESĄ ?GAR.ANTUOTI JIEMS TAIKA P \

gusiems libaniečiams grįžti, bet 
neįsileido nei vieno palestinie
čio. Ne vienas buvo atpažintas 
ir išvarytas ,į šiaurę.

Reikalai pasikeitė, kai Izrae
lis perdavė minėtą zoną Jungti
nių Tautų kariams? Jie klastojo 
dokumentus, patys pasirašinėjo 
leidimus . ir veržėsi į demarka
cijos zoną. Izraelio karo vadai 
protestavo, bet nenorėjo dar 
kartą užimti visą demtarkacijos 
zoną ir pradėti nuodugnų doku 
mentų tikrinimą. Tuo metu nor 
vegai prižadėjo palestiniečių į 
minėtą zoną neįleisti, bet to ne
padarė. Esą jie neturėjo priemo 
nių atpožinti ir todėl nepajėgė 
to padaryti. Palestiniečiai de
šimtimis veržėti į demarkacijos 
zoną, gabeno ginklus ir tyčiojo
si.’ Jie prisivežė ginklų ir jau 
jais apšaudo.

Krašto apsaugos ministeris 
Weizman antradienio rytą išvy
ko į Kryat Symona sritį, kad ga
lėtų įvertinti padarytus nuosto
lius.

Premjeras Begin per radiją 
pareiškė, kad Izraelis keršys 
kiekvienam palesti nieč i ui, kuri:, 
pakels ranką prieš Izraelį. Užva 
kar Izraelio aviacija ir karo lai 
vai atkeršijo už Arafato parti
zanų padėtą f>ombą. o dabar 
ruošia įsakymus karšyti už pa
sienio k4? rn t-šaudymą artile
rija '. proga Beginąs pareiš
kė, Kad su palestiniečiais negali 
būti jokios kalbos, nes jie taikos 
nenori. Jie yra prisiekę vesti ko 
vą prieš izraelitus iki mirties. 
Jeigu Arafatas nepakeis savo pla 
nu išnaikinti Izraelį, tai negali 
būti jokios kalbos su jais.

jo, kai du iš keturių sargų. — 
palydovų-nuėjo (kelioms minu
tėms, užkandžiu — sumuštiniu 
(sandvičių) atnešti. Sunkveži
mis su dviem ginkluotais paly
dovais buvo pastatytas viešai 
prieš restorano' langus.

Pradžioje buvo paskelbta kad 
pavogta vienas milijonas, bet 
tikslesni apskaičiavimai rodo 
jog trūksta daugiau kaip S3 mi-

J ? Dar karą’tyrinės 
' Kennedy nužudymų

Specialus 
Kongreso komitetas prezidento ! 
J. F. Kennedy nužudymui tirti 
rengėsi šio gruodžio 31 dieną lik 
viduoti. bet pasirodė kad turės

: I ’ WASHINGTON.

Formozos gyventojai bijo*'-kad komunistines , - 
Kinijos karo jėgos neįsiveržtyrį sala

TAIPEI. Formoza. — Nacionalinės Kinijos premjeras Sun 
Jungsun kreipėsi i Amerikos kongresą, prašydamas garantuoti 
salos gyventojams taiką. Premjeras supranta prezidento nutari- 
zn seSunpp reqej sbsa siC ų 5qXsnBų£A oupraj Tiurzcdud etų 
prižadą neleisti tai vyriausybei tuojau užimti Taiwanb, bet Tai
wane esanti vyriausybė norėtų gauti JAV kongreso taikos garan
tiją. Premjeras Sun ir saloje gyvenantieji 17 milijonų gyventojų 
tokios garantijos norėtų. Jie dabartine Kinijos vyriausybe nepa
sitiki, nes atsimena, ką dabartinė vyriausybė padarė su Tibetu.

dar šią savaitę vėl atnaujinti |^on^

Kraštas vergijoj, 

vadai tremtyje

Kiniečiai labai gerai atsimena, 
kaip dabartinė vyriausybė suor
ganizavo ekspediciją į Tibetą, 
išvaikė ten buvusią vyriausybę 
ir apiplėšė krašto ūkį bei gyven 
tijus. šiandien Kinijos agentai 
prašo Dalai — Lamą ir kitus jo 
patarėjus gristi į Tibetą, bet jis 
neskuba. Dalai Lama studijuo
ja komunistų elgesį kituose jų 
pavergtuose kraštuose. Pagrin
dinių žmogaus teisių jie nepri
pažįsta ir garantijos buvusiems 
pareigūnams jie neduoda. Peki 
no vyriausybė pajuto, kad Da
lai Lama dar tebeturi įtakos į 
tikybininkus, tad ir norėtų, kad 
jis sugrįstų

Taiwanas laukia 
diplomatinės misijos

Nacionalinės Kinijos vyriau
sybė laukia šiomis dienomis spe 
ei alios Amerikos diplomatinės 
misijos. Yra visa eilė reikalų 
liečiančių abi valstybes. Ameri
ka yra investavusi dideles su
mas pinigų į Formozos preky
ba ir pramonę. Diplomatinė mi
sija turės aiškiai pasakyti, ko 
salos gyventojai gali tikėtis iš 
amerikiečių ir ko jie daugiau 
negalės laukti. Vyriausybė pa
tenkinta, kad amerikiečiai išsi
derėjo iš Pekino vyriausybės 
tam tikras garantijas. Jeigu mi
nėtu užtikrinimu nebūtu, tai 
premjeras Hua tuojau pasiųstų 
ekspediciją į Formozą ir apiplėš 
tų visą salą.

tyrinėjimus: atsirado įrodymų J 
kad Kennedy buvo pataikytas 4 
šūv'ais iš 2 vietų Ekspertai, iš
tyrę įvairius įrodymus, užrekor 
duotus policijos magnetinės juos 
telėse, mikrofonuose ir kt. įro
do. kad 3 šūviai buvo Lee Os
wald© paleisti iš netoHmo namo 
6 aukšto," ketvirtas iš “žolių kau 
būrelio” priešingoje gatvės pu
sėje. • .

Kongreso atstovas Harold S.
Sawyer (R-Mich), kalbėdamas ™ ~ '
^d..^P?_Per_.ra.diS..pa!!ir bekaibė’dam'J”^"kriiaTs’po’liti- 

kas. pareiškė, kad jis niekad ne 
sutiksiąs priimti opozicijos pa

lšiui y tos taikos plano, nes jis ne 
i suderinamas su valstybės orumu 
j ir prezidento garbe. Tarp opozi 
I ei jos ir prezidento tarpininkau-

Prieš 8 dienas Kennedy (Air- 
porte) iš Lufthansa Airlines 
$5 milijonus grynais pinigais 
$860.000 vertės j u vėlėmis.

ir

SOMOZA ATMETĖ 
“TAIKOS” PLANĄ

MANAGUA. Nicaragua. Pats 
prezidentas Somoza nieko ne
sakė. bet jo leidžiamas laikraš
tis paskelbė, kad opozicijos pas
kelbtas planas Nicaraguos tai- 

yra atmestas. Prezidentas,

tino, kad vieno motociklu pra
važiavusio Dalias policininko 
mikrofone užrekorduota, kadj- 
trečias iš eilės šūvis buvo iš to’ 
“žolyro” (grassy kr oil).

Prezidento Kennedy ir Mar-’
I’n Luther Kingo nužudymų ty! 7'^ "i'y^mTnL
rinėjimai jau kaštavo daugiau 
kaip $5 milijanąi.

INŽ. V. BIČKUS MIRĖ
Chicago, Ill. Praeitą penktadie 

nį staigiai mirė inžinierius Vy
tautas Bičkus, dainininkės Pri- 
dencijos Bičkienės vyras Jis bus 
pašarvotas Marquette Parko Pet 
kaus koplyčioje.

i

t

kos ambasadoriai.

POPIEŽIUS RENGIASI 
(SKRISTI I AMERIKĄ

ROMA, Italija. — Popiežius 
Jonas Paulius II pareiškė lai! 
k raštininkams, kad jis skrisiąš 
į Meksiką, kad galėtų dalyvauti 
vyskupų konferencijoje ir susi
pažinti -su pagrindinėmis Ameri
kos vyskupų idėjomlis. Jis pats 
rengiasi pasakyti suvažiavu
siems dvasiškiams kalbą apie 
katalikų Bažnyčios padėti ir rei 
kalingus pa grindinius* žingsnius. 
Jis norįs viską pagrįsti Bažny
čios dėsniais, naudotais šimtme 
čius, bet dar ir šiandien galvo
jančius. * <

PROFESIONALAMS, BENDRADARBIAMS IR

VISIEMS GEROS VALIOS ŽMONĖMS LINKT

NAUJIENOS

— Sen. Goldwater ir Stennis 
studijuoja įvairias tikybines gru

Gruodžio 25: Kalėdos, Euge
nija, Anastazija, Aiškutė, Groz- — Nacionalinės Kinijos vyriau 

sybė, pasirašydama sutartį su 
Amerika, buvo pasižadėjusi iš
laisvinti visą Kiniją, bet nepajė 
gė to padaryti.

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ
“NAUJIENŲ” SKAITYTOJAMS, BIZNIERIAMS,

Saulė teka 7:15, leidžias 4:24.

Oras debesuotas.

— Izraelio premjeras Begin 
penktadienį pakartojo, kad Iz
raelis smarkiai kirs palestinie
čiams, drįsusioms vėl apšaudyti 
Izraelio pasienio kaimus ir kai
melius.

Sekantis Naujienų numeris 
išeis gruodžio 27 dienų.

Naujienų Adminbtncija

-L-EJ_ J- __ © J* Prezidentas Carteris rengė
peš, kad neatsirastų ir daugiau * ^ Afrferikiečių dauguma pri-| si atotogoms, bet gydytojai pa- 
tokių, kuriai vadovavo Jim Jo*, tariaupretidento Carterio ryžtui] tarė jam pasilikti Washingtone,



A. LAURAITIS

Chicago, ILL 60608
Klubo nariams

PACKAGE EXPRESS AND TRAVEL AGENCY, INC,

STATE FARM INSURANCE CO. Service CompanyFRANK ZAP OLIS

ANdover 3-6089-6090

vos’pakto jėgoms per metus iš
leidžia 3,27f saSto'pajatnų, kaip

INSURANCE AND REAL ESTATE 
4645 So. Ashland Ave. Chicago* IE

4 tn

BRIfinrON ^AKERY 
ANTANAS? If ACKEVlCIUS, Sav.

Po 1-mojo Pasaulinio karo, 
1918 metais, Rumunija iš kai
mynų atsiėmė savo žemes: Be
sarabiją iš Rusijos.į Transilva
niją t Vengrijos. Dogruja iš Bul 
garuos. šio žemėlapio pakeiti
mai vėliau buvo patvirtinti tai 
kos sutartimis. Visos kitos pa; 
minėtos rumunų žemės sudaro 
krašto teritoriją, rškyjus Besa
rabiją, kurią Maskva vėl prisi
jungė.

1978 m. gruodžio; mėn. I d- 
Rumunija šventė 60 metų sukak

Home Office: Bloomington, Illinois

Linksmų- Kąl^^^iaiiningų Naujųjų Metų 
linki visiems savo klientams ir draugams

LINKSMŲ KALĖDŲ: IR. LAIMINGŲ 
iOjŲ&ETŲ PROGA SVEIKINAME 
i/dAŲŠIŲŠ MŪSŲ KLIJENTUS IRjv

GERIAUSIOS SĖKMĖS

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujųjų Metų 
visiems draugams ir kostumeriamslinki

3208h West 95th Street v
- KVKRGREEN rARK,-fiLU J-T 

Phone: GArdw 4-H&4 <

Like a ąood neighbor, Stete Farm tether*.

*tžškame šių dienų gyvenime to- 
’feę neutralumo nėra ir nebus. 
Jei ^Vakarų valstybės tokį neut- 
rėlumą gal ir tėtefudttį' tai Mas 

nelauktų nei valandos ir 
ifesįterliotų. Ir Rumunijos pre
zidentui tokios idėjos piršhavi- 
ntas reikėtų rimtai ir nuodug
niau giliai apsvarstyti ir pada
ryti laiku išvadas.

Sfątę Farni Fire and Casualty Corvpan

* V *4 i*

Gydytojas- ir1 Chirurgas

- Tėl.-r HEmloekj4-5849'

—WMt* ■ ■ > I JlMJmUii

3400 So, Lituanica Ayenųe 
' CHICAGO, HJJNOIŠ ’

Tel: FRontiėr 64882_ 
_ i.jt 1

376-5936

/ pfzu.:./r
c j o; enfnjįobiK.

Vietoje Kalėdinių sveikinimų, aukoju po $1(1.00: Naujienoms, 
AJtui, R/LB, Spaudos klubui ir Lietuvių Televizijai, žiemos 
Švenčių — Kalėdų proga sveikinu visus gimines/prietelius 
ir geros valios lietuvius. Linkiu visiems linksmai praleisti « k t - 4b
.’Kalėdų šventes ir laimingai sutikti Naujuosius Metus.

Linksnių Kalėdų, IŠiĮningų. NaujųjųSalėtų 
visiems: savcį dMujgaifta ir ^pacientams-linki;

j , NAUJŲJŲ METŲ Jį T
visiems savo kostumeriams ir geros valios';
I .... lietuviams

Our Low rates wouldn't mean a thing if we didn’t back 
them up with first-class service. We offer automatic, 
inflation coverage. And, of course, I’m always close by 
when you need me. Stop in or cell.

ANTANAS VILIMAS
■ . i '' ' SU ŠEIMA

1 Linksmų Kalėdų ir Laimingų ‘Naujų Metų 
linkiu mūsų klientams ir draugams ■ > ■

. / parutė ĘURApSĖASj/ //.'' /(

Skanus namie dai^taš ir importuotas-maistas 
1 Priimam užšakymus' pobūviams *’:1

pęhjsb

BALTIC
J U OZAS fefctS* ’ ■ j

linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
f ; Sveikiname savo klienidą ię' visus pažįstamus

2553 W. 71 SLm -.;- 1 Chicago; IR
.-,m .-.f o IS’ -TeLj PRospeęrė-2717,’ ,;I

, / . ; . “ J.'J f'

kraŠHą; irk Aibėj d susirinkusiems 
dųrtJftivitj ^rįstaigų ' žmonėms.! 
Jii ~pAš£jkoj6 savo1" kelionės ' l 

: Maskvą1--įspūdžius;s pasikalbęjri 
.rnįjose su Maskvos vadais ir ka- 
riipmenės maršalais vyraujan
tis nuomones. Jis susidarė aiš- 
:kt j vaizdą, kad karas tarp dvie
ju Į galingųjų (Amerikos ir So- 
fjĮidtų) yra neišvengiamas. Rei- 
Jjia dar trumpo laiko karui pa- 
'^rjiosimus. Net ir jis buvo kai
tinamas prisidėti prie tos pusės, 

karą laimės (Suprask prie 
Mįskvos bloko.)

" ik. - e <- / - J

w'Kada išklausęs Maskvos po-1 
ditĮų ir maršalų tvirtinimų, kad' 

T^mlipaiiruosimai karui eina į prie- 
“y‘ ?kį| kad karas jau yra neisven- 

gMmas, bet jis nedavė niekam 
rjpdriP įsipareigojimo, neprižadė- 

jokių divizijų, karinės me- 
;?džiagos,<tiįįsį-kad -bus-laimėjęs 

< rusais ’MiSžiaušią mūšį. Jiš 
’paminėjo, kad Helsinkio Brež
nevo pasirašyti aktai neatleido 

’ taftas nuo daugelio gairių pasi 
žadėjimų.

Varšuvos paktas buvo sudary
tas gintis nuo Vakąrų imperįą- 
listinių valstybių, bet savo nes-' 
Vacius nagus prikišo ne Vakarų, 
bei Rytų imperializmas čekos- 

cibvjakijoj. Rumunija nesiuntė 
i^aVo karinių jėgų invazijoje į 
rčekosįo.vąkiją. Jis pats buvo nų- 
suyfęs į Prahą padrąsinti kraš- 
/įO k^ųhįtųįį gintį nuo sovieti 
nės prievartos ir nedaryti Jokių 
nuolaidų. Sovietų karo vadų el
gesys Čekoslovakijoje bus prą- 

griauti ir, gali būti, kad 
^osąi sugriovė ir panaikino Var* 
šuws paktą ir visus spaudimu 
ir prievarta išgautus jam. pri
klausančių valstybių susitari
mus.

f‘ Vjsa bėda, kad neutralumo idė 
ja gražiai bujoja ir vystosi tik

lėšas yra Maskvai pavojingaSj 
nes Maskva fono, kad Rumuni
jai pritaria ir kitos Varšuvos pa 
kto valstybės, kaip Lenkija ir 
Vengrija.

šventės minėjimo metu pre^ 
Nicolai Ceusescu pasakė trijų 
valandų kalbą, kurioje buvo pa
brėžta jog Rumunija nenumato 
mažinti r savo. įsiparęigojimųs 
Varšuvos pakto sutarčiąi, bet ru 

t munaj >bu^ savo krašto šeiminiu 
► kaį. Kadangi y ra. valstybių skir 
cingos istorijps, tąi, atsiradusįęjį 
auomępių skirtumai yra norma- . 
Jus dalykas. Savo kaįboje prezi- 
■deiįtas. pasiūlė įsteigti naują or 
gąnizaciją, kūmoje s!dalyvautų 
Helsinkio aktą pasirašiusios Eų 
ropos tautos- Tos organizacijos 
tikslas įstaigti Europoje neutra 
iią, demilitarizuotą buferio zoną, 
skiriančią Vakarų ir Rytų kari
nius blokus.

\ ųljJaškvojė paskelbta Varšuvos 
sutarties pasitarimų deklaracija 
Kalbėjo apie nusiginklavimą ir 

-■ uaiįkąr Bet slaptuose pasėdžiuose 
Maskva reikalavo ir bandė pra
verti gynybos išlaidų. padidini
mu.. Apdengdamas .slaptus Mas 

-Kivos tikslus ar. užgaidas, u savo 
1 iKjaįlboje prez. Ceatisescu * pareis- i 
’ iže: ^Patvirtinu aiškiai, kad mes 
i: tepasirašysime j okių • dokumen- 
> - privalomų < mųsų tautai ir

;musų>kariudmenei;-jei jie nesi7 
cdeįrinš su{ konstitucija ir su mū- ; 
i šų ?įatatymaį: irj ei> jie: neturės 

; vilos: tautos patvdrtixmno’’./ r.

Prieš"’SO niėt'ų šventės"miifzji-

tatytas Unijas ar sąntva^kos pa 
grindus.

1978 m. lapkričio mėnesį Ru
munijos prezidentas Ceausescu 
dalyvavo Maskvoje, prieš 60 
mmų pasirašytos sutarties pa
minėjimo šventėje. Kada buvo 
Rumunijoj švenčiama 60’ metų 
sukaktis’, joje nedalyvavo 'nei 
Maskvos, nei Vengrijos' nei Bul 
garijos ambasadoriai. Jie buvo 
savo vyriausybių, iškviesti iia- 

rmb, bes Varšuvoj pakto valšty- 
bių vadų'į>asiiarimu6se Rumu-f tuo tarpu Rytų Vokietija'Ski
nija atsišakė^pddidihti išlaidas i na 9,8%; č^osloVAkijai—. 7.1

ginklams ir* prisiimti kitus įsi'Rumunijos atsisąkyoaas 414^^ 
pareigojimus. Nors po to Sov. 
S-ga net porą kartų pakartojo, 
kad karinės i^aįdų^ būtinai rei
kia padidinti, nes tokią išlai
das padidino ir NATO valsty
bės. Kitos yaršuvos pakto vals
tybės Maskvos norams pritarė, 
bet Rumuniją nepritarė.

Reuterio agentūros pranešimu 
iš Bukarešto, Rumunijos sosti
nės, sakoma, kad Rumunijos kcJ 
munistų partijoj centro komite-' 
tas visu nuoširdumu savo' vade’

f i i o į*-

1627 ^ Hemiitage A^;X,, Teb įA 2.4510 
IR ANTRA ERAUTVVi"^

TeHW-6.7^
vr»: 7?/£n Joa Mf.

K. DUBYSA ------ - ---------—---------------

NESKLANDUS MASKVOS - 
BUKAREŠTO SOLIDARUMAS 

. ** /j ■yra Maskvos sat^btaą. Rumupū- 
jos komunistas, partijoj sekre
torius ir valstybės prez. Nicojas 
Ceausescu, jau senai bando at
sipalaiduoti nuo sovietų sateli
tinio jungo. Maskva karinėmis 
jėgomis užgrobė dalp teritori
jos, jis skundės Stalinui nr ki
tiems sovietų vadams. Jo prasy 
mai ir maldavimai nebuvo sėk
mingi. Pagaliau iš Maskvos va
dų gavo atsakymą, kad jis turi 
džiaugtis, jei buvo nukirptas 
tik toks mažas teritorijos skly
pas, bet ne visas kraštas prijung 
tas. Nuo to momento komunis- ;.s„,.Įį^VgUGJSE PHARMACY, 

50th Avė. ir 14th Street
Cicero, Illinois, Phone 652-1070 Kalbame lietuviikai
E. OsmoįaJą k Pk — A Liutkų R. PK R. B, Phl 

i .
cjL .’BĮg| s —r———■ ——__ i.i j■„ '■

V|>v dėjo kovoti prieš Maskvos tiks
lui ir norą prisijungti, savo glo 
bon paiimtį ir socialistinius kraš

- - — tus, nors jie vykdo ir prisilaiko

UBk^ratf RaWti ir Lamingų Naujų Metų 
Ūį' lirt ’̂.viąiejns khe^|ams,. draugams ;

1 T'V-F’
-------------  - - ?'• G fet - • . •' * ' ...J J j. .A .JI-
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! AMERIKOS LIETUVIU
! RESPUBLIKA IR LIETUVA
I t

(Tęsinys) sų Lietuva^ kurios atgimimui,z -g r- —r -------------- -V- --ę,----
Rašė ir <lr. Jonas Basanavi- tiek darbo ir kovos padėta, kuri 

chisj- “Aš save’ dienas jau bai- Šiandien prapulties krašte, tu- 
giu. Būtų man lengviau jei mū- retų ilgas gaivintojų, apgynėjų

LINKSMŲ ŠVENTŲ

KALĖDŲ ir 

LAlVlINGŲ'1979 NAUJŲJŲ 

į METU f '
t linkiu visiems savo 

pažįstamiems ir 
l draugams

ALBINAS RUDINSKAS
2į30 DONEGAL DR. ĖOCHESTER, MICH. 48063

Phone: 375-9797 ■

Į LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
LINKIME VISIEMS LIETUVIAMS

* BRIGHTON PARKO LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBAS

NELLIE SKINULIS — Pirmininkė
JULIA RAMANAUSKAS — Vicepirmininkė 
EUGENIJA STRUNG YS — Nutarimu rašt 
BERNICE ŽEMGULĮ S — Finansų seki.
ANTOINETTE KALY S —Iždininkė 
PEGGY DOVTDAUSKAS — Kasos globėja 
EUGENIJA STRUNG YS —• Korespondentė

SVEIKINAME VISUS MŪSŲ GAUSIUS KLIJENTUS 
SU KALĖDŲ ŠVENTĖMIS 

IR NAUJAIS METAIS "

COSMOS PARCELS EXPRESS CORPORATION

MARQUETTE GIFT PARCEL SERVICE 

VYTAUTAS VALANTINAS, Savininkas

' 2501W. 69 St — Chicago, lit 60629. Telef. WA 5-2737

S tC- ’^1-4-

ir gelbėtojų eiles Mums seniams, je tapsianti net Pddomosiųs Ta- kas ir Alb. Rimka, šalia šios / 
žilaplaukiams butų lengviau į rybos sekretorė eilei metų. rėžoiiUcijoš, df. Šliūpui vado-' 
kapus žengti, jei visi Lietuvos Uetuvos Atstatymo Bendro- vaujant, buvo surašyta ir priim- 
vaikai susispiestų j krūvą Tėvy- vėj dalyvavo žymieji ŠIA veikė- ta anglų kalbą rezoliucija, kuri 
nę gelbėt. Siunčiame jums, vai- jai J, O. Sirvydas, V. K. Račkau- pasiųsta Pennsylvania valstijos 
kai, gal paskutinį mirštančios skas, J. Strimaitis ir A. B. Stri* atstovams Kongrese, kad ten jie 
Lietuvos šauksmą. Jeigu Lietu-j piaitis. IAB buvo sukurta 1916 keltų pavergtų tautų reikalą, ar- 
vos žmonėms teks badu išmirtam, rugsėjo 29-30 d. ši bendro- ba tokį jau iškeltą reikalą pa- 
atminkite, jie mirs su mintimi,!vė, kad ir davusi savo indėliiiin- remtų, šioje rezoliucijoje buvo 
kad jūs, Amerikiečiai galėjote kams* Amerikoje nuostolius, pabrėžtas prašymas Kongresui 
juos gelliėti, be t i 
(Vilnius/1916. VII. 1.)“.
. Tokių Lietuvos aidų pasėkoje 
buvo’ suorganizuotas Centralinis 
Komitetas -Ueturių Dienai pra- 
vest (rinkliavos šnipai), ir Lie
tuvos Atstatymo Bendrovė * 
Lietuvai atstatyti (5 milijonams 
dolerių surinkt).

negelbėjote Lietuvoje naudingai patalkinin- užtart Lietuvos laisvės sieki- 
kavc‘ įkūrimui keletos pram o- mus. 
ninių bendrovių _ ‘Nemuno’ že
mės i

Lietuvių Diena - 1916 m. lap- 
krič 1-ji-buvo iš anksto prokla
muota JAV Prezidento W. ‘Wil- 
sono. Tą dieną buvo įvykdyta 
plačiu mastu cYganizuotoji rin
kliava, kuriai pravesti buvo su
dalyta apie 4(M> komitetų. Rin
kliava Lietuvos laisvės ir jos 
žmonių šelpimo reikalams bu
vo sėkminga. Buvo surinkta pi
nigų ir įvairių daiktų, pasieku
sių daugiau negu 230 tūkstan
čių dolerių sumą.

Tokioj didelėje rinkliavoj i 
New Yorke, tarp 1300 rinkėjų, 
išsiskyrė jauna rinkėja P. Jur- 
gėliutė, rinkusi tą dieną aukas 
12 valandų be pertraukos ir su
rinkusi už visus daugiausia - 
91.01 dolerių. Tuo metu P. Jur- 
geliutė buvo jaunutė SLA narė, 
tačiau vėliau šioje c'rganizacijo-

Taip matom - 1916. VI. 10 
ūkio mašinoms gaminti, Lietuvoje buvo įteikti du me- 

‘Ringuvos’ sėmenų aliejui spau- morandumai dėl siekiamos Lie
sti, o taip pat ‘Dubysos’ impor- tuvos laisvės Vyriausiam vokie- 
to-eksporto reikalams, ir net įs- cių rytų karo vadui ir ta pačia 
teigė Lietuvos Kredito Banką, pieną Amerikoje, SLA 29-tame 

Buvęs pirmuoju ir likęs sti Seime buvo' priimtos tuo pačiu 
priaustu Susi vieni j mio Lietuvių reikalu dvi rezoliucijos, kurių 
Amerikoje ideologu dr. Jcbas viena su kreipiniu į Amerikos 
Šliūpas 1916 metais liepos-rug- Kongresą. Kongrese SLA rezo_ 
piūčio mėnesių laiku rašė lai- liucija buvo priimti palankiai ir 
kraštyje ‘Vienybė Lietuvninkų’ jau liepos 26 d., kongresjnano 
apie Lietuvą. Jo visa eilė straip- Farr pranešimu, buvo žinoma, 
snių turėjo pavadinimą - “Lie- kad ši rezoliucija buvo atspaus- 
tuvos laisvė”. Ji& rašė: “Kad vi-‘,dinta leidinyje Congressional 
sos tautos jėgos aikštėn ištryk--Record. į |
šti galėtų, reikia kad visa tauta 
krūvon sudėta būtų. Todėl lie
tuvių troškimas yra ne tik kad 
Kauno, Vilniaus, Suvalkų, Gar-] 
dino, Minsko ir Vitebsko guber , 

Inijcfs susiglaustų krūvon; čion 
įeiti turi Mažoji ar Prūsų Lietu
va ir riša Latvija (Kuršžėmė, 
Vidzemis ir dalis Polocko apy
linkių). Tad-gi tik lietuviška j ai- 
latviškajai padermei suėjuą i 
daiktą galima tikėtis, kad laisva 
Lietuva-Lątvija užsilaikyti galė
tų”.

Toliau dr. Šliūpas dėstė - uIr 
geografiškai lieturių-latvių tau-, 
tos padėjimas rodo mums, kad 
ateitis būtų rimta, jeigu visa 
tauta sujungta krūvon būtų. 
Tauta be jūros neturi ateities. 
Jau šiandien latviai pasižymi 
jūreivyste: daugybė latvių pre
kybos laivų - vietos lątvių uži
mamos maskolių laivynėje (ka
pitonai, matrosai) paroda, ką 
maža gentė atsiekti galt Ir te
gul prisideda prie* laisvos Lietu
vos Klaipėda ir Karaliaučius, 
matysite ką Lieluva-LatvŲa jū
rininkystėje atsiekti gali*\ (V.L. 
1916 m. No. 28, 7psL)<

Tokią ateities Lietuvą piešda
mas dr. Šliūpas kalbėjo ir apie 
opius lietuvių iSeivių klausimus,

Toks Lietuvos laisvės pastan- 
M 8U sutapimas net į tą pačia die- 
■r |nU Vilniuje ir Pittsburghe, Lie- 

Įtuvoje ir Amerikoje, rodo SLA 
buvusį tamprų dvasinį ryšį su 
Lietuva - sužvilgusį Pittsbur. 
gh’o Seime gyvai.

Susivienijimo žmonių aki
vaizdus dvasinis ryšys iškilo ne 
vien politiniame bare, ne vien 
rezoliucijomis, ne vien prašy
mais į kitus — padėt mums, 
gelbėt.. SLA nariai parodė bro* 
lišką jautrumą ir dosnumą 
vargstantiems Lietuvoje, kai 
šiame Seime vieningai visų de
legatų buvo įtaigojama visoJns 
kuopoms rinkt aukas nukentė- 
jilsiems nuo karo. Įkandin to - 
jau 12-oj sesijoj - ‘Tėvynės’ re
daktorius V. K. Račkauskas pa
siūlė šią ypatingą rezoliuciją:

“Atsižvelgiant į tai, kad ‘Tau
tiškų Centų’ neužtenka padengi* 
mui tos daugybės reikalų, ku
riuos teko šiame Seime girdėti, 
tuo labiau kad nukentėjusių 
nuo karo šelpimas turi būti pir
moje vietoje, ^tas Seimas nu
tarė: paskirti 2,000 dolerių iš 
^LA Išlaidų fondo nukentėju- 
siems nuo karo lietuviams ir tą 
auka ko veikiausiai pasiųsti į

kas šiai darytina dabar. Tokioj Vilnių Lietuvių Komitetui”, 
aplinkos atošvaistof rinkosi' 
SLA 29-tas Seimas Pittsburghe,

(Bus daugiau)

Taupykite dabar
pas mus

SLA 29-tas Seimas,, posėdžia- 
vęs 1916 m. birželio 5-10 dieno
mis, Seimo’ darbų apvainikavi- 

]mo'diena - birželio 10-tą -priė
jiu ė šią rezoliuciją:...
j “Šioje valandoje kuomet dre
ba mūsų tėvynė po kojonfis dvie- 

; jų susikibusių milžinų, kuo
met žaruoja tėvynės padangė 
gaisrais, kuomet daug gražių 

(Lietuvos dalių guli griuvėsiuose 
ir mirties šmėkla plečia savo 
sparnus ant mūsų tėvynės, bet 
iš antros pusės mintis mums sa* 
ko, kad praėjus didžiulei audrai 
bus rišama iš naujo tautų liki
mai ir tuomet mūsų tėvynė ga
li susilaukt trokštamosios lai
svės ir tuomi užtikrinti sau il
giems metams laimingą ir gra
žų augimą.

mes 29-tojo Seimo delegatai, 
vardan šitos šventos vilties, šau
kiamės į Amerikoi lietuvių vi
suomenę:

teužviešpatauja tarp mūsų 
vidujinė taika, kaip šioje valan
doje viešpatauja kitų kultūrin
gų Salių visuomenėje;

tęsusi jungia mūsų Širdys į 
vieną galingą troškimą - laisvės 
Lietuvai! - kad ir daugeliui mū
sų tam dalykui reikėtų peaukdti 
gyvybę ir turtą;

būkime pasiruošę po šiai ka
rei sugrįžti j savo Šalį.

Sukruskime via! į dideli mok
slo ir šviesos darbą, kad kiek

-vienas pramokęs šioje laisvoje 
šalyje kokių naudingų dalykų, 
ypatingai įvairių profesijų pra
monėj, galėtume sudėti savo 
garbingą darbą ant tėvynei tu. 
kuro\

Šios raroliucyųa autoriai bu-
. vo J. Rfapaa,

. I

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲJŲ 1979 METŲ, KRIVŪLĖS 

NARIAMS, Rėmėjams ir visiems 
. geros valios Lietuviams

Linki B.L.P.T. Klubo Valdyba

Žiemos švenčių ir Naujų Metų proga 
linkiu Naujienoms įsigyti geresnę 

spaustuvę ir mašinas, bet nevartoti 
tų, kurias Adomas ir Ieva naudojo

G. Mališauskas

Linksmų Šv. Kalėdų švenčių ir laimingų 
Naujų Metų linkiu savo pacientams, 

draugams ir pažįstamiems

DR. VYT. TAURAS
-"Gydytojas ir Chirurgas

2652 W. 59 St . Chicago, Hl. 60629 
Tek PR 8-1223

JŪSŲ NAMĄ ‘ .
ERWIN J. .

MICHAELS
4637 So. Archer Ave.

. ? (Prie 47-iosjOi
254-8500

MCTBER MES TAIP . PAT PARDUODAME VI-
i D ET Į /Sšus CHICAGOS PRIEMIESČIUS IR 
j - ” 7,000 MIESTŲ JAV-SE PER R E L O J

Bter-Csty Relocation Scrrieė'
--------- ------

Pas mus taupomi jūsų pinigai at- 1 
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su- | 
kurti geresnę apylinkės 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 3

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

Investavimo knygelės sąskaitos '
neša \

Wo
Federaliniai patvarkymai reika

lauja bausti ne laiku išsiėmus cer^ 
tifikatus. }

SAVINOS A LOAN ASSOCIATION
1800 So. Hahttd St. Chicago, III. 60608
TUNA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TUKINTI DIDELES ATSARGAS 

jMalfta 1923 T* tfl-8070
p!<tvai4 ' A
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. Minėdamas' asmenis; ku- 
ų energijom bei sumanumo dė- 

;a Teląyivo uostas taip* Sparčiai 
pastatytas. Palestinos žydų lai
kraštis “Davari’ sako, kad dau-

GENERAL ASSEMBLY; ,
STATE OF ILLINOIS

ALDERMANAS KENNETH JAKŠY
SVEIKINAME JUS 

IR
JŪSŲ ŠEIMAS SU -

! ŠVENTOM KALĖDOM • '

vienas rusas, jūrų kapitonas Bo 
evskis. Jis atvykgs į Palestiną 
prieš 15 metų, iš Rusijos Boevs 
kis turėjęs pabėgti, kadangi ko
munistų buvęs pasmerktas su
šaudyti. Būdamas patyręs jurei-

$16.00
$ 9.00
« 3.00

pusei metų ---------
trim-į znėneslAzns 
vienam menesiui

Kanadoje:
metams _______
pusei metu ,—r 
vienam mėnesiui

Užsieniuose
metams —_____
pusei metu .: -

$18.00 
_ S 3.50

pa-j 
pri-; 
sie-

pra-

■ ‘ v ‘ ’ - ■ • ’C. • ‘ f " ’ - - - * -
Frank D. Savickas,’ State Senator 27,th District and Ward 

,ommitteeman — 151K Ward tlemočratic Organization,

pestingai ištyręs Vfdifržemio jū 
ros rytinę dalį ir priėjęs išva
dos, kad Tel — Avivo , kramtai 
esą tinkami uostui. Jam vado
vaujant,žydai pasistatydįąę bur 
laivių ir motorinių valčių, suda
riusių žydų laivyno užuomazgą. 
Jis daug pasidarbavęs £yčūj (jū
rininkų mokyklai, . įsteigti orga 
nizacijos vardu *uZebulum,\ To
je mokykloje Boevskis esąs sa,. 
vo specialybės dalykų konsultan 
tas ir dėstytojau Pąlestjnos 
žydų žygis jur'ėiyytfeg srityje 
nesąs daromas be \Boevskio pa- . 
tarimo ir dalyvavimo^ J[uJū. 
ra”, 1937 nx Nr. k) ’ ' "

Lietuva sviestą siųsdavo ir į 
Palestiną, nes tęn gyveno daų^ 
europiečių, kurie jį labai -mėgo, 
Tai būdavo tokių metų^kad dąų 
giau kaip 80% Palestinon įveža
mojo sviesto' sujiarė-V Lietuvos 
sviestas. Ji paimdavo Įąpie 6%, 
viso Lietuvos eksportuojamo, 
sviesto Į Palestiną buvo, siunčią 
mas ir košer sviestas^-kurio ga: 
mybą prižiūrėdavo/ rabinai. Už 
tokį sviestą -mckėdavo~didesnę 
kąįnącį Palestiną buvo;ekspor
tuojamą dalis Jvaįrių^kanser-

, Be visos eilės kitų dalykų, marijonų samdinys ši-tf 
teip- rašo: . zy - ■: y >. r

*Kaip ten bebūtų, iš moralinio ' taško žiūrint, 
mums lietuviams ir šiandien ši naujiena nėra labai 
linksma. Atšaukimas valstybinio pripažinimo Tau
tinei Kinijai rodo, kad JĄV-bės nęlinkusios skai
tytis su mažomis tautomis, ką jos jau daug kartų 
yra įrodžiusios savoo veiksmais, perleisdamos so
vietų sferai Rytų ir Vidurio Europos, pietryčių Azi- 
jos ir kitus kraštus, paisrašydamos gėdingą 
vergtiems nenaudingą Helsinkio aktą, kuriuo 
Pažįstamos Sovietams jų ginklo jėga sukurtos 
nos”. (Draugas, 197&m. gr. 20 d., 4 psL).
■čia pacituotas paragrafas yra melagingas nuo

džios iki pabaigos. Taip gali rašyti tiktai politinis agi- 
torius, o ne žurnalistas. Dienraštis privalo informuo
ti skaitytojus, bet nekelti jų aistras nėtikslais tvirti
nimais. Jis pats gyvena Amerikoje, turi, gerai apmoka
mą poziciją čia įsitaisė geriau, negu galėtų įsitaisyti 
bet kurioje kitoje pasaulio šalyje, o peikia Ameriką, ne
baigtomis, sąmoningai iškraipytomis žiniomis jis ban
do sukelti nuotaikas prieš‘šio krašto vyriausybę, prezi
dentą ir šios respublikos nustatytą demokratinę tvar- 
ką Reikia, atkreipti dėme5} į tai, kad savų insinuacijų I 
jis neparemia faktais, bet vieną neteisybę paremia kita. 
Jis tvirtina,.kad JAV-bės yra linkusios:nesiskaityti su: 
mažomis, ką jos yrą daug kartų padariusios, bet to 
“daug kartų” jis neparemia faktais.

Mums, lietuviams, “JAV nesiskaitymas su mažomis 
tautomis” turėtų būti geriau ;žinomas, .negu. ,Form ozo j 
gyvenantiems-17 milijonų kiniečių Kada Stalinas susi- 

; tarė su Hitelriu pradėti antrąjį Pasaulinį karą ir susi

nantis. Jis buvo naudingas lietuviams ir mari jonams. Poli-, i

Nuo Skuodžio pirmos d.
~ : DionnšSo kilnos:

Chicago j e ir priemiesčiuose: 
metanu ______________

pusei metų ____________
trims ________
vienam mėnesiui 

Kitose JAV< vietose 
metams ______________

$33.00 
318.00 
$10.00 
$ 3~50

00.00

$34.00 
S1&00 
t W

Naujienos eina fciadieo, ifakiriant 
sekmadienius. Leidfia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St» Chicago, 
HL 60608. Telet 421-6100.

Pinigua reikia, dusti Dažto Money 
Orderiu kirto m užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė *atdan kasdien, išskyrai sekmadieniui, nuo
9. vai ryto iki į vai vikaro, šeštadieniais. — iki 12 vaL

Iš tuščio pilsto i nepilną

i Marijonai yra vienuoliai. Jie mokosi, kaip Dievą 
garbinti, ne- politikuoti. Kartas nuo karto jie bando ir- 
papojįtįkuoti, bet jiems nesiseką Jie. priėjo išvados, kadi 
geriausia pasamdyti gerą politiką, kuris gali būti nau
dingas. Ilgus metus marijonams tarnavo Leonardas ši-! 

tikai .vęsti jie dabar pasisamdė kitą žmogų, kuris toliį 
gražu neprilygsta šimučiui. Jis moka pilstyti iš tuš
čio į nepilną, bet nieko iš to neišeina. Jeigu, bent trupu-, 
tis yra inde, tai tą truputį galima perpilti, bet jeigu in- 
de nieko, nėra, tai negali į kitą perpilti.

Naujai pasamdytas politikas padarė didelę klaidą 
Vertindamas Helsinkio aktus. Jam geriau patiko, brež
nevinė Hęlsinkįo. aktų -interpretaciją, todėl jis nuolat 
tą brešnevinę tendenciją kartoja. Teisininkas dr. Bronius 
Nemickas dar ir šiandien tebekartoja brežnevinę Hėį-' 
sinkio .aktų. .interpretaciją, bet jis jau pripažįsta, kad 
Madrido konferencijai lietuviams reikia ruoštis. Kaip 
lietuviams buvo naudinga Belgrado konferencija, taip 
gali, būti naudinga ir Madrido konferencija. Tuo tarpu 
marijonų sanmdinys tašo savo, jau kelintas metas. Brež- 
nevinėįinterpretącija jam yra arčiau prie širdies ir jis 
bando ją primesti lietuviams. Marijonų organe jis pa
rašė “Neverti pažadai, kai laužomos sutartys.”

Jis kalba apie prezidentą Garten, nutarusį pripa
žinti Pekino ■vyriausybę. Jis ir čia netiksliai, informuo
ja marijonų' skaitytojus.'' Prezidentas Carteris nelaužo- 
esamos sutartiesųjis tik jos nenori tęsti. Sutartis baigia-- 
si 1979 metų paskutinę dieną. Amerikos diplomatai iš
vyko iš ’ Tapei, bėt Amerikos kariai neišvažiuos. Jie Pa-' 
siliks visus ateinančius metus.' Be to, šiomis dienomis 
išvažiuoja į Tąįvaną diplomatinė. Amerikos misiją, kurj

' rieturės^': aptari tolimesnius ^dviejų valstybrų'ųž Lietuvos laisvės klausimo kėlimu ^Belgrado k.onfe 
santykius;-Ir kas svarbiausia, Nacionalinė Kinijos vy- 

'riausybė pareiškė, kad ji nori bendradarbiauti su Ame-.

*

c

tarų pasidalyti. Rytų ;^iiropą, tai JAV,, pirmos pareiškė 
viešą protestą prieš iietuyos okupaciją ir Lietuvos ne- 
prijęlapspmą, gyvenimo ardymą Kai Vakarų s Europą 
paniekusieji lieuviai buvo gaudomi ir siunčiami į sovie- • 
tų. piliečių, stovyklas, prezidentas Trumanas,,. .Ameri-l 
kos-Lietuvių Tarybos narių paprašytą?, pasiuntė- gen.

iEisenKovėriui, vyriausiam sąjungininkų kariuomenės va.: 
dui, įsakymą neskaitytų lietuvių sovietų piliečiais, nes,j
Lietuva nėra Sovietų Sąjunga. Kai reikėjo nustumti į 
.šalį veikiantį įvažiavimo kvotų įstatymą ir būtų priim
tas Displaced Person įstatymas, kad galima būtų dides
niais kiekiais i Ambęriką įvežti lietuvius, latvius ir es
tus, kai Lietuvos laisvės ir- nepriklausomybės klausimą 
reikia perkelti iš Jungtinių - Tautų į Europos saugumo 
ir- bendradarbaivimo konferenciją, tai visa tai padarė: 
galinga Amerikai mažai lietuvių tautai. jj

Gal samdinys pasakys, ką Amerika gavo- už visu? 
šiuos, nesiskaitymus, su maža-, taute?- , Ar fųebūtų jai 
lengviausia numoti tenka ir neginti Pavergtos mažos 
tautos? Ai; įvedimai’pagrindimų žmogaus teitių į Kel
simo, aktus, nėra didelis, žingsnis į. tarptautiniu santy
kių sužmoniškėjimą ? ■ Ar žmogaus teisių klausimas ne
rūpi ne tik pavergtoms tautoms, bet ir- komunistų pa- 
vergtiems rusams?' »
. ■■ ■ . -y i > • \ . - i

Ir svarbiausia, ką Amerika gavo už pavergtų tau
tų gynimą?'Ką ji gavo iš lietuvių už jų gelbėjimą iš če
kistų nagu Europoje pokario laikotarpiu? Ką ji gavo

-------vųįi? r į
TpI ji vi vn n net a C : /Tuomet;? dar- mažai.- kas tikėjb,
Ivltl V.LiJj Uyiluu . všap.vigai pakenčiamas 

. sųgal^.
’ 1937 m. visa Palestina ^^tą’jo'vi^i^ras’lrk^radėjų pįaį- 
Tėlavivb uošto'niėtinėš šūk^tu~kti feivai-su importuojamomis 

“ves. Iš to suprantama, kai tas ir eksportuojamomis prekėmis, 
■uostas buvo ■■ pradėtas smeigti ^-T^i ^sayai.m&_iškjdą kįgrSįS^5! 
>1936 m. Ankščiau to uosto visai, kas yra to usto įkūrėjas? Ne- 
• nebebuvo ir pakrantėse -tik- sū- priklausomos Lietuvos spauda 
‘kariavo vėjo nešiojamas:smėlis. Jjio.kĮąusimu taip rašė:

sirašė “gėdingą ir pavergtiems nenaudingą Helsinkio 
aktą”, visai nepaminėdamas,, kad tą aktą pasirašė ir ne 
vien JAV, bet 3A kitos valstybės,, kurios turės asirupą- 
ti Europos taikai. Tą aktą pasirašė ir popiežiaus atsto
vas. čia yra tik vienas, UąasiffiM. ar moralu marijo- 
nams, priklausančiam~nup popiežiaus, Judo grašius 
krapštyti Helsinkio aktų?, pąsiyašiusį popiežiąųs atsto-

< Pirmojužieriros
' Chicago’ gali-'būti^patėnKintą 
gurėjusi palyginai ijgg,
iiatyyiai 'sai^-J^aę^;:kuiis.pen 
kxadierJ. gruodžio 22, dieną sau 
lei skaisčiai Šviečfent atsisveiki- 

ma,' .perleisdamas 'žiemai metus, 
^toliau <tęš£i‘-i Kaip-įeikalai
oun-Times gruodžio 22 d. *$įrai-’ 
tome: ? u Me*

* Žiema jau'tik vieną 'ffiėhą~at- 
stų. Ir ledųaudri. .if ‘ 1 sniegas

Yorke ir. lfaujojecĄnglijo- 
'įe ir pūgos šiaurįnuiose Uolos. 
Kalnuose ir prie Didžiųjų Eže
rų šiaurinėse ^valstijose parodė. 

; ko galma laukti -šią žiemą.
Kentucky buvo kaip pavasa- 

kuri .d^iau-uSiejį- siH^vus.
:Uętūa Arizonoj wir .Naujojoj: 
kfeksikoj patvyniųkv^iidenys at 
slūgV.bet 8> žmonęs yra dingę ir. 
prisibijoma, kad yra žuvę.

i

renneijoje?
Bet įsismaginęs samdinys eina dar t^įįau^ Jjs, kelią‘ va, ir marijonų spaudoje nuolat niekinti. Ąnięri^ą? 

’rika,-i nežiūrint-į: šiomis i-dienomis pareikštų pasipik-' moralinio taško klausimą,- -sųkęliąntį lietuviams liūdesį' Svarbiausia, kad visa tai daro, ne. faktais pareinteįs. 
tinimą ; dėl sutarties laužymo ir čia pats p^ymi, kad JAV pa- tvirtinimais, bet piltymų į|' tuščią į nepilną

— Wash ingtonė visą dieną se-r 
- rotorius Vancė' praleido" su -mi-. 
'nisteriu Grdmyka, bet vis dar- 
nesusitarė dėl sptateginės sutar< 
ties. Gromyka turi ..atsikĮaustų 
Brežnevo.

l -v. < r

MANtA& ĄUKšTŲOLlk “r: TOTO MGAIl ŽALGIRIO
I L" A--.... MŪŠYJE ..

v- -S ■ (T^inyfr); 
f _ . ----

Aš—palaukit, —vyrai jus tuoj praretins kaip
I rėtį-

— Gan jie šaukią,—girioj slapstytis, po krū
mais bėgioti.

Mes: dąr- norimatsakom,— pasidžiaugti jūs 
rikiuote. t^į^VUM**^*** -‘ - -- * - ’ / ’ *

Mąno. vyrai juokią^, kryžiuočiai pyksta ir 
miršta; • ■/'

' Greitai, greitai matysit kraują savąjį čirštą.
; Kai jiems saulė, Svietus iš aukščio žemiau nu

sirijo,
j ŠtąL manau dabarj jiems, bus gerokai prie 

veido.... — ;
Pats su savo vyrais kovai paruošiau planą.

Gudriai paslėpiau atsargą — lai kad nedaug 
mūs jie mano.

Kurs ilgai kerštu pritvinkusią širdį kuteno.
Keršto, keršto, keršto! Kryžiuočių valkatoms 

karšto! —
Jo aš visą gyvenimą laukiau, lyg degdamas, 

keršto!
Vis anV žirgo zovada dešinio, kairiojo sparno.

Tuo metu -Jogaila meldžias su ponais ant 
-7rc-fkalno:-- - ”■ ”

. 11 i ■■■■■■■■ i"' ___ LJ

Kol jis klaųsydams mišias kagtą- su “šventin-- 
tu” vilgė; ' "
Aš tvarkydams rikius, keičiau jau trečiąjį .

žir^’ .t- .-..J
Man vienam tik kovai ruošti karžygius teko,
Ir kiekvienai daliai nurodyt tikrąjį taką.

Kam jie tikę, bruožikę piršau ir spraudžiau. į
’ delnus.

Rikiai7 Vytautą jaučia, kaię dainiai kūrybinį 
žiedą, j;; - --'F v?

Ir karutės; dąiną pilnom krūtinėm- jie- gieda.
Telkia, vyrų jėgas į vieną milžiną pulsą, 

Vytauto, smūgius girdint .lietuviai, kryžiuočius 
sukulsią.

Lyg planetos, saulę jie seka savąjį vadą, 
Nes tik jo didybė jiems džiaugsmo pergalę

kurt^’ ' ...... .
Ir įkvėpęs drąsą, vedą į pergalės- burtą. į

O. jo. vyrai drauge, lyg-tigrai, šūkauja-.-giriej.į 
Nieks nestovi vietoj, kai kovą Vytautas-iria. į 
Mūšio laukas klusnus, kaip vėjo, lankstomai 

burė, ■ j '
Greitai skubą ten, kur vadas audringašai buria: 

)Ai.dį balsai didvyrių ir kerta kryžiuočiuose

Vyrus padrąsinęs, kas laimės žinojau iš kalno..
Štai tautos dievų—likimo skirtąjį metą— 

Laimės mirksnis! Mano akys kovą pamatė. 
Mūšį liepiau pradėti tolių skirtąjį laiką. 
0, Perkūne laimink Tavo kovojantį vaiką!

Vyrai, tautos didvyriai! Pirmyn,!- pirmyn į » 
[kovą! ■.

Smokit, blaškykit kryžiuotį, kaip išpurtusią 
šovą! .

Jietininkąi, kardininkai! Pulkit į kpyą!. 
—Mes su Tavim, kilnusis Valdovei Į kovą!

Štai jau Vytautas šaukia, įsakymą davė au- > 
dringą;

Balsą—išgirdęs karys, kaip žaibas degdajnąs 
sminga. .. .

Ir kaip įtemptas lankas paruoštas tepti į tikslą, 
Kur nukreips vadovas, ten jis skuba ir vyksta.

Vado galinga valia duoda taktą jų širdžiai;
Jo akių žaibais ugningi kuriami yydžįaį.
I vadovo šauksmą jų garsas skamba, lyg- aidas. 
Balsą juišgirdus; dega 'išdtiaugšDTČ'jU~vėidas.' ‘

žada. f ?

Vyrai Įsakymo laukė slyg žemė išdžiūvus 
lietužio, ' * f . .

O jį išgirdę, visi tik niršta, puola iri ūžia.
Rodos, net galvoti savy sustojo kiekvienas.
Vien tik vado žodžiai kovai grūdina plieną.

Vadui pakėlus ginklą, pakyla vardas ir vyro, 
Kirčius vądo jie girdi kaipbalsą vanagas

Čia tik jo valia, mintis iir smūgis, ir protas.
. Vien tik jojo, galia laimėjidias būn iškovotas.

Drąsūs vyrai šaukia — mūsų karingi barz
dočiai . ...

Mūšio—valio-r-tik aidi:---lai miršta žiaurūs 
besočiai!

Štai žiūrėkit vadą ir jo kovingą galybę, 
Kurs stipriausius priešus senojo ląikp sumygė. 
Kaip jo. gaisas ad<Ji, pasiekęs kario krūtinę.
Į barzdočių didvyrių -r lyg jėgą miškų be^ 

galinę;
"BSIŠa§^<T ža'dtfrą* širdiš* ir mūšio’ pradžią uz-

Viskas šaukia, ūžia, kardai tik saulėje dega. 
Seka vėliavą vado, .kaip Vaivos plaukiantį laivą, 
Ir nemato pavojų, kai girdi smūgį jd ,gaivUjG 

' Vėliavos sveikina dangų, ne& Čia prusų"gy4.. 
' vellta’ A

k v | ‘ *<* ' r‘: ’
O dangus jas guodžia, neš. keteto ragauti joms 

lemta. ;
Džįaųgįąs.Prūsų žęmė, kai jaučia savąjį kraują; 
Ji iš džiaugsmo raudoja, ji‘bręstą ji gimsta iš 

naujo.
Prūsų ainiai sugrįžo į savo protėvių kūną. ■; 
Miškas ūžia iš. laimės, prięūnęa didi Rerkūną.

Mūšis verda. Kryžiuočiai dairos žvilgniu 
baugiuoju.

Gyvos, spalvos, mūsiškių su persvara juodą gai
nioja. 3 -

Miško garsas kuždą Su, pagalba gyvojo vėjo; 
žemėj senųjų Prūsų Vytautas kovą pradėjp, 

Ant žirgų sunkieji raiteHar pubfa. ir kęrta.
{Bus daugiau»
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DK. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKQLOGINs CHIRURGIJA 

6449 So. PuhUi Rd. (Crowford 
Modfcal Buitaįng). TaL LU 5-6446

Priima ligoniu* pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

CICERO
’NKSTŲ |R ŠLAPUMO TAKU 

CHIRURGIJA 
Talat. 695-0533

DR. PAUL V.. DARGIS 
GYQYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wostchostar Community klinikos 
AiUdicinos dirokronus )

4934 S. Hanheim Rd., Westchester, IL.

Afgža pa^tąbįle

Straipsnyje “Žodis atęitįnin 
dr. Bro- ki± tėvams” (N. 1978. XH. 17) 

aę Motuzienę ir buvusi moki- straipsnio autorius, pasirašęs 
uė dailijŲLiLkė Snjąiin^skięnė. Tėvas ateitininkas, priekaiš- 

AldQną Ząilskąitė paskaitė tau j a kun. A. Saulaičiui už at- 
dukters. Teresės eilėraščių de- našavimą mišių ne “Dievo gar 
dikųotų tėveliui. P^ię karsto bei skirtoje bažnyčioje, oGGol 
stovėjo savanorių kūrėjų gar- fo kkibo patalpoje iškylaujan- 
bės sargyba su garbinga sava- tiems moksleiviams, 
norių vėliava.

Ilsėkis ramybėje, garbingas 
Lietuvos sūnau!

£ Pdulauskąs

sa-

A. A. JUOZAS 
PAUTIENIUS

Lietuvos kariuomenės 
vanoris . kūrėjas, dailinin
kas, Juozas Pautienius mi
rė gruodžio 17 d. po sunkios 
ir ilgos ligos.

Palaidotas gruodžio 20 d. šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse.

Atsisveikinimas su velioniu, 
Butkaus koplyčioj, įvyko gruo 
džio 19 d., kuriami vaętovavo sa 
vanoris kūrėjas Tamulis. Kal-(

bėjo Mikas Šileikis, jaunimo LAIŠKAS RERAKCŲAI 
X«i4n Aldona Zailskaitė, BAL- 
F© ir Vasario 16 gimnazijos rė 
mėjų vardu skautininke Qua 
ZaUskienėt ALTos

— Margaret Trudeau, Kana- Vwww/iY/rtWAV

tajj antra Uštadienj 8—3 vai.

ą. — M 3-5393 — Rasti liauji duomenys, tvir

Laidotuvių Direktoriai
IR NAUJŲJŲ 1979 METŲ PROGA.
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ir pažįstamiems

EUDEIKIS

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIŲ:-

SOPHIE BARČUS 
RADIJO iEIMOS VALANDOS 

Vitoj proęnmoj H W0PA,

Ofiso telef.: 776-2830
Readeooiįot telaf.i 443-5545 GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

dos premjero žmona, labai lai
minga, kad jai pavyko susitarti 
ir vaidinti viename filme.

DR. VYT. TAURAS 
f GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BMdra priktika, jpec. MOTERŲ H^ss. 

-Į Ofisas 2652 WEST 5Wh SiRSET 
Tel, PR 8-1223

OFISO P*rin_ aatjad, trečiai ‘ 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai rak. SčJtadie- 
aiais 2-4 vaL popigt' ir Eta. laiku ’ 

pagal susitarimą.

Mažeika 8/ Evans

UK FRANK PLECKAS | 
OPTOMtTRlSTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
261* W. 71 tel. 737-51*9 

Tikrina akta Priliko a Irinina jy 
* contact leases”’

f MOVING 
‘ Apdraustas psrkravstymas

Ii ivainy atstumu.

ANTANAS VH.HAM
Tai. 376-1162 irta 37«996

r

JVM A* IR LAUR1AAS UABAN A USMAh

677-844®

8a, HAla-TKD STREET Plieną: YArda 74111
▼ait$a nemokamai.

rv w * 4

aWVMWYi \K

NARIAI:
Čikagos
Lietuviu

Laidotuvių

AMoHacijos

TURIMI 
KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

GEORGE F. RUMUNAS
So. UITVANICA AVE. TeL: YArie M138.113I

galėtų užmaukyti Naujienas, pra
šome atšųsti jų adresus. Mes

AMBVLANCt • 
PATABMAVU 
MAS DIENA 

IR NAKTŲ

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS .
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

PETRAS BIELIŪNAS
L34Ą So. CALIFORNIA AVE. Phouc LAfayRU W71

O^ebtk 7-1213
... . . . , , VhttaH 7-M72

11828 SOUTHWEST HIGHWAY, Palea HUK VL H4-4418

MAujiemoą, a«CAOQ K m. Šąbjrrįay, December {?7S,

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICf) 

2424 WEST ««U STREET 
2314 WEST 23rd PLACE * . ^5 ‘ * s

3307 So. LIJŲAN1CĄ AVENUE, Phone; YArds 7^34Q1| 

BUTKUS • VASATTIS
144S So. 50th Ave, Cicero, flL Phone: OLymyix 2-1QA2

GYVENANČIUS LIETUVIUS IR’V* -tA-» AĄ, U1AU T ■
gydytojas IR CHIRURGAS .į 
SPECIALTY AKIŲ LIGOS

3907 West 103rd StrM.1 2 
Valandos pagal suMtaitma. i?

,1 
Ii

■ . . • Įg
Vai agal susitarimu, uždaryta trečiu

ŲR.LE0NAS SEIBUTIS^
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST S3rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet,

RLB MARQUETTE PARKO
APYLINKĖS VALDYBA

orthopeda^^rotezistas 
jflfc Aparatai, - Protezai. M^o/ban- 

dažąt SpeętaR pactalba fcjfoms. 
,(Ąrch Supports) įr t t

Vai.: R—4 ir 8^-$. ^s+adiemaia 9—1 
ŽS50 West 63rd St, Chicago. VL 60629 

Telef.; ?Rost»ct 8-5084

' PERKRAUSTYMAI

MOVING
Laidiniai — Pilna aportuda 

ŽEMA KAINA 
lt 2ERRNAS 
TaL WA 5-8063 s

VSIEMS DRAUGAM IR RĖMĖJAMS 
LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 

NAUJŲ METŲ
Hęlen Wengelauskas — pirmininkė 
Peggy Davidauskas — vicepirmininkė 
John Davidauskas — natarimų rast 
Bernice Žėmgulis — finansų sekr.

1 Ben Jurėnas — iždininkas

Ltatuviy kalba: kasdien bug pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vai. popiet Šeštadieniais 
ir sekmadieniais ano 8:30 iki 9:30 
ral. ryto.

Vadija Aldona Daukvt
Tatai > HEmtock 4-1413

7159 So, MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, ILL. 40629

SVEIKINAME. LIETUVIUS 
ŽIEMOS ŠVENČIŲ PROGA 

IR
LINKIME LAIMINGŲ METŲ! 
LAI GYVUOJA LIETUVIAI!

BRUNO ir BERNICE

Didžiausias kailių 
jMMirinldmas

p&i vlenliitolį

Cklcwofe

NORMANĄ
URiTHNĄ

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ

linki visiems JAV Lietuvių Bendruomtnės (R) 
Cicero apylinkės nariams, teisėtam darbui 

pritariantiems ir remiantiems.

JAV LB (R) CICERO APYLINKES 
VALDYBA

į savo kambarį ir užsirakinęs 
duris, melsk tavo tėvą slaptai, 
9 tava Tėvas, kurs mato pas
laptį atlygins tau.* (Mato 6:6).

Tad, jei kun. Saulaitis su 
jaunuoliais mišių maldai užsi
daro Golfo klubo kambary, 
nereikėtų jo dėl to peiktu

Atrodo, kad kun. Saulaitis, 
apaštalaudamas tarp jaunimų 
ir atnašaudamas mišias ne 
bažnyčioje,o Golfo klubo kaani 
bary, nenųsižengė šventajam1 
Raštui, kur yrą parašyta: “Ta
čiau Aukščiausias negyvena 
žmonių rankomis darytuose 
pastatuos kaip pranašas sa
ko. -Dangus yrą man sostas, o

mano kojų suolelis” i žinantieji, kad pasikėsinime prieš 
(Apaįt Dalbai 7:48 įr 49). Ar-1 prezidentą Kennedy dalyvavo 2 
ba kitoje vietoje dar skaito- Į žmones. Kongreso komitetas no 
iuai’ “Bet kada tu meldies, įeik ri šitą klausimą išaiškint.

— Žibalą ir aliejų pardavinė
jančios valstybės planuoja dar 
kartą pakelti gazolino kainas, 
nes prekės kiekvieną dieną vis 
labiau brangsta.

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
linkiu visiems savo klientams, draugams

STASYS DAPKUS, Savin.
AUTOMOBILIU TAISYMO DIRBTUVE

4542 So. Western Ave. CLiffside 4-2241

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų 
Metų iinki visiems savo kostumeriams

ir draugamsCLUB ROMA
RAMUTĖ IR VYTAS BUTKAI, Sav.

2539 West 69th Street TeL: 476-9572

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

sero, he pikto, kad būtumėte gyvi\ -* Ampeo 5:14.
Didžiausia šio taiko privilegija yra priklausyti prie Dievo šventųjų 

draų& stės. Norint įstati i šitą draugystę reikia tikėjimo ir paUhwnumo. 
Reikia taip pat pripažinti, kad Jėzus yra Dievo Avinėlis. >asadHo nuodė
mių nešėjas. Tokie ištikimi ir paklusnūs jo pasekėjai ateityje gau# gar
bę, šlovę ir nemirtingumą. Dabar jiems priešinasi pasąųlis, kūnas tr di
dysis priešas, šėtonas. Pasaulis negali suprasti kokių palaiminimų jau 
dabar gauna tie, kurie atiduoda Dievui savo širdį ir savo valią. Tik tik- 
rięįk Dievo vaikeliai turi savo širdyse ir gąk gėrėtis Pfcvę ramybe, ku
ri perviršija žmonių supratimą ir kurios pasaulis negali neį duoti nei 
atimti. 4 t

ŠV. RAŠTO TYRINiTOJĄI
J, Muzikant, 195 Van Pelt Avenue*/ Staten Island, 1Q3QS

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

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE "
TeL 927-1741 —1,742 - ?

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
, . _ Telefonas 523-0440

TĖVAS IR i SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 1 

2533 W. 71st Street • ' 
1410 So. 50th Ave., dėero 
,(Telef., 476-2343



f
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— Jpruų Jokubonį^ iė Marąue 
tte Parko, Lietuvių Tautinių ka 
pinrtį direktorių'tarybįos pirmi
ninkas, atsiuntė šventinius svei
kinimus ir šešiasdešimt astuo
nių dolprių .^uką. Dėkui.

Dėkui Aleksandrai Geru-

—’ -*-A--~«7V— —-/V——
Conn., be raginimo pratęsė sdvo iš Toronto, užsisa-
prenuroeratą ir:to.pr»gą/»tsiun- ;.kiu5iani Naujienas vieneriems 
tė $5 auką. Dėkui, 'C1

— Silvestras Sjokttbilins, Del- 
hi, Ont., neraginamas atsiuntė 
prenumeratą, d* sąvb sveikini 
mus ir gerus^linkėjimus atlydė 
jo $7 auka. Dėkui. Taip pat dė

*v.

A>b

&

... Linksmų sv. Kalėdų ir ,,f*'r
' ' Laimingų Naujų Metų
visiems savo draugams pijokams, 

kad gertų daugiau, bet protingiau.
' -■ j ■ * « • * ■ • i--r 1 • ® ~

Gaudentijus Mališauskas . .

mętams. r t
— L. Vaštokas is Toronto, kar 

tu su prenumerata ir $10'huka, 
atsiuntė šventiškus sveikinimus 
ir gerus linkėjimus. Dėkui.

Lietuvių Tarybos Hot 3prųjgs 
skyriąų^pipnmįpkas? mus^pa^- 
veikinq įj šyeniėniis ip atsiuntė 
$10 auką. Dėkos'už ją-ir už anks 
tybą prenųpEįįjątos jjrątęsjnąą.

— A. Sūga^fįyBurbp^k,^ljl., 
prbtęsdamas pJrėhūmeratą^ at- 

^Stt0SK**’p’ėhlanę* už^Icalendorių..
kalendorius 

atspausdintas- ir-tuoj-po

Kafedų proga, o savo Naujų Me 
tų gerus linkėjimus parėmė $10 
auka. Dėkui.

— Dr. Juozas Tautvilą iš Ga
ry, Ind., mus pasveikino šven
čių proga dail. Jūratės Okūros 
kūrybos atvirute ir palinkėjo — 
nenugalimos, stiprybės ir toli 
siekiančios vilties. Dėkui ..už 
sveikinimus ir $10 auką.

— 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. TeL247-5081. (Pr.)

Marquette Parko.lietuvių Namų Savininkų 
Draugijos valdyba sveikina visus savo 

narius, jų šeimas ir linki jums 

"'’•LINKSMŲ KALĖDŲ ir \ .
? Z i. ' ' ~ < . 7 ’

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
t-'je -V '- . 3-^— ■ •

L. Namų $avininkų 
Draūgi jos Valdyba

v----
ENGINEE^G f.

:o; aouapTjuoo ui aumsai puoš ’snpuag *09 ^ajduioo -pa^iąj 
cated in Chicago. Position will involve field inspection, laboratory 
testing, data analysis & report preparations in concrete & soils de
partment. Applicjnrts'Jnust^Uye initiative & ability io work independ
ently. 1 or 2 yrs. experience involving field or laboratory testing pre
ferred. Complete Co. Benefits. Send tesume in confidence to:

directOrof laboratories,
ti.;4r:vR. WiHUWFCOMPANYf ii;tr ;

■ " '* SlfrSo. Clinton. St, ~. ->
. / i /’ ' 1 • ■

Chicago, IL 60607

, , - . . . Equal Opportunity, Employer

~ ■ J _ _ - _ ~ ~ ~~~ ~ u. _ —— ---- --- - i - ■ _ --

’ 5o yeafš pf age and older!

- IMPROVING YOUR HOME?
7 f > We Specialize in

r* . Complete Remodeling 
Additions - Dormers

" •fetch ens - Bathrooms etc. 
“Building Violations Corrected” 
Call Us Today for Free Estimate

DAVIS BROS z

COMPLETE HOME REMODELING
INTERIOR - EXTERIOR * /

1 INCLUD. STUCCO
PLASTERING, PAPER HANGING. 

DRYWALL WALLPAPER,
KITCHEN, BATHS, REC. RMS., etc.

The new Tax Law permits you a once in a lifetime Tax 
Break — if you are thinking about selling your, home, plan 
to remodel and modernize now to make yotar home more 
valuable and get the highest price possible. The'home re
modeling firms listed here are established,* reputable compa
nies who will gladly give you a free estimate - guaranteed 
workmanship with the finest materials' — consult any of 
these firms with confidence r call tsday - or save this handy 
guide for future reference.

275-1555 ___ - -
If No Am. 275-1529

Satisfaction Assured. Fully Insured
4608 N. KENMORE

CHMIEL BROS
GENERAL CONTRACTORS
Remodeling - Maintenance

Carpentry - Masonry 
Painting - Tuckpointing

CALL CA 6-4335
Over 37 Years Experience

Licensed & Insured
ww*
1741 WJCMc*boU i
^WN«An£ Elmhunt - 27M4M

978-5255

BARRY BUILDERS 
5007 W. LAWRENCE

Specialists in Home Remodeling 
Kitchens, Baths, Rec. Rooms, 

Siding, Roofs, Storm Windows, 
Plus Much More!!!

CALL US AT 545-1810 
(Deel Direct With Owner)

home REPAIR SPECIALISTS
Storm Windows, Doots

Back Porches-Siding Facia & Soffit 
Baths, Kitchens. Rec. Rooms 

FREE ESTIMATES
APOLLO CONSTRUCTION

HQS ML Wfh St 1 ‘ 7787878

Namai, Žemė — Pardavimu! 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
[R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZANAUSKAS. Prez'dentaa ' - j
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-774?

LINKSMŲ

Tėvu komiteto pirmininkas, at
siuntė tokį ra^ą;. ‘‘Kalėdų šven 
čių pri>ga, Kr J Donelaičio litua 
nistinių mokyklų Mokytojų tary 
ba ir Tėvų komitetas linki Nau
jienų. redakcijai ir administraci 
jai linksmų švenčių bei sėkmin
gų ir nuotaikingų Naujų Metų. 
JEsame dėkingi*- už^ Naujienose 
skeliamas žinutes ir korespon- 
denpijas-apieKr. Donelaičio nįo- 
-kyklų svarbesnius7 įvykius. Pri 
dedame $20 <ai&ą Naujienoms*. 
^Dękui; ,

ę_Valerijcma| Rady s, Bevežly — Dovanos jūsų mylimiesiems. 
Shores Lietuvi y klubeį pįrminųi- Baltijos gintaras, itališkas 18 k. 
kas, švenčių proga, pasveikino ir 14 k. auksas, koralai, kultu* 
Naujienas klubo vardu ir parė- riniai perlai ir kitos brangeny- 
mė jų leidimą-$25'auka.' Dėkui bės. Lladros iš Ispanijos, Anri 
valdybai ir visiems to klubo medžio drožiniai, “Dresdens”, 
nariams. ' šveicariškos muzikinės dėžutės

71 > 7 x T-v. , , ir kristalas iš viso pasaulio. Ka-
z lediniai šiaudinukai ir daug,
Jčenė. (R) LB Cicero Apylinkes daug kt Romas k Dalė 
valdybos 'nąrė, A>e raginimo pra* §ai kviečia visus atsilankyti ir 
tęsė prenumeratą ir mus pasvei apsipirkti — Avalon Galleries, 
kino tokiu laišku: “Sveikinu' su 4243 S. Archer Avė., telefonas 
artėjančiomis šventėmis visą 247-6969. Atid. kasdien ir sek- 

'Naujienų štabą ir visus Naujię madiniais iki Kalėdų. (Pr.) 
nu bendradarbius. Linkių nępa? *
Jvargti, turėti' ištvermės-kovoje — P. -Stravinsko knyga “Irj Įvairi apdrauda —INSURANCE 
su šiaudiniais -veik^jdis,' .kurie Šviesa ir Tiesa” už $4.50 (įskai-| BUTŲ NUOMAVIMAS paren- 
garbina mūsų tėvynės Lietuvos tant ir persiuntimo išlaidas) ga-j kam nuomininkus

| 4243 W. 63rd St., Chicago 
$17 auką. P. Str. Raštams Leisti Komiteto j 767-0600.

— 'Jonas Vanakojis, Kr. DoJ. — Izabelė, Kazys ir^Manigir^ Kavaliauską
nelaičio lituanistinės mokyklos das Motekaičiaį mus, pasveikino ^hi^go Ill *60629 

_2_______ _________ - ! Užsakymai priimami ir tele
fonui - 778-5091. (Pr.)

Kalėdų bus išsiųstas ' visiems 
skaitytojarųs^įp a . “

— Žuis'Bctyj-* Vosylius' per 
, Naujienas sveikina- su' Sėjan

čiomis švent^į yięųs jsaytf ąr- 
timuosiųs^ _ draugus- i-r pažįsta
mus. Malonu pažymėti, kad į laiš 
kati įdėjo' 35 d oi f auką Naujie
noms paremti. Nuoširdus dėkui 
ir —r Įinksmiausių švenčių!

Stasiui Gestautuvis 
Marąuętįeį' Parko už .ankstybą 
prenumeratos pratęsimą, šven
tinius sveikinimūs.bei ;gėrus liii pavergėjus”. Dėkui* už laišką ir Įima gauti Naujienose arba pasj 
kėjimus ii^ųž^ST.aųką, v. - • • •- *

i /• 'A .1 ; Ai c. A* - '

ŠVENČIŲ!

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

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

Gausus namu pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

BESIARTINANT ŠV. KALĖDOMS IR 
NAUJIEMS 1979 METAMS, 

sveikiname draugus, pažįstamus bei ben- 
.dra^inpuisįlinkėdami, jiems 

”r sveikatos ir sėkmės. c
Visarų Naujieną štabui linkime ištvermės 

5t§sti.p^sminįį|rĮi^aiviams naudingą darbą.

skiriame-"Naujfendms^ ~ ”1
—^ANŠKEVIČIŲ šeima

1 ’ J 5 > - tVl? . ■ • MO

— Kelionių i Vilnių 1979 m. 
jau paruoštas.. Marius Kiela:

(312) >37-1717. (Pr.)
?. _ .....____: *
l - — Horoscopes or Astrological 
Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N. 
STATE St.f'Rm. 1717. Mes kal
bame lietuviškai. 782-3777 or 
925-8392. Professional Member 
American Federation of' Astro
logers. (Pr-)

84-TA IR TRIPP
Didžiulis 5 kambarių pakelto Ranch 

stiliaus namas su labai gražiai įreng
tu beismantu ir -penktu miegamuo
ju, centriniu oro vėsinimu, 2% ma
sinu mūririui garažu ant 40 pėdų 
sklypo. įmontuotos virimo, kepimo 
grosnys ir indu plovimo mašina. Mes 
turime jūsų laimės raktą. Naudokite 
stebuklingą telefoną: 254-8500.

O GERIAUSIAI'ČIA'
LABAI* ŠVARUS 2 butu namas ir 

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

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

2 AUKŠTŲ mūro namfcs ir 2'auto 
garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau
jas stogas, gazu šildymas/ apsauga 
nuo potvynių, aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800.

J
MODERNUS 15 metų’mūru namas.

2 butai ir profesionalui liuksus ofi
so patalpa. Daug priedų? Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50,000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar- 
iuette Parke.

MODERNUS 2 aukštų mūro namas, 
apie S18.000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

REAL ESTATE

2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 73718534
_

TRIJŲ BUTŲ

. Nustok rūpintis pajamomis - pirk 
dviaukšti mūrą su dviem 6 kambariu 
butais ir dar 4 kambariu butu. Ka
binetinės virtuvės, naujos vonios, 2 
mašiną garažas, gera vieta geroje 
Brighton, Parko apylinkėje: Kaina 
$57,900 taigi bargeno laikas yra da
bar. Reikia tik skambinti stebuklin
gu telefonui- 254-8500.

C ELECTROS {RENGIMAI,
I PATAISYMAI
f -Turky Chicago- miesto.Ųitidhr*, 

Dirbu Ir užmiesčiuose f*- 
rantuotai rr-saUnin^ei

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė, 

ToL 927-3559 
■ i . ......... m

HELP WANTED — FEMALE
Darblnlnklp Reikia

M. AMŽIAUS VAIRUOTOJĄ!
TAM $98 psrtmečfoi įtrtomoblllf 

ulaMlity įpiraudtmM' peminlRtatt 
Kreipti*

. A. L A U R A I Tt I/7T” 
' 4643 5«. ASHLAND AVI.

3RM773

./ I * V’ 1 - ‘ C<^ M ■ M - ------------- --------- ----------

Importimtį t kristalai,?pprcejiapiiiiai servizai, gintaro karoliai 
i / ir žędai, .China<'JRoseHihal ir kitos dovanos, . v

Perkam pašto ženklus bei .monetų kolekcijas.
(Prekybininko. ^&ęs žėįnos vedamas'! biznis)

-Dauria'C o
j.t ;

4207 ;SL Sakramento ^kampas Archer ir Sacramento)

. , ^TeL 247-5081 “ ~

Priimami asmenys, reika
lingi globos. Bus rūpestingai 
prižiūrėti. Teirautis tel. -436- 
6294. (Pr). ; uK z

$5/HOUR AT HOME

NO EXPERIENCE OK 
CASH PAID WEEKLY 

FOSTER MISSIONS 
754 GULF TOWER

JAX, FLORIDA 32207

-UI

Jį --------------------
< — . PLANISTO MANTGIRDO 
MATEKAIČIO fortepijono kūri
nių koncertas įvyks sausio 14 
d., sekmadienį, 3 vai. popiet 

•Jaunimo Centro Didžiojoj salėj. 
Visuomenė maloniai kviečiama 
gausiai dalyvauti. Bilietai gau
nami prie įėjimo. Pr). ♦

LEGAL SERVICE 
TEISĖTAS PATARN/UIMAS

LAIKRODŽIAI !r SRANOIMtlBl 

ly- TbI <v^m« 7^ 
2444 WITT 49tk JTRIET 
T»tef4-RV«UI«1

IMMIGRATION

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

848-4955 eves. & weekends.

-C--'-

Siuntiniai i Lietuvą ■ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 ArcherAv.
Chicago, III. 60631 T»L Y A 7-5980”

i Naujięnoiąs ^reikalingas- ir-j Į * vitamino “A” ir “C” šai-
U*'' “ 'Ų'L _ ! tinis vra apelsinas, bet petruš-
‘ ' '•'; ’LINOTI PININK A S koše tų vitaminų yra tris kar-

i Vyrą ar moterį pamokysime šio amato. Dar- tus dau«iau- 
bo valandomis informacijų prašome kreiptis te-Į 
lefonu: ... -< - <

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Į paruošta,
— Angolos, Etiopijos ir Afga- en s

• nistand pagrobimas verčia Ja- 
j poniją ir Kiniją glaudžiau ben
dradarbiauti su Amerika.* - . *•

SIUNTINIAI I LIETUVA
HARD A N0RĖ3KIEN1

ZM5 SXJ» 8L, Chicago, m W62» • TtL W* &-27S7
0<4»U* Bdlrfotfinti Įvilrlv

MAISTAI Ii RUROPOf RAMULIU

s SIUNTINIAI J LIETUVĄ
Uosmoj P&reels Express tjorp.
'. MAKOUMTTi SIFT TAKCfU SbKVICS

IMI W..69tb, H. Chicw.. IIL «MTI. — TM.. WA S-lTSz
US3 fa. *tw Chle^., IIL fatfa. — UMSV

_ “LIETUVOS AIDAI”
g, . KAZE BRAZDZIONYTE,

PROGRAMOS VEDtJA
Vy Pirmadieniais ir antradieniais 9:00—9:30 viL vak.

Penktadieniais 9:30—10 vai. vak. » 
Vteor laidos 3 WOPA* stoties, banga 1490 'AK.

2646. W. 7UhStreat, Chicago, Illinois 60629
< - 778-5374 Į >

- ■’ *

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininko Prano Š ui

— teisėjo Alphons 
peržiūrėta, “Sūduvos’ 

j išleista knyga su legališkomh 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., ChicaBombai spogus žuvo 

basky partizanų vadas
BARCELONA, Ispanija. Ly

giai 5 metų sukaktuvėse auto
mobilyje paslėptai bombai spro 
gus užmuštas baskų partizanų 
vadas Jose Maria Benaran Or- 
deanana, kurio suruoštas pana
šus sprogimas prieš 5 metus 
metus atėmė gyvybę Ispanijos brauta autoriaus troboj e. 
ministeriui pirmininkui Luis, Čikagos ir apylinkės lietuviai,| 
Carsero Blanco. Valdžios infor.skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
macijomis, Ordenana, 29, vado ! u ;r l;nVią pasiimti. Kitur! 
vaujama baskų partizanų orga-' gyvenamieji prašomi užsisa-| 
nizacija ETA nuo praėjusio spa’ paštu.

IL 60^08.

ATSIMINIMŲ
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma 
įdomi 250 puslapių knyga su.

i

lio 1 dienos užmušė daugiau 
kaip 30 Ispanijos politiku.

Knygos kaina — 5 doleriai, j
• -J--------------- -- f

.......... — ""
M. ŠIMKUS 

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

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

šymai ir kitoki blankai.

vBESTTHINGS IN LIFE
Call Frank Zapellt 
QOlVx W.VSfh St.

GA 4-4454

run rus

iMSVIAMCt

Insurance-Company ]

t-" 1 ’L.1 — ■.■=—=^= ■ -■-<

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Associates 

2649 West 63rd Street -

Tel. 776-5162 
Trečiadieniais iš anksto susita

rus. šeštalieniais iki 12 v> - —j
Vakarais tel. 373-5047. J

Raštinė veikia jau daugiau kaip 
40 metu, patarnaudama klientams, i

LIETUVIS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St
(Tow* M Like)

Data namui II lanko Ir R vidaus 
Darbai *arantuotai.

Skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKINIS

Autoriaus adresas:
7114 S. Campbell Avė., 

Chicago, IL. 60629.

PERSONAL 
Asmeny Ieško

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

Box 222 - Nau|ieno« 1 
1739 S. Hasted St 
Chicago, IL 60608

• Di-GeL 1
The Anti-Gas AntacuL J

NAUJIENOS, CHICAGO t, FLU SaturdAft December 5Bt 19TS




