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NORI IŠGELBĖTI JAUTRIUS JAV-BIŲ
KARO IR ŽVALGYB. INSTRUMENTUS
Sovietų Sąjunga ir JAV pasikeitė aštriais
pareiškimais apie Irano maištininkus

vo prašymu buvo išstojęs iš Su
sisiekimo Ministerijos ir vin
metų buvo be tarnybos. Laimė
jęs bylą prieš Susisiekimo min
Čiurlionį, buvo paskirtas Krašt
Apsaugos ministerijon brigadom
generolo teisėmis kariuomenė?
statybų viršininku, čia sėkmin
gaį atlikęs jam pavestas parei
gas vėl'grįžo į Susisiekimo mi
ribfėriją, Kur ilgesnį laiką ėjo
■Susisiekimo,konvencijų inspek
toriaus pareigas, atstovauda
‘finas Lietuvos susisiekimo rei
Inž. Jonas Augūstaitis
kalus tarptautįnėse kcfiferenciGauta žinia, kad gruodžio 18- jose, po to JllfVo \ yr. Gelezmd. Muenchene (Vokietijoje) po ^keTių valdybos "Viršininko pava
ilgesnio negalavimo mirė vienas duotoju. ?
z\
iš žymiųjų Nepr. Lietuvos valPo 1938 m. Lenkų ultimate
įstyKninkų, ilgametis “Naujie mo sėkmingai vadovavo lietuviu
nų* bendradarbis dipl. inž. Jo delegacijai derybose su lenkais
nas Augustaitis, gimęs 1897 m. dėl susisiekimo tvarkymo (Au
Mažučių Jl, ViDkayiskio valse, gustave ir Varšavoje). Ministeir apskrityje. 1917 metais baigė rio pirm. Mirc’no kabineto buvo
Martyno Yčo vardo' gimnaziją pristatytas Klaipėdos guberna
Voroneže. Grįžęs Lietuvon 1918 torium, bet prez. A. Smetona
m- aktyviai įsijungė į Lietuvos!1 nepatvirtino. Klaipėdąl vokievalstybės atkūrimo darbą. Kaipo čiams okupavus labai sumaniai
atstovas nuo Vilkaviškio
___ apskri . drąsiai vadovavo lietuviu deties, 191 ft nt sausio rnėru pra
džioje nuo krikšč. dem. frakci dėl laisvos zonos Klaipėdos uos
jos pirmininkavo Lietuvos II- te. 1940 m. geg. mėn 15 d. Smer
-sic's • konferencijos prezidiume tonai pasirašius, jis tapo’ Vy
Kaune. 1925 metais baigė Aukš- riausiu Lietuvos Valdybos Getąją Technikos mokyklą Rerly-jjlešinkelių Direktorium. Jo tik_
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WASHINGTON, 1). C. — Pre-’I
IZRAELIS VIS DĖLTO
zidentas Carteris sako įsakęs;
NORĖTU SUSITARTI
Amerikos karo ir transporto
laivams tuojau plaukti į Persi
JERUZALĖ, Izraelis. Užsie
jos įlankos vandenis. Ar karonio ministeris Moišv Dajanas
Idivų paruošimas yra surištas
pasakodamas apie derybas su
su paties šacho Rėza Pahlevi
Egipto premjeru Chalil, pata
prašymu, ar tai daroma kitais
rė izraelitams ilgai
nedelsti,
sumetimais, tuo tarpu dar ne
. bet vėl pradėti taikos pasitaaišku, bet. tik tai žinoma, kad ta
, '
r .
.
- X j{rimus
sui egiptiečiais. Jis tvir-z—
padaryta po to, kai sovietų dien- .
) tina, kad egiptiečiai
neužsisrastis Pravda viešai apkaltino
_
l
. pirs ir izraelitų nepuls, kaip
JAV intervencija Irane.
tai padarė praeityje. Dajanas
Jioyieių. kp.mimistų partijoS| yra įsitikinęs, kad sutartis tudienraštis Pravda, iki šio meto. n-.tll bftti greičiau pasirašyta,
duodavęs trumpas žinias apie tji nes terptam in ia i įvykiai gali
vykius Irane, praeitą ketvirta vystytis 'žyniiaUgreičiau^ negu,
dienį atspausdino ilgesnį prane daugelis mano. Dajan&rabeL
šimą apie įvykius Irane, kuria joja, ar Trano šachas - pajėgs
me aiškiai sakoma, kad Ame atsilaikyti prieš maištaujan
rika kišasi į Irano reikalus. Pre
čius
fanatikus
tikybininkus.
zidentas Carteris pareiškęs, kad
į Jam atrodo, kad šachui bus ne
niekieno intervencija i Irano vL
paprastai sunku atsisprt, nes
daus kovas nėra tokia aiški,
veik visa visuomenė, jeigu ne
kaip Sovietų Sąjungos. Atrodo, •
4 vienokiais,/ tai kitokiais1 motykad sovietų vyriausybė pati ren
hvais priešinasi šachui. Jis jau
giasi įsikišti dar aiškiau į Irano
vidaus kovas, bet kaltina JAV.' anksčiau turėjo • spindėti pasi
Įvykiai Irane kiekvieną dieną tarimus. su kaikuriaiš visuoJ
Žiema atneša vėjas, šaltis ir sniegą*
r Į menės atstovais,* :*tei būtų iškelia didesnio susirūpinimo JAVne dipt statybos bei-susisieki-islas buvo susisiekimo žvilgniu
vyriausybės sluoksniams. JAme
___ * venkftn dabartinių ^nesusiprati
__ 'r i___ __ •
, ..
.. . .
mu.
:
f
i/*
mo inž. lapsnįu. Nuo 1926 m. Lietuvos geležinkelius prilyginti
ri k iečiai pirko ir perka* Irano
ėjo aukštas valdininko pareigas Vokietijos geležinkeliams. Bet
susirinki- aliejų ir degalus, bet Amerikie
vauja
Valst Kontrolėje ir Geležinke tai įvykdyti sutrukdė rusų Lie_
Alžirija neteko
! muose "ir paši tarimuose, o vėd čiai taip pal pardavė Trano ša
r
1i;«,,
„
ai
vr
—'
lių Valdyboje Ekonominio De. tuvos. okupacija. Prieš pat rusų
prezidento
Bėaumedienne
lliau ir vėl išvažiuoja. Yra gerai chui didelę daugybę įvairios ka
partamento. Direktoriaus, taip. NKVD jo areštą, jam laimingai'
Į šaudyti' mokančių jhunų vyrų.] ro medžiagos. Vien tiktai praei
ALŽYRAS, Alžirija/—2 Pralei
pat. buvo išrinktas Tautininkų pavyko liepos -mėn. pradžioje
j Manoama. kad jie yra atsiųsti tais metais šachas užsako* kelia dęs 40 dienų be sąmonės, trečia
Sąjungos sekretorium.
iš kitų arabų valstybių netvarkai sdešimt pAčių naujausių spraus. dienio vakare mirė Alžirijos pre
pasprukti į Vokietiją (Klaipėj
ančių
būrys
augo
ir
noras
pra

palaikyti. Dalis jų yra atvykusi miniu lėktuvu, kuriuos sovietu; zidentas Jloare Beauniedienne.
TEHERANAS,
Iranas.
—
Di

Vokiečiams -okupavus
Kilus principiniam nuomonių dc?n).
• . *■
11
siveržti didėjo.?Jie norėjo' patir j iš Irako. Sirijos ir kitų vietų. Jei karo jėgčš galėtų lengvai sunai Prezidentui labai dažnai-skauLietuvą,
jis
grįžo,
ir
buvo
vyr.
džioji
demonstracija
prieš
da

-skirtumui su prez. A. Smetona,
ti karių moralę. Norėjo žinoti, gu sovietų karo jėgos įsiveržtų kinti- Amerikos karo vadovybė dėdavo galvą. Nustatyta, kad
atsisakė iš tautininkų sąjungos Lietuvos gelež. direktorių. Vil bartini šachą ramiai išvažinėjo
ar tankistai drįs pastoti kelia į Iraną, tai galėtų prasidėti ato nenorėtų; kad bent vienas minė jam ten augęs anglys. Pradžioje
sekretoriaus pareigų ir po metų niuje. Vokiečiams nepatiko jo po provincijas, bet sostinėje ir
maištininkams.
minis karas, galvoja specialis tas lėktuvas patektų į rusų ran jis nebuvo toks didelis, bet vė
dėl Konstitucijos keitimo, visai savystovus L. geležinkelių tvar jos apylinkėse yra pasilikusių
tai- Rusai yra pasiryžę išgriauti kas.
liau jis labiau spaudė ir skau.
išstojo iš taut, partijos, palik kymas ir jų kenksmingų Lietu didokas maištaujančių fanati
Minia kalbomis buvo tiek įvisą
šacho
imperiją,
išgriauti
vos
ūkiui
parėdymu
nevykdy

kų
būrys.
Pradžioje
maištauja
dėjo'.
Galų gale valstybės nuta
Be to,' Irano šachas užsakė
damas visą laiką, kaip neatlai
kaitinta, kad priešakiniai mani
ūkį
ir žibalo versmes.
gana brangias elektronines ma rė pakviesti pačius geriausius
dus kovojantis demokratas opo mas. Tik spėjęs apleisti tarny bandė netvarką kelti naktimis, festacijos deliniai buvo. besišinas, kuries gali ne tik sekti gydytojus, patikrinti ir nutarti,
zicijoje Smetonos režimui. Sa- bą, išvengė deportacijos į vo kai įsigaliodavo karo storio nu roušią pradėti maršą. Tanką
Steigia kolonijas
kiečių koncentracijos stovyklą. statytos ramybės valandos.) valdęs karininkas įsakę ne tik
kiekvieną sovietų kariuomenės kas daryti. Buvo pakviesti Ame
(Nukelta į 5 psl.)
Kiekvieną dieną maištininkai pirmyn nežengti. bet tuojau iš
Jordanijos žemėje.
judesį Irano pasienyje, bet gali rikos galvos ligų specialistai.
darosi įžūlesni ir bando karei siskirstyti. Maištaujantieji ne
padėti iraniečiams nukreipti sa Jie operavbf Viskas, rodos, pa
KAIRAS, Egiptas. — Belgijo
VISA AIKŠTE KRUVINA
vių kantrybę dienos metu. Karo judėjo. Tada tankas lengvai pave’ smūgius prieš besiveržiančius vyko, bet ligonis sąmonės neat
je vykusių pasitarimų metu
vadovybė yra pastačiusi tankus sauko į gatvės centrą ir įsiritd i
rusus. Amerikai būtų padarytas gavo. Daiar valstybės reikalus
TEHERANAS. — Vieną pra
Moiše Dajanas pareiškė, kad Iz j
strateginėse vietose. Jiems įsa priešakines maištaujančių gre raelis nesirengia pasitraukti iš Į didelis nuostolis, jeigu bent viei tvarko .sudaryta kariškių tarvmonės įpronės darbininkų
parengus, kol bus
kyta demonstrantų nepraleisti tas, juos visus su traškindamas
na svarbesnė šių prietaisų dalis b'a. Ji^eig
demonstraciją malšinant
visų kairiojo Jordano upės kran
išrinktas
krašto
prezidentas.
į nurodytas miesto vietas. Bet po besisukančiais ratais. Ne tik
patektų į sovietų rankas. Nie
šaudymu į orą, per apsiriki
to žemių. ^Samarijcjc Izraelis
demonstrantai, patyrę apie gau vadai, bet ir minia tuojau išsi 'jau yra įsteigęs 18 Izraelio ko- kam ne paslaptis, kad sovietu Beaumedienne bendradarbiavo
mą buvo nušautas pulkisu įvairiaus plaukė ekstremistą s
sirikimą buvo' nušautas pulki tus kariu įsakymus, juos bando skirstė. Maištininkų sutraiški- poirijų, o šiomis dienomis pra agentai labai atidžiai seka judė
nimas tuojau apskrido visą so dėjo steigti dar dvi. Izraelio jau jimą Irano aerodromuose ir davė teisę Alžįrijojc apsigyventi
ninkas, atbėgantis perspėti ka ir erzina.
stinę. Maišto vadai žino, kad ka nimas poruojasi ir vyksta į ko bandys .grobti naujausias Ame lėktuvų grotekatns ir dideliems
rius, kad nepradėtų šaudyti į
Pajudėjęs tankas
vagims. Jis p&ts.jiebiivo komu
reiviai klausys įsakymų ir viso lonijas. Izraelio vyriausybė duo rikos karo priemones.
žmones, vienas kareivis pulki
sutraišttino drąsiuosius
nistas. l»t buvo linkęs j kairų
Reikia neužmiršti, kad Irane
mis priemonėmis sustabdys ži- da gyvenimui reikalingas prie
ninką nušovė ir savo klaidą pa
ekstrenr.-m**. /
matęs pats nusišovė, bet visas
Ketvirtadienį prie vieno tan gkiojancius. Iki šio meto ka mones. Nuveža pagamintus na dabartiniu metu veikia ir dir
KALENDOReLIS
pragaras atsivėrė, kai pradėjo ko susirinko didokas drąsių reiviai paleisdavo kulkas virš melius, įrankius žemei dirbti ba 25,000 Amerikos piliečių spe
Cai.^AGO, Anksti pradėtas
Sekantis Naujieną numeris šaudyti ir pulti kas tik kokį jaunuolių būrys, kuris daino maištaujančių galvų, bet atei ir padeda įsikurti. Kolonistam cialistų. Vieni dirba atsakingi
taupumas Chicago viešosiose
išeis antradienį, sausio 2 die įrankį turėjo, pranešė išlikęs mis, šūkavimais ir akmenimis tyje gali šauti į neklausančią labai nepatinka, kad vyriausybė darbą aliejaus ir žibalo pramo
mokyklose praėjusių metų žie
gyvas vienas britų žurnalistas: grasino ne tik kariams, bet ruo minią:
traukiasi iš užimtu žemiu ir nėje, antrieji instruktuoja Ira.
ną.
(verčia kolonistus viską palikti. no' lakūnus, kaip vartoti naujus mą sutaupė mokesčiu mokėto
N. Adm. “Visur aplinkui buvo krajas ir šėsi prasiveržti į uždraustą mie
Šeštinėje ir krašte
sprausminius lėktuvus? ir vyku jams beveik ^5 milijonus, ne
žmonės bėgo kraują varvi nda- sto dalį. Sargybas ėjęs kariniu-,
trūksta žibalo
Groodao 30:; A.w., ManS-^
TEHERAN. — Smurtingoms siai apsiginti nuo netikėto prie žiūrint, kdd žiema buvo 13
kas išaiškino maištaujantiems,
vėtąs, Audrone, Augis.
|taj buvo
(r jmonĄ
j kad kariai jų nepraleis, ten, kur
Ne tik pačioje sostinėje, bet riaušėms didėjant, Irano šachas šo. Jeigu kiltų konfliktas, tai laipsnių šaltesnė ir kuro kai
Gruodžio 31: MelanijA, SiL
jiems uždrausta eiti. Maištau- ir visame krašte nuo pirmadie atsiduria beviltiškoje padėtyje: prezidentas nori išgelbėti ne tik nos didesnės negu praėjusią
nio trūksta žibalo, naudojamo nafta turitingoje šalyje pradeda Irane dirbančiųjų šeųnas, bet ir žiemą.,
vestras P., Mingailė, Krioklis,
virtuvėms ir šilumai. Sostinėje pritrukti degalų (gazolino j ir visus Amerikoj piliečius. Be to,
Davis.
LINKSMŲ IR LAIMINGŲ NAUJUJU METŲ šalta, butai nekfirianami. Nėra šachas nebedrįsta pasikliauti amerikiečiai turėttf. pajėgti Iš — Socialistai tyrini ja, koSausio 1, 1979: Nauji Me*
kedegalų ir virtuvėms, šacho poli savo 392,000 karių armija. To vežti pačias jautriausias ne tik dėt PoftTandc nukritusi
LINKIME VISIEMS NAUJIENŲ
tai, Martyna, Mečilovas, Snie-J
loivrnio
“
lėktuvo
vienu
melu
PRENUMERATORIAMS, SKAITYTOJAMS, cija yra suėmusi virš 3,000 mu liau leisti, kaip iki šiol Šaudyti naujų lėktuvų dalis, bet išgelbė
gė, Girutis, Margis.
BENDRADARBIAMS IR VISIEMS GEROS lų ir šeichų agitatorių, bet tuo į žmonių minią nebedrąsu, nes ti ir pačius lėktuvus. Irano ša nustojo<Htikę visi krinri mo
(arpu jų dar neteisia ir nešaudo. kariai gali nebeklausyti ir au chas, nepajėgęs pradžioje likvi-, torais * r
Saulė teka 7:17, leidžiasi
: VALIOS ŽMONĖMS.
_
Policija yra nustačiusi, kad di dringas opozicijos pasipriešini duoti maišto, yra pasiryžęs pa_ ,, ,
T NAUJIENOS
silikti
Irane
ir
vadovauti
kovai,Į
tų
įsiveržti
j
stra
doka sostinei maištininkų dalis mas yra ženklas, kad policijos
nes Iraną
Mltetnis vėjo.
jeigu ‘Sonetų
‘
atvyksta i^ gretimų miestelių. metodais valdyti nebegalima,
'
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MAS MAIŠTAUJANČIŲ GRETAS
Maištaujantieji išbėgiojo/bet žibalo
gamyba yra sustojusi rišame krašte c
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i
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dalyvaujant daugeliui EatuviiJ
Kiekvienas asmuo, vyresnis ne
MIRĖ INŽ. J. AUGUSTATTIS ir svetimtaučių. Paliko' dvi dūk*
gu 21 metų amžiaus, sveiko
(Atkelta iš 1 pusi.)
; < tro»: dr. Dainė Augustaitytė
proto ir nei uenuoiatinls gyveu
Redaguoja PRANAS ŠULAS
Muencheno universiteto docentė
ukasų (noa-resideiU} gali kvar
Pokario metais inž. Jonas
X
Augustaitis (19504956) Jjuvo
m metai
Gruodžio 30, 1978. Nr. 41 (61) 1 JikuotiS' būti te/tsainenio
žekūtorfum. '
lietuvių dalinių viršininkas prie Muenchene, sesuo Brigyta
kevičienė (Čikaga), seserų vai
Kkuumuj ir nr*edziao< siysti: 4436 So. Washtenaw Ave., Chicago, ill. 60632
Curtecy —: mirusios žmonos
J.A.V. vyr. armijas štabo Hei
nekilnojamo turto dalis, kuri
delberge ir 1956-1962 pabaltie- kai Jonas Vaičiūnas ir Jonas
našliui.
čių ryšių karininkas Keiserlau- Jasaitis su šeimomis (Čikago
Iš palikimo Lietuvoj brolis gauna trupinius tenka
je). Tebūnie jam lengva ir pa
Desčederttas — asmuo, ku
teme (LS majoro laipsniu).
>* 5
Advokatas Povilas žumbakis irgi pasiima savo stambią da- ris yra įniręs.
I
Lietuvoje buvo. Auto b-vės lanki seno Lietuvos kaimyno
praeitą sekmadienį, gruodžio lį. Tai iš palikimo likutis susi
Devize - nekilnojamos nuo
valdybos ir Medžio b-vės valdy Vokietijos krašto žemė, kur di
17 d. Lietuvių Tautiniuose Na uaro labai mažas.
savvb/š dovana testamentu. 14
bos pirmininkas ir nuo 1936 m. desnę pusę savo gyvenimo jam
' .
4. ? *
h
ir t
muuse A.ii. Liet. Tam. S-gos
Be to, tas likutis išmokamas
Divorce — teismo sprendi
docentas Prekybos Institute* buvo skirta praleisti.
Chagos ^k. narių susirinkime ne doleriais, bet beverčiais rub mu bendros nuosavybės vyrui’
Klaipėdoje (dėstė transpdrto
n
kalbėjo apie palikimų tvarky liais. Sovietai dolerį skaito tik ir žmonai'taikoma forma; vie
CHICAGO. Per praėjusius 5
imonių ir jūrų transporto kur
I
lių ir tinkamu testamentų su 60 kapeikų. Tai iš 100,0011 dide nam jų mirus, turtas tenka p^
sus). Vokietijoje nuo 19^7 m. metus gazolino kainos Cook
darymu. Kainejo pavyzdžiais^ lip palikimo brolis Lietuvoje šilikusiam gyvam sutuokti
mokytojavo K i r c h e i m o ir apskrity. įChicągoj) pakilo 50
kad kl ausyioj ai geriau įsi j aus mažą pinigų sumą tegaunąs. niui; panaikinus sutuoktuvės, '
Cjiicagų^ Motor
Schwab. Gmuend aukštesnėje nuošimčių.
i*
tų ir geriau suprastų, kad rei Tąi vienas būdingas pavyz nė vienas jų neturi teisių f bet
technikos mokykloje.
Club žiniomis, kainų kilimas
kia kiekvienam tinkamai su dys.
’* l’
* ' ; frjfe kurią antrojo sutuoktinio iru d-Į
Išėjęs pensijon LA. daug str- prasidėjo 1974 metų pradžioj,
daryti testamentą, jog sunkiai ' {Advokato žiniomis, mūsų savybę. - ’ • ' 4 >z'
parašė iš Ą. Smetonos režimo kuomet regular gazųlino kaina
uždirbti pinigai patektų pasi tautiečių miršta vienas ketvir
Disinheritance—beridrai, pa-'
veiklos, apie lietuvių Jenkų san tebebuvo 5Q centų galonui, o
rinktiems giminėms, labdarai, tadalis nepadarę tinkamų tes silikęs sutuoktiniš ir vaikai'
tykius 400 metų Liublino unijos naujausiu
patikrinimu
tas
spaudai, ir pan .tikslams.
tamentų. Tokiu būdu susidaro gali gauti nustatytą tūrio nuo-1
sukakties proga. Jie buvo spaus pats regular šiandien kaštuoja
Keli šimtai milijonų dolerių šavri bės įlaiį.tačiau yra galimy
dinami “Naujienų” atkarpoje, 74-3 centai, reiškia. 48-6 nuo:
Pav., Čikagoj^, mjrų lietuvis
vertės palikimų1, įskaitant ir bė juos* nuo to nušalinti. JAV
kaip kurie buvo išleisti atski šimčiai brangiau'. Premium ga
be testamento. Jis turėjo brolį
kitų tautybių žmones ir tos di įstatymai įvairuoja pagal •įvai
rais
leidiniais, pvzd.„ “Antanas žolinas per tuos 5 metus pab;
Lietuvoje, Lietuviškam laik
delės sumos tenka Sovietams. rias valstijas.
Smetona ir jo' veikla” (1965). rango 45.7 nuošimčiais, reiškia
raštyje tilpo, mirties pranešiKodėl taip įvyksta ? Todėl, kad
Bowery -— mirusio Vyro nfePaskutine tokiu būdu išleistoji
mas.Tas laikraštis per 4 dienas
1974 m. premium gazolino gaęžmoriės ‘ apsileidžia, tardami, klinojamo turto dalis, kuri ten
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Detroito naujienos |

DĖL VLIKo GRUPIŲ SUSISKALDYMO
P. STRAVINSKAS

Kalėdų eglutė

bortinė
“pc. mu! io Lietuvių
laikraščio*' tyla, lyrinis VLIKo
ir jo Seimo sesijos ignoravimas,
jo darbu tyčia nepastebėjimas
kelia visuomenės nerimą. Dau
gelis lietuvių iš tolimų Ameri
kos vietovių, kaip pvz., iš Los
Angeles, iš Washington© ir ki
tur, kaip man sako “Naujienų"’
redakcija, telefonais teiraujasi,
kas Įvyko \*LIKo Seimo sesijo
je, kad “Draugas”, tą sesiją net
ir peranksti garsinęs, vėliau, jai
prasidėjus, nutilo ir nieko’ apie
VLIKą nerašo, lyg jo jau visai
nebūtų.

VLIKo grupių susiskaldymų kilos, ir, iš antnis pusės, frond
ja Cicilija Gipson ir kun. Kaži-i
i savo pažiūromis Lietuvos lai ninkai, V. Vaitiekūno “Krikščio
hnieras Simaitis. Kiek teko pa-j
Aušros mokyklos Kalėdų Eg tirti, mok. vedėjas A. Vaitėnas
svinimo ar kitais klausiniais nių Darbininkų Sąjunga”, Lie
lutė; šiais metais įvyko gruodžio jo]ric’ atlyginimo nepaima, tai j
•jau nekartą būta ir anksčiau, tuvių Rezistencinė Sąjunga il
18 (L ŠH Antano’ parapijos mo- pasišventimas tam kilniam dar
j Jų susiskaldymas pasaulėžval- ki tos.
ky klos patalpose- Mokyklos Pa- bui. Tra pasišventusių ir tėvų J
gomLs į krikščioniškąjį ir laici Tas susiskaldymas paaiškėjo
talpoje stovėjo gražiai papuošsavo vaikų arba jų vaikų’
stinį blokus buvo pats pirmasis, VLIKo ypač Seimo kątik praė
ta Kalėdų eglutė, šalia jos stove - seneliai Ponai Balniai, vežioja
jdar Vokietijoje (1915). Vėliau, jusios XII. 9-10 d. sesijos pir
(dėl kitų priežasčių, skaldėsi jo mos dienos antrame posėdyje,
jo nedidelis būrelis mokyklos į mokyklą netiktai savo vaikų
grupės, frontininkams ir tauti sprendžiant, rodos, tokį manką,
vaikučių. Mokyklos valkų eglu- vaikus, bet ir svetinius. Buvęs
ninkams (su jų satelitu LLK) nereikšmingą klausimą, kada ir
tės ceramonijas pradėjo “Aušmokyklos tėvų komiteto
išstojus iš VLIKo, taipgi susida kur VLIKo Taryba turi susirin
ros Mtrkyklos Tėvų Komiteto pirm. St. Račiukaitis paruošė ir
Kauno vaizdas ii Aleksoto
rius antivlikinei Uetuvos Ne kti posėdžio išrinkti VLIKo Val
pirm. teis. Marijonas šnapstys. I papuošė eglutę ir nupirko viPo įžanginio trumpo žodžio pa- sieros vaikučiams dovanas. Do- is tėvų ir ką iš visuc'menės i«-. Metinė mugė įvyks 1979 me priklausomybės Talkai (LNT) dybai: ar 1978. XII. 17 d., New
“Draugui” visai neduodant
Yorke, kaip yra numatęs ir tą jokių savo informacijų apie jc
kvietė programai pravesti skau-»Vahas gavo': visi mokyklos val ką jis mano daryti toliau, bet tais sausio mėn. 21 d. Dievo Ap
tininką Algirdą Vaitiekaitį. Jis kai ir mokytojai: A. Vaitėhas, jis žodžio tarti nebuvo pakvies vaizdos parapijos salėje tuoj po Fondui (LNF). Dabar gi, vėl posėdį šaukiąs VLIKo Tarybos anksčiau taip garsintą VLIKc
pasveikino atsilankiusius tėvus, C. Gipson ir Kun. K. Simaitis tas. Įdomu, ar LB Detroito apy pamaldų 10:30 vai Prašoma tą susiskaldę VIJKo grupės, nesa Pirmininkas, ar tuojau po VLI sesiją (su VLIKui panaikinti simokyklos vaikučius ir svečius. ir pasidarbavę tėvai, kurių pa linkės valdybos kultūros ir švie dieną kitų parengimų neruošti kykime - į du tarp savęs beko- Ko sesijos. XII. 10 d., Chicago. ūlačiomonis jo reformomis),
Netrukus su dčVanų maišų vardžių nepasižymėjau. Eglutės timo reikalams narys Dr. Kę Atsilankę, paremsite Radijo vojančius frontus, o sakykime je, kaip siūlo VLIKo 9-nios gru mūsų žmonėms gi nežinantį kas
atkeliavo Kalėdų Senelis, kurs programą reikia skaityti labai stutis Keblys yra kada nors ap Klubą ir pasivaišinsite skanu _ į du tarp savęs nesutinkančius pės nuspręsti VLIKo Seimui.
čia su tomis \*LIKo grupėmis
Ners tas LIKo grupes į du ir su pačiu VLIKu dedasi, “Nau
pasveikino vaikus ir papasako gerai pasisekusia. Kaip jau mi lankęs “Aušros” neskaitlingą mynais. Laukami visi detroitie- savo pažiūromis blokus, kurių
vieną sudaro devynios VLIKo blokus suskaldęs klausimas, pir jienų” redaktoriaus prašomas,
jo kad-jis dabar ką tik iš Lietu nėjau, kiti vaikučiai padoriai mokyklą ir pasiteiravęs kaip ši rai ir Windsorieciai.
grupės, ka’p Krikščionys Dc. mu žvigsniu, atrodė ir neesmi duosiu dar kiek savo informa
vos. Akomponuojant A. Vaitie- lietuviškai nemoka. Užbaigai mokykla veikia ar nereikia pa
Ant. Sukauskas
mc'kratai, Valstiečiai Liaudinin nis, bet iš tikrųjų jis buvo esmi cijų VLIKo klausimais, taipgi ir
kaičiui visi vaikai padainavo: Tėvų Komiteto pirm. teis. Ma ramos. Turbūt kad ne. Atrodo,
VIEŠAS
PAREIŠKIMAS.
kai, Socialdemokratai ir kelios nis, nes jis atsirado dėl grupių apie pastarąjį VTJKo grupių
Leiskit-į tėvynę, sugiedojo Ty rijonas šnapštys padėkojo mo kad kultūros ir švietimo nariui
pažiūrų skirtumo į esmines Lie susiskaldymą į minėtus du jo
liąją naktį. Gul šiandieną jau kyklos mokytojams už pasi daugiau rūpi sukelti erzelį vi Su giliu liūdesiu klausėme
ant Šieno, Ant kalno gluosnis, šventimą mokyklai, pasidarba suomenėje. Veržiasi per jėgą į radijo pranešimus ir skaitėme to vergiją kenčiančius tėvus, tuvos laisvinimo problemas, blokus.
ypač į paties VLIKo taisinę pri
Suk suk ratelį ir kitas giesmes vusiems tėvams ruošiant eglu tuos darbus, kurie nuo seno at laikraščiuose skelbimus, kad brolius, seseris.
bei daineles. Kaip kurias daine tę- Paskatino tėvus, kurie dar liekami Detroito Lietuvių Orga Lietuvių Bendruomenės Detroi Kadangi šitokie veiksmai mū gimtį ir jo struktūrą.
PADĖTIS TURKIJOJE
les -ątliko su skudučiais. Publi neleidžia vaikus į mokyklą, kad nizacijų Centro. LB Detroito te Apylinkės Valdyba ruošia Va.; sų vienybę, mūsų bendrą pasi
Šis susikaldymo klausimas iš
ka jiems šiltai paplojo;
leistų.
apylinkės švietimo ir kultūros sario 16-osios minėjimą, vasa priešinimą prieš Lietuvos oku ryškėjo ir iš VLIKo grupių ma Kairiųjų ir dešiniųjų studen
Deklamavo visi be išimties:
Publikos atsilankė gražus bū narys kartoja, kad pagal LB rio mėnesio 10 dieną-gerai ži pantą tikrai nestiprina, o' prie žumos bloką palaikančio “Drau tų demonstracija profesinėje
Algis Nemanius. Rūta ir Vytė rys. Gaila, kad nebuvo skelbia Chartą lietuviai piklauso Lietu nodama, kad rytojaus dieną to šingai - silpinia, todėl mes že go” 1978. XII. 27 ir 29 d- veda mokykloje Turkijos pietuose
šnapštytės, Vilija Teličėnaitė, ma spaudoje nei per radiją, bū vių BendruoYnenės organizaci je pačioje salėje bus Vasario miau pasirašiusieji dėl šitokių mųjų, ypač iš jų pirmojo, kur baigėsi Adeno studento mirtimi.
Natalija St John, kristina, Mar tų daugiau susirinkę. Po pro jai, bet mokykla tai tegul sau 16-osios minėjimas ruošiamas Lietuvių Bendruomenės Detroi VLIKui buvo siūloma tiesiog Kitose Turkijos vietose, Įvedus
kus ii- Mykolas Moldingai ir ma gramos atsilankiusieji svečiai kaip nori, todėl kad ją reikia Detroito Lietuvių Organizacijų to Apylinkės Valdybos veiksmų susilikviduoti jo teisinės struk karo stovį, viskas ramu. Parla
žasis Nikis. Iš primityviškų in buvo pavaišinti pyragais ir ka. paremti. LB linksta ten kur pi Centro, kuris apjungia 25 De- viešai reiškiame savo apgailesta- tūros pakeitinu.
mentas didele atstovų balsų
strumentų visa mokykla sudarė vute. Vaišes paruošė vaikų mo nigai, o kur jų negalima gauti, troite veikiančias
'
patriotines vimą ir nepritarimą:
Daugiausia visuomenės susi trečiadienį nutarė karo’ stovį ir
orkestrą, ir pagrojo'pora melo tina A. Teličėnienė. Tą pačią nusisuka ir nemato.
organizacijas-reiŠkia visą De Lietuvių Tautinė Sandara rūpinimo yra sukėlęs “Draugas” valdžia trylikoje iš 67 provinci
dijų. Tasx>rkesfrėlis buvo savo dieną ir tuo pačiu laiku Kalėdų
savo tais vedamaisiais, kur jis jų pavesti kariškai administra
Trumpai: šv. Antano parapi troito lietuvių organizuotą vi- 29-oji Kuopa
tiškai įdomus dėl primityvišku eglutė vyko ir “Žyburio” moky
suomenę.
Feliksas Motuzas
siūlė VLIKą visai panaikinti, cijai. Per praeitą savaitgalį įjos ilgametis klebonas kun. Kamo' už tai gavo daug aplodis klos, Dievo Apvaizdos parapijos
Mūsų supratimu, taip kaip
Garbės Pirmininkas
kaip išėivojoj nereikalingą, apie vykusiose religinėse ir politinė
zimieras Simaitis nuo gruodžio
mentų. Grupė ■ vaikų, su skudu salėje Southfield.
kiekvienam, lietuviui viena yra
Lietuvių
Katalikų
Susivieniką jau esu rašęs anksčiau. Da se riaušėse žuvo. 104 žmonės.’
31 dienos išeina į pensiją. Į jo
čiais. atjikoporą dalykėlių. Na
Lietuva, taip ir Lietuvos NeprL j imas 265 Kuopa
Dar keletas minčių
vietą administratorium paskir
talija Št John padainavo f"Sto
klausomybės minėjimas yra vieJ
vie
Stase Bilterienė
bei pageidavimų.
tas kun. Alfonsas Babonas. Kun.
viu; aš parimus, pritariant Vili
nas visiems, visų bendras, ku
Pirmininkas
K. Simaitis kol kas gyvens šv.
jai' Teličėnaitei klemetu. Kaip Mokyklos eglutė praėjo su
riame mes parodome saviesiems
Susvienijimo
Lietuvių Ame.
Antanc> parapijos patalpose.
a
pradžios mokyklos mergaitėms pakilia nuotaika, bet pasigesta
ir svetimiesiems vienybę ir so rikoje 352 Kuopa
Amerikos Lietuviu
reikia duoti kreditų nes .padaina mokyklos vedėjo Antano Vaitelidarumą už. kenčiančią mūsų
Antanas Norus
JŪSŲ NAMĄ
Balso metinė mugė.
vo labai gražiai. Iš tokio mažo no žodžio. Mokyklos vedėjas
mylimą Lietuvą, sunkią okupanPirmininkas
ERWIN J.
skaičiaus vaikų, kiti net pado yra pats svarbiausias mokyklo
Susivienijimo Lietuvių Ameriai lietuviškai nemokėjo, stebė je asmuo. Jis vadovauja moky-^
rikoje 200 Kuopa
tinai puikią programą atliko. klai, nustato mokyklos išėjimo
Antanas Sukauskas RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Tai dėka’ pasišventusių moky- kursą, tariasi su kitais mokyto
Na u
favti pelkjy RnyfV/
MRoei M katy
tojų ir tėvu, kurie leidžia ir at jais bei su mokinių tėvais, žino
Dariaus ir Girėno Klubas
4637 So. Archer Ave.
fanflM
ar tanfyną.
ko mokyklai reikia ir ko nerei
Alritundijp Pakalrriikh, MES GRIŽTAMR Idomfls jaunų dteų
veža į mokyklą savo vaikus.
Justas Pusdešris (Prie 47-ios)
itriminiTRii ir tvyiių bei rietu aprašymai, skažtcal taip
254-8500
.
Mokykloje dirba du pasišven kia ir kaip vertina visuomenė
Vicepirm.
manas. 3E7 pd. Kaina
tę mokytojaįim
vedė tą mokyklą. Tėvai laukė ką pa-:
A. PakalnHIda. METAI PRAEITYJE. Netollmų frykių. prlftalniA. Liet, tautįnės S-gos De
member
mes taip pat PARDUODAME VIir laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje apr^ymiL rafcfrajas Antanas Vaitėnas, mokyto- sakys mokytojas, ko pageidaus
troito Sk.
tyti 1 12 dalių. 298 pak kaina $5.
SUS CHICAGOS PRIEMIESČIŪS. . IR
Dr. Kazyi Griniui, ATSIMINIMAI IR MINTYS. R tema*, GraJonas Švoba-pirmininkas
1 ‘.T,
?■*'.7,000 MIESTU■ JAV-SE PER RELO;
__
tiria rirteliaia. 338 pcL Kaina $8.00. Minkštai* virt. IMI
Btrr-City Relocmticm 5erric«
*
Detroitas,
gruodžio
17
dieną.
Pref.VačL Slrfiika, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO-

MICHAELS

RELO

I

DR ANTANO J. GUSENO RASTAI
MAUJTINOSB GALIMA GAUT! NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTOf
JO, YISUOMENtS VEIKĖJO IR-------------------------------------AŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. A Aram — MINTYS IR DAl____
AT,____________________
2» ptL, liečiančius______
1906
metų tvytiua, Jablonskis ir Totoraičio jaunas dienas ir susi©J6
Jr. A. X Gomn —• DANTYS, jų priežiūra, rrežtiu Ir grcžla
Stotais ririeHris, rietoje MJX) dabar tik __
le

r

Dr- A. A 0vm — AUKŠTA KULTŪRA — UAURŪS ŽMONAS.
>
KaHnnte po Jteopą tafiOteL Dabar tik __________
■arWytw kata* pribadant 90c. aaraiwrHma FHįlieta.

RUA,. I dalia. 208 pat, Įrišta —
minkitaif rlršeliaif — 32,00; H dalia, 225 p«Lt įrišta — 33,Q0. minkitail viršeliafi ____ ;_______ ;___ ________ i__________ ; SLM
Henrikai Tomai — Tamašavdtai, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
Pakalnei ir Labguvos, apskritys su įdomiais aprašymai*, ftisatrarijomis ir dokumentacija. 336 pri.. kaina 38.
..
P. K^iOnaa, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvai
partizanų buities romanas 292 puslapių. Krina S3.
Janina Narūnė, TRYS IR VIENA, jauny^ėi atrimlalmaj
170 paL —______________________ _ ___________
M.r Godelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 233
puriapiri
________ i__________ ;_________ —.
Knygas užsakant rrikla pridėti S et pašto ffiridena.

Taupykite dabar
pas mus
Pas mus taupomi j ūsų 'pinigai at
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų
užsimojimus. Antra, jie padeda sukurti geresnę apylinkės bendruomenę
ir parūpina fondus namams įsigyti,
Taupykite dabar.

1731 S. Halftei SU Uhleac*. HL ftom. — Tat BLA

ITSf Be. HALSTED ST. CHICAGO, ILL. WSM

Santaupos, padėtos prieš 10-tą m&nėšio dieną, neša nuošimčius nuo
mėnesio pirmos dienos.
Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

ir pamažu įveda Į gamtoi vaizdų ir garsų ste
buklas. Dramatilkai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuoee svajoja,
juokauja fr verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų Ir minčių

r»bnar

.

; Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
L X Aufwf«lty4š.VaIČI0nI^i, fVAIGtDtTOS NAKTYS. Didelio formate, 128 pat Kaina 31.—.
£ Jvrris BaftrvUItk, 2EMtS PAKOPOS. Elegijos, gJcsmėa. poemoa
KLterirdo xonnato, 187 psL Kaina 32.00.
3. Bvfkv Jmš, 1IL3RAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 pd. 31.54.
C Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VtTROJE. Elių rinktinė 189
pat Kaina 33.00.
5. Kloepaa JorpaUonla, GLODI • LIODI. Lyrikos eūėa, 106 pSL 3200
& Anatonfpi Kairys, AUKSINE S3JA. Eilėraščiai. 88 psL 32.00.
7. Madas Rarivnls, TRIJŲ ROflŲ ŠVENTE. ElUuoti pasakojimai apie
J ftviettnta* Uetuvafte? senovės laikais; su autoriaus Oiustracijomis. ©XX).
g. Madas Rastenis, THE FOREST OP ANYKŠČIAI, Antano Baranausko
MAnykWų MeliT*, vertimas. 42 psL ©.00.
9. BaM RvHa, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 05 pal SLOG.
■10. Staayj Santvarai. ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 157 p«L. 3X00
H. Staayi Santvaras, AUKOS TAURt, 5-Ji lyrikos knyga, 152 psL ©JO
13. istm Sauatrs, SAULtLEIDtlO SPINDULIUOSE. Kilnoti kūrini
pėL 31,00.
H Petrai Statai, PLAUK, MANO LATVELI. ElėraščiaL 112 pat SLOOl
14. EoganfĮua Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. EJJėt, 70 PftL ©G0.
15. EWna TuniUnė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. ETIėrattlri, 80 pftL 3X50
18. AHcmsaf TvrvoIU. METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 peL ©XXL
n. Jenas ValaitK StNOVES LIETUVIŲ OIEVAL Mitologijos pornri,
55 prt. ruxi
IR Adomas Jatas, BOK PALAIMINTAS. Poerija. 115 pat © 00.
NarJdiml įsigyti Has i? kitas knygas, prašome iteflankyti i Nrujlenų
raštine arba užsakyti paštu, pridedant čekį rr ptnlglai orderį.

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos
sumos ir jos išėmimo.

Kiekviena lietuvis, kurtais rtpf gtffitljrio krašto lafreė Ir HeO
vių g®bflvlA privalo mripaflnti su tenisą 1 rirdhrtanlf kanoada.
CLi runinėt&f kerga* ZitLma xffelaakytl

Investavimo
neša

J<«»
SIAUBINGOS DIENOJ AJrimtalniri tplefr
(Slant Lietuva, bėfhsa bud boSerikų ir gyveatea tremttaėų
lone Vokietijoje. tfgpaL. kietais Grobė* rirtehaift farina 4 ddL
Juotrt Kip^inrira*. IŠEIVIO DALIA.

Atrimhrimrl

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

ČIKAGIKTtf jfPODtlAI KOMUNISTU PAVERGTO*. VIRTUVO^.
Autorė buvo Vttoduje, TnknoM Dmikinifikue«6. Lcm,
Klaipėdoje ir PftlftnoK Vtizdns tprribnouL kį ii tesą airtA kddsi
fc&Ibv girdėto Ir kj
fnosėc pasakA, 05 ptL flJė. Yn taip pat
įversta J ingių
M ZaMwdro SATYRINES MOV ik t L Gealsl>«f FM

RSA

D. KuraMa, KILIOM* | AMAPU* GCLUIMtS UtDANGC*.

KKVtlUOCIV

VALTTYIM

LOAN

SANTVARKOS

Chicago, III. 60608

1800 So. Hoisted ft
Vine*
M p*L Kaina tUO.

sąskaitos

Iterfc DiUj

rtruotx. 300 p«L Krins 7 M.

Pnrf. r. PikarWU,

knygelės

LIUVLIMO UMUO« SUKAimit PAKAfTftM,

HENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ. TURINTI DIDELES ATSARGAS

■U tr Utį laMlnlai m

MAUJIVNOC*. 1719 bu HAUT1O

CHICAGO, RX. EMN

įjtrtft* I92S mwtala.
<
Įftalgog pMwoM ttesM MComoMKami

T< 421-9070

perieMfe
icaao
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pensijonierių amžiaus, Naujienas tebeskaito, nors jose
randa vieną kitą dalykėlį apie savo klaidas: tuštybę ir
norą be pagrindo pasipūsti, todėl ir jaunimui patarė
Naujienoms nepasinaudoti. Bet, žinote, lietuviškas jau
nimas yra labai panašus į kitų tautų besimokantį jauni
mą. Užtenka jam paruoštuose sąrašuose Naujienas iš
braukti, kad jis Naujienomis susidomėtų. Jaunimas at
siuntė Naujienoms kelis savo garsinimus, kad paskelb
tume įr padėtume surinkti jiems kelionėms reikalingų
lėšų. Vyresnieji praeitais metais surankiojo stambias pi
nigų sumas, bet, matyt, jas patys išleido kelionėms, o
jaunimui pataria patiems pasirūpinti.

THi LITHUANIA* DAILY NEW!

Daily Extpt Sunday by The Uthuaalan Nevi Pah.

im So. HaliHd Sfrwt, Chicago, HL 60606,
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421-4100
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Subscription

uu^ei metų_____
trims mėnesiams
rieaam įseaesiui

-u Uiųmo 333.00 per year, $18.00 per
ox months, $10.00 per 3 months. In Kanadoje
Mher USA Localities $30.00 per year,
metamu
_ -J, \ .
$16.00 per six months. $9.00 per
pusei metu
__ L_______
three months. Canada $33.00 per year;
____
vienam tsėnesku
other countries $34-00 per year.
20 cents per copy.
Hue grpodfci© pjrmoi d.

<itose JAV vietom
metami
_

$33 .UU

$18.00
t 3^0

Praeitais metais vyresnieji buvo paskelbę lietuviš
kos spaudos mėnesį. Paskelbė spaudos vajų ir rinko pre
numeratas visiems lietuviškiems laikraščiams. Naujie
nos naujų prenumeratorių negavo vajaus savaitėmis,
nes šis dienraštis nebuvo įtrauktas į siūlomų laikraščių
sąrašą. Bet Filadelfijoje atsirado vienas ‘spaudos vajininkas, kuris susirado Naujienas, užsirašė jų adresą ir
gavo vieną metinę prenumeratą. Pasiuntė centrui, kad
persiųstų Naujienoms. Tuo norime pasakyti, kad visai
Naujienų iš lietuvikų laikraščių tarpo izbraukti ne
pavyko.
-

Užsieniuose:
$34.00
metama
' _ . _
pusei metu---------- -■L____ $18.00
vienam mėnesiui
■
$ 4-00

- > * pianraičlc kainos:

^hicagoje ir priemiesčiuose:
metams----------------------pusei metų-----------------trims mėnesiams _____ —
vienam mėnesiui

JL8.00
$ 91X)
__ « a.oo

Naujienos eina kaažlesu Uakiriant
$33.00
$18.00 sekmadienius. T aidžia Naujienų Ben
$10.00 drovė 1739 So. Halstad SU Chicago,
$ 3-50 <11. 60608. Telef 421-6100.

Pinigus reikli siusti Palto Money
430.00 Orderiu kartu m atsakymu

NAUJIENŲ raštinė atdarą kasdien, išskyrus sekmadieniu*, nuc
9 vai. ryto iki 3 vai vikaro, šeštadieninis -r iki 12 vai
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Lietuviškieji žurnalistai yra susimetę"! profesinę savo
A. Rukšlelė
Prieplauka
Metus baigiam, bet darbų nepabaigėm
sąjungą, kad galėtų savo teises apginti? Nuėjus apdalino
liudjimais, kad kiekvienas žinotų, ką lietuviškas žurna
RODEZIJA PAVOJUJE.
valstybių reikalais. Taivano Įėjime pusantrų metų už hb1978-tuosius metus baigėm, bet darbų, kuriuos me listas turi rašyti ir ko nerašyti. Išleido žurnalistams
' gyventojai labai nepatenkinti moseksualizmą. Jis viską pa
SALISBURY, - Rodezijos laitų pradžioje buvom užsimoję, nepabaigėme. Metų skai rankvedi, kuriame nustatytos taisyklės, liepiančios būti uinošios'mišrios baltųjų ir juo-Į prezidento Čarterio nutarimu. sakoja ’ tardytojui, kad* jo ne
čiui augant ir patirčiai augant, per metus, rodos, turė dorais ir apdairias, pataria prisilaikyti teisybės, bet ne dųjų valdžios pirmininkas lan’ Vienas šoferis net susidegino, baustų mirties bausmė ir ne
tum daugiau, padaryti ir-pradėtus darbus baigti, bet kaž girdėjome, kad bent vienas žurnalistas. būtų .pasiteira Smith trečiadien neteko savo bet atsakingi vyriausybės pa- laikytų kalėjime. Jis nori būti
‘
reigūnai labai patenkinti, kad ligoninėje.
]_
kaip neišeina taip, kaip metų pradžioje užsimota.. Laikas vęs, kodėl Naujenos, 64 metus gynusioš lietuvių reika- xrtimiausio patarėjo ir politi
’ •' amerikiečiai nepaliko salos gv
gy
draugo Roleo Haymano.
greičiau bėga, negu reikalingas atlikti darbas.
■ j lūs, nepateko į lietuviškų laikraščių sąrašą? Nenorime kos
Vietnamiečiai negali
;fs pasitraukė ir iš Smitho vent°jU be jokios proteksijos.
Juo metų našta mus smarkiau spaudžia, tuo tai už- pasakyti, kad lietuviai žurnalistai, turi savo organizaci
‘Rodezijos Fronto” partijos ir
atsiskirti nuo laivo
kraunamų darbų skaičius turėtų būti lengvesnis. Patir jos parašais patvirtintus liudijimus, nesirūpintų teisy iš parlamento, • perspėdamas,
Kiniečiai nori
UQNGKO>sGAS, Britų kolo
tis, įgudimas, apdairumas turėtų kiekvieną minutę mai be ir norėtų pakenkti Naujienoms, bęt norime pabrėžti ;ad laikinoji valdžia veda Ro_
laisvės čarterio
gytis Po ranka ir padėti gerai ir tinkamai užsimotą dar tiktai keistą supuolimą, kad tokia mintis jiems nekilo; j ležij'ą j žabangas. Haymano pad . ŠANCHAJUS, Kinija.
Pir- nija- —^' Atplaukęs viejtnamicčhi
'remtini^ Jaįiyas _ norejp ipla uk '_i
bą baigti. Galimas daiktas, kad taip ir yra, bet vyres O jeigu kuriai galvai ji iir būtų kilusi, tai iki rankos ji □Įtraukimas skaitomas vienu iš moji Amerikos turistų* grupė
į. Hongkongp u estą, įįteji^^sąrniems, daugiau' darbų primetama. ' Juo;:geriau-jie darbą neatėjo, galvoje-ir tebeliko, apie tai parašyti nepajėgė. sunkiausių smūgių ne tik Smi- turėjo progos ne ■ < tik susitikti, gybinių buvo, .sustabdytas. Lai
atlieka; too daugiau, jiems, .kraunama. Netenka stebėtis, Tai taip pat gali būti ir senatvės pažymys, bet tai gali thui, bet visai Rodezijai, nes po bet ir išsikalbėti .su amerikie vo kapitonui ir tremtiniams sbuskelbiamų balandžio men. bal čiais, atvykusiais aplankyti..;Ki
jei darbų jie nebaigia...
.
L būti'ir lietuviško žurnalisto dvasinio veido' bruožas. ®
savimų juodžių sudaryta vy nijos. Iki. šio meto kiniečiai tu 7o pasakyta, >ka.d jie- -negalės į
Turime- pripažinti, kad praeiti metai lietuviams buHongkdngą įplaukti,' ries' iiostas
Beje, Los Angeles, Kalifornijoje, atsirado vienas riausybė būtų nuversta ir nieko ristų neįsileisdavo. Jeigu atvyk r;miestas jaurpilna^ ^tremtinių.
yo naudingi. Visuomeniniu atžvilgių praeitį metai buvo
nelaukę marksistai* paimtų šios
lietuvis,
kuris paklausė, kodėl į lietuviškų laikraščių va mineralais turtingos buv. britų davo vienas kitas oficialus ^atsto Tada stipresnieji treintūliai pra
našūs. Vyko daug įvairių renginių. Vienos organizacijos
vas, tai jį nulydėdavo iki Kini
jaus
sąrašą
neįrašytos
Naujienos,
tai
pranešėjas,
uždė

xcTi
unijos
valdžią.
jos sienos, leisdavo jam padary dėjo įplaukti m'ažais£ laiveliais.
padidino ".savo narių skaičių, kitos gerai investavo savo
Kai bandĄlašie laiveliai jsustabjęs akinius, patikrino sąrašą ir pripažino, kad jos nebuj
kapitalą, trečios sušaukė didelius , pobūvius saviems rei
Rodezija 1965 metais savava ti kelias nuotraukas ir vėl nuly! dytį taijįę lūžo pradėjo sku
įvo įtrauktos. Jis čia pat pareiškė, kad dėl šio, neapdai liškai išstojo šš ’ Britų Common dėdavo į sostinės viešbutį^ Pasi
kalams aptart!
rumo nieko kito nekaltintų,nes jis pats,, pranešėjas, Jieapį wealth ir pasiskelbė visiškai nėr rodo, kai kiniečiai buvo ir tebė sti. Uosto policija išgaudė plarri
raukė-i^-vandenš tr grąžino tįe, Lietuviškas jaunimas nieko dar nesuruošė, bet jis sižūrėjęs ir neįtraukęs šio dienraščio į lietuviškų laikra priklausoma.
. , . • . . ra gerokai izoliuoti; bet jie tiiri tremtinius. Ligonis ir sužeistus
paruodė planus dideliems’ateinančių metų įvykiams. Jis ščių sąrašą. Tai buvo labai didelio kavali'eriaus žėstaš. v Plinta gandai, kad\Rodezija nuovoką apie j gyventojų vyk nugabeno į uosto ligoninę ir su
šaukia'‘didelį kongresą,'Į kuri jaunimas ir, vyresnieji su Aišku, kad ne jis užmiršo Įrašyti Naujienas: sąrašas bu vieną išeitį, bemato, tai grįžti j stangias kovas su vyriausybė teikė jiems pirmąją .jiagalbą, o
mis. Kiniečiai pareiškė, kad jie
važiuos" iš kitų kraštų. Iki šio meto visi norėdavo atvyk vo paruoštas centre ir pasiųstas į Kaliforniją, bet susi Didžiosios Britanijos Bendruo norėtų turėti tokį patį “Laisvės vėliau vėl juos nuvežė: į tremti
ti į Ameriką ir čia' pabūti, bet ateinančiais metais . jau rinkime ,vajų siūlęs, žmogus, pamatęs centred padarytą menę JpS dar įmanomačarterį”, <kokį turi Amerikos, nių laivą, p syęįkesniųs gaudė,
kieji ruošiasi vykti į Vokietiją. Įš ten, pakalbėję ir svar ęlidelę klaidą, pats ją prisiėmė, nes ji buvo nepatek
Šveicarijos, Anglijos ir kity traukė? is vądens ir grąžino tie
TAIVANAS TARIASI
krantų gyventojai. Manoma; kad sią! į laivą, kuris * juos į Hongt
besnius klatlsiinus aptarę, galės ir kitur nuvykti ir po sinama.
ILGAS VALANDAS
kongo vadinis atvežė.
Pasaulį pasidairyti,-:Naujienoms tas nesudaro didelės svarbos, nes į į Ka Taipei, Taivanas. Amerikos netolimoje ateityje žymiai pagy
vės turizmsa su dabartine Kini
Metą pabaigoje norime pasakyti, kad praeiti metai liforniją Naujienos siunčia daugiau laikraščių egzemp
LONDONAS. Ne laiku šiau-r ....
diplomatinė misija tariasi po ja.
Naujienoms buvo gana sunkūs. Naujienos neiškenčia ir liorių? negu, bet kuris kitas lietuviškas'laikraštis. "Kali? 10 ir 12 ar daugiau valandų , su
kus rytų Anglijoje užėjęs smar
gana dažnai teisybę pokštelėja;- 0 teisybė, žinote, yra jĮfornijon išvažiavę lietuviai žino, kad be Naujienų tiksš nacionalinės Kinijos vyriausy — Kontraktorius John Way kus ifpėr ilgai trukantis lietus
karti. Už tiesos žodį keli vyresnieji Naujienų nemėgsta. lių žinių apie visuomeninį lietuvišką gyvenimą nepatir? be įvairiais tolimesniais abiejų ne Gacy jau yra atsėdėjęs'ka~ savaitės pradžioje tiek permerį
kė žemęj . kad daugelyje^yietųi
Jaunimui paruoštame lietuviškų,laikraščių sąraše, vy» gi. Jas skaito jr mokslininkai, nes ir jiems kartais prie
tesrrieji sudėjo visus laikraščių vardus ir adresus, išsky- reikia tikslių duomenų apie lietuvius, išsiblaškiusius po nutiesta iš dangaus uždengia visų gėrį ir blogį. Apie ge prasidėjo. - potvyniai.- Pavyz
ras Naujienas, tarytum Naujienos nebūtų lietuviškos, pasaulį.
i
; rus darbus mes patys neiškęsime nepasigyrę, o apie blo džiui -šimtai gyventojų - New
Castle šaukėsi net gaisrininkų',
.nesisielotų-jaunimo ir suaugusių .reikalais. Jos buvo įs- .
Paskutinę šių metų dieną visą šiaurės Ameriką ap-i guosius patylėsime, kad ta paklodė būtų balta..
brigadų gelbėti juos iš pptvy-|
Tikėkime, kad gerų darbų ateinančiais metais bus tuo; kuiis vietdjmš‘siekia 6*pė-'i
teigtos lietuvių prieš 64-ius metus (ateinančiais metais klojo gana storas balto sniego sluoksnis. Daugiau jo iš
minės savo 6o metų sukaktį), Vyresnieji dar nesulaukę krito Vidurio Vakarų valstijose. Tegul ta balta paklodė, daugiau.
<las. ‘
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MANTAS. AUKŠTUOLIS

kyla,
Gaudo juodą ereli, kurs lekia Į svetimą šilą.
Jau daugiau neeiulps jis kraujo iš mūsų krū* • - į tinėš,
Ir neniekins senuolių žemės — mūsų Tąvynės.
■'
(Tęsinys)
Kario žodžiais dabar tą kovą Vytautas
puošia;
Šlapia.. dūžiai krūtinėj plieno be gailesčio
Kaip jis gudriai išblaškė kryžiuočių klastin
kieto.
gąji mūšį.
Rankos skuba ir renka priešus vienas po
Vytautas:
y
kito.
1
— Visą laiką kryžiuočiai laikės tarpusavy
Vienos širdys plaka, kitos drebant sustoja.
—glaudžiai.
Kaskas verkia iš skausmo, kitas griūva nuo
Ir kaip žiaurūs vanagai mūsiškius vis gaudė.
kojų.
*
-i
Man reikėjo išblaškyti jų piktąją gaują,
Žvengia žirgas pamišęs laukais bėgioja ir
Kad lengviau surinkčiau j savo strateginę
stena ;
bau ją:
Viskas čionai auka už karo liepsnojantį meną.
;Čia neapykanta valdo—žmogus neturi čia žado. ,Vyrams liepia trauktis į mišką— pagreitintu
šųoliii.
: ‘
1 '
Buvo kam maža žemės, tas vietą po velėna
(O kryžiuočiai ,kaip laukiniai, juos vijo ir
rado.
Puolė.
Rods akimis, įniršę, vienas kitą prarytų.
Šio lankstaus manievro kryžiuočiai matyt
nežinojo, ' ,
Čia net kraujo garai, rodos, grunrias, kovoja,
Ir lengvai puolė į baisiausi pavojų.
Bet nukritę žemėn, nesulaukia rytojo.
— Vyrai į mišką, slėpkitės tarp ąžuolo
Aukso apranga ir daugspalyis, blizgantis
lysių.
I
šilkas.
Atsargai duosiu ženklą — kovą pusiau pada
Nudažytas krauju tampa vienodas ir pilkas,
lysiu.
širdys kovojančių plaka irgi priešingu tonu,
Ir kryžiuočiai puolė: lenkus - kairėje, de
šaukia-lietuviai: — kryžuotis nebus jau me
šinėje
- —A
Spaudė mano dalį. Bet atsarginiai šaunieji
Mūs iš anksto pelnytas kerštas Į aukšti jau

VYTAUTO PERGALĖ ŽALGIRIO

-

Puolė, staiga, kryžiuočių dešinį sparnų iš
šono.
Va, kryžiuočiai silpsta! Ak, tie vyručiai nuo
Dono «
Po arkliais palindę, meta priešą dikčiausią,
0 jam žemėn nupuolus, kardu kiekvieną tik
rausia.

•

. ,

Į

Kaip sidabro paukščiai, sparnais mosuodami
Jekiąj
J >•
•
Neša žemėn naujieną, pergalės laime pertekę.'
Vytautas žiūri giliai ne čia, bet į Tėviškės .
toli:
t,- .
.
- >•
ši kova baigta. Gal ryt —■.prieš lenkiška
“brolį”?
...... - ..
"
Taip sau pamanęs, davė sustoti -įsakymą
*•' griežtą.
Kas jau bėga iš karo lauko, tas vertas tik
vištų.
.,
Vytautas:
. ,_ . .
— VyraS, mes nugalėjoin! Pergale’
Jie.bėga!
į,4Kariai:
.. *r;
— Valio! Lai gyvuoja musų valdovas—mūs'
* jėga!

A-a! Jie blaškos,,mažta, retėja, jaučia, kad
žūsta.
Tik grupelės dar kaunas, stipriai apsuptos
mūsų. •
■
.
0 abu sparnai jau traukias betvarkiai iš
mūšio.
. . - -’ ‘
;
Jau kaikur mūsiškiai veda belaisvius prie
' rūsio. į
Ten, kur buvo prikalta pąnČių mūsų rinktinei;
'
'
Jie gi nulėmė galą žiaurių kryžiuočių
Vytautas:
-v
dynei.
— Vyrai, kariai^ didvyriai! Dėtuoju 1
Nukaltieji kryžiuočių pančiai teko jų rangal į mūs šalį! 1
I'v’
kom;
' s
-'j
Vytautas savo šauniems didvyriams liepė
Štai kaip, kartais, likimas nuožmų priešą ap
lanko.
Savyje sukaupę® kovai sekančiai ryžtą.
Vytautas galvą iškėlęs ant balt® žirgo mo
Gyvos širdys plaka, šypsniai nemato
juoja.
‘V
'
'
vonų.
Savo vėliavas kryžiuočiai jam deda prie kojų, . Vyrai'šaukia, bučiuojas — kaip nugąlėtį
Karžygiai džiaugias, šaukia, kardai jų kyla j
lonu.
; .
dangų.
1 ** '•
(Btjp
Mūšį nulėmę vėliavos jau nebijo žabangų.
NAUJIENOS, CHICAGO 8, DL
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At
su-

lą-

Saturday, December 30, 197$

delfiną

«KUSERUm iR

MOTERŲ LIGOS
GINEKOLOGINE chirurgija

“

CL.Af'UĄĄt

.

CHIRURGIJA

OIL PAUL V. DARGIS
gydytojas ir chirurgas
^•stchestsr Community klinikos
Medicinos direktoriui
S. Hsnhoim Rd., Wsstchastei, IL
GĄJĄ DOS: 3—9 darbo dienomis ir
<a* antra šeštadienį 8—3 vai
”•> $61 2727 *rb« 5ė2 Z>2£

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI

VEIKLIOJI DASIM ZIUS-fflJENS

6449 So
Rd. (Crowford
Wdical Sūriau ToL LU 5-6446
*nima Hgu’. g» Magai susitarime
U4*a > *T
ambmti 374-80^4

. ... BOoELlS

TRIčIENė

KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

5. Kitų lankytojų nuomonės apie
antrąją Žilienės parodą
Jrieš kelis metus Sov. Sąjun
ga suruošė meno parodą Chica~
go‘3 T;dd muziejine. Daugumą
eksponatų sudarė religiniai pa
veikslai, k'elikąi ir kiti religiniu
aPe-SQ reikmenys, surinkti iš apiplėstų ir uždarytų cerkvių. Vi
sa paroda turėjo religinį atspal
vį.

lięnė pris'statė kaip “tarybir..
moteris”. Nereikėtų stebėtis. Ja*
iaisvos Lietuvos žmonės yra
4jįe”. Ji yra tarybinė moteris.
O kad konjaką geria iš puodukų, tai čia nieko ypatingo: didysis brolis nuo amžių ta;p gė-
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"Jei kas mine myli, laikysis mano žodžio ir mano Tėvas jj mylis, nes pas
jį ateisime ir apsigyvensime". — Jono 14:23.
Ar girdėjai Jėzaus beldimą? Jis juk sako:’"štai aš stoviu prie durą ir
beldžiu, jei kas išgirs mano baką įr atvers duris, aš pas ii užeisiu ir va
karieniausiu su juo”. (Apr. 3:20) Ar esi pabudęs ir atidaręs jam savo šir
dies duris ir leidęs įeiti? Apaštalas sako, kad tie, kurie miega, miega nak
tį, bet mes juk esame dienos vaikai ir šviesos vaikai, “Todėl kaip dieną
elgkimės, padoriai. Naktis praėjo, o diena priartėjo. Todėl meskime šalin
tamsybės darbus ir apsivilkime šviesos šarvais”. (Raut 13:12) Ar esi ap
dengiąs Kristaus brangiausiojo kraujo nuopelnais * ir apsivilkęs teisingumo
rūbais? Ar laikai šituos rūbus baltus ir nesuteptus šiuo pasauliu?
ŠV. RAŠTO TYRINtTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

Pągal gautas iš ok. Lietuvos
žinias, kompartija labai domisi
religinio meno prekyba. Gali
1
l
t>ūti, kad bus įsteigtas kombina.
tas, ar kaip ten vadina, rūpintojėliams ir kryžiams gaminti.
Aišku, gaminiai būtų t;k užsienio rinkai. Tikslas aiškus: įroAEvfiffvrS
dyti, kad ok. Lietuvoje nėra
persekiojama religija ir p risi-*
Jr
f A v
šienauti dolerių. Todėl nenustebkime, kad vieną gražią dienit FRANK PLECKAS^
ną afsidary oficialus biznis, km*
bus galima nusipirkti Vilniuje.
‘
OPTOMETRISTAS
(Vienam
piliečiui
užėjo
pasiutęs
gamintą
rožančių
ar
virvę
pran3^1
KAIJBA LJETUVISKAJ /'■
4 noras pasidaryti milijonierium, ciškoniškam abitui sujuosti . . J
4618 W. 71 5t. T»l. 737-514*
jo
dirbti nusibodo. Jis nutarė pa- Biznio pasisekimas priklausys’
ikrins akis Pritaiko akinius i>
iŽ£/Cj>;
u
į prekiauti ir paleido per spaudą nuo niusų. Nėra įstatymo ap-i
ž;
"contact lenses’”
. ..
,
t
v
...
,i
Žalgirio mūšio paminklas, kuris karo metu buvo nugriautas
^*L asai susitarimą, uždaryta treč.ir radiją skelbimą: “Jus kanki- saugoti žmogų
nuo jo paties nai-;
_
—L
________
•----------- —— ------------------ i na vabzdžiai ir vabalai ? Jsigy_
vunio . . „
......... * Danijoje, kaip politinį pabėgę— Clevelando gaisrininkai
DR.LEONAS SEIBUTIS kite priemc'nę, kuri mirtinai užDelfiną Tričiėnė
ų,
£>ailįjQjeJ j0 nepriėmė,1 rengiasi skelbti streiką, kai pa.
į muša kiekvieną nenaudėlį. Kaiinkstų, Pustės IR
“
:
jis atsirado Amerikoje.
tyrė, .kad didokas jų skaičius
!na tik 1 dol. Pridedamos inPROSTATOS CHIRURGIJA
SAN
FRANCISCO.
Caren
-------------pinigu stokos bus atleisti iš
įstrukcijos. Užsakymus siųs2656 WEST 63rd STREET
Margarete O’Bryan, 21 metų,- _ pirmiausia į Amerika at. ^o.
jti . . .”
Vai. antrad. 1—4 popiet,
penktadienį nuo Aukso Vartų skris Kinijos jviceprezidentąsi
______
; Dolerį pasiuntę klientai gavo
tilto, nukrito į 238 pėdų že >Teng Ksiaopingas. Jis su prezi-i
Ofiso telef.:' 776-2880
dvi lenteles, raudoną ir mėlyną,
nuau tilto esantį vandenį ir iš- cĮenfu Carteriu ir sekretoriu — Prezidentas Carteris ne*
Reiidencijos teiefu 448-5545
ir instrukcijas:
Vabzdį ar
Ūko g>'va ir išgelbėta. Ji buvo Vance aptars pagrindinius abieJ nori skirti daugiau pinigų apvabalą sugauti. 2. Suspausti
DR. VYT. TAURAS ’ jam galvą ar nu lauželi kojas. 3- , 1-Ltojijpergyvenusi kritimą jų valstybių reikalus. Vėliau! saugai nuo’ atomo bombų, bet
!
j Amerikon atskris britų prernje- atsakingi pareigūnai tvirtina,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Patiesti ant mėlynos lenteles. 4. nuo to tilto.
Tą: pačią‘dieną vieną valan-įras Cadlighan ir Vokietjičs kan- kad susidaro atomo karo riin
^•fidra praktika, >pe-> MOTERĄ Jigcf Su raudona lentele vožti. Garan
Ofisas 2652 WEST 5vth ,kiR5ET
dą
vėliau nukrito vienas vy- cleris Schmidt,
tas pavojus.
tija: tiksliai prisilaikant instrukTąį PR 3-1223
ras, bet tas užsimušė. Jis buvo ----- -----------jcijų — nenaudėlis baigtas?’
OFISO VAL.: pirm., antiad., trečiao.
žinoma, pakartotinų užsaky 643 asmuo užsimušęs nuo 1937
t penkt. 2~4 ir $-3 vai vak. štAtadiemų biznierius negavo, bet ir ne metų, kai buvo atidarytas San
Jais- 2-4 vaL popiet ir kitu laiku
Mažlietuvių Draugijos nariui,
reikėjo — jis jau buvo milijo- Francisco Aukso Vartų Tiltas
pagal susitarimą.
]
------ įnierius! Jo prekyba buvo lega- (Golden Gate Bridge}.
■ :y veikėjui ir kultūrininkui
- ■
j
į Ii. Jis nemelavo', tik gal kiek tei
Chicagos: Policija džipais pa
sybę nuslėpė, kaip “Draugo”, galiau suėmė tūlą atbėgėlį sve
MARTYNUI BUNDELIUI
O&THOPEDas-PBOTEZISTa.'
rįt
Aparatai - Protezai. M?4d. ban- skelbimai. Nėra įstatymų, kurie timšalį Zbigniew hvanickį, ku
dažai. Speciali pagalba Ej|oms. apsaugotų žmogų nuo jo paties
staiga ligoninėje amžinybėn iškeliavus, liū’
ris užkluptas bevagiant pre
_-ecb Supporfį ir
i.
i
nahaimo.
kes Marshall Field krautuvėje,
desio valandoje nuoširdžią užuojautą jo žmo
vaL: 9—4 ir 6—8, s^adieniais 9—1
Meno
darbams
kainos
nėra
A«i
43rd St. Chicsc, VL 4G6?e
bandė bėgti, bet pagautas Wa_. nai, dukrai ir kitiems artimiesiems reiškia bei
nustatytos. Jie gali būti multL ter Tower PI. sargo Douglas
•Mat. PRoH»ct j-5084
kartu’ liūdit’
fūkuojami, ypatingai grafika.
Bogus,
peršovė
’
*'
jį
per
vidurius
j
PERKRAUSTYMAI
Tam tikros etikos teisyklės, ži
ir Bogus nuvežtas į ligoninę, .
noma, yra. Pagal jas įvairuoja
MOVING
mirė, Iwanicki pabėgo, bet ma *
MAŽOSIOS LIETUVOS LIETUVIŲ
ir meninio kūrinio vertė. Infor
Leidimai — °ifna apartucU
čiusieji
atpažino
ir
piktadarys
ŽEMA KAINA
macijas galima gauti meno ga
DRAUGIJA
R«. ŠERĖNAS
lerijose ir muziejuose. Manau, buvo suimtas. Išaiškinta, kad
TeL WA 5-3063
tokias informacijos duotų ir Či Zbigniew Iwanicki, 37, Chicaurlionio Galerija, Ine., esanti cagoje, 1108 N. Paulina St-, Į
yra lenkas, “pagarsėjęs” Euro-’
Midland Savings banke,
MOVING
Buvo lankytoju, kurie pasi-, poje, kuris 1970 m. birželio
Brangiam draugui-bendraklasiui, kilniamApdraustas perkra
.
mėnesį
pagrobė
:
Lenkijos
lėkpiktino,
kad
svečiams
apžiūriH Įvairių atstumų,
>,
Lietuvos patriotui,
nėjant paveikslus, D. Žilienė su tuyą su 25 keleiviais ir priverANTANAS VILIMAS
draugais gėrė konjaką iš-puodu- tė jį nugabenti į Kopenhagą,
Tai. 376-1432 >rba 376-5996
nuoširdžiam mūsų šeimos bičiuliui

D. Žilienės parodos lankyto
jai, kur e matė šią Sov. Sąjun
gos parodą ir buvo skaitę
B. Kronikas, šimtu procentų su_
tikj su Kreivėnu- Kiti nesusi• EL. — BE 3-5393
•? gaudė. Dar kiti skundėsi, kad
DR. A. B. GLEVECKAS D. Žilienė daro biznį su pavekGYHYTOJAS IR CHIRURGAS
. srų kopijom bei fotostata’s. čia
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS
j tai noriu p. Žilienę pateisinti.
3907
103rd StnK į
( Amerikoje prekyba laisva.
Valandom pažai susiiarlmą.
* Jei pirkėjui atrodo prekė per.

t

ooo

į SOPHIE BARČUS
radijo

Šeimos

valandos

C^eThinkoethet-rkey

Vbo» pro®rimo, Ii WOPA,

AS "HOLIDAY FOOD,'
ALTHOUGH THETOU&H,
6AMEY WILD TURKEY
OF THE PILGRIMS
WOULDN'T ARPE AL TO
M^STOF US TODA Ye

1490 ML A. M.
Lietuvi? kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00
-^3:30 vaL popiet SeStadienieis
tr sekmadieniai! nuo 8:30 iki 9:30
•ai. ryto.

7159 So. MAPLEWOOH AVR.
CHICAGO, ILL. 40429

Aidžiausiai kailiu
pasirinkimas

FRANKLIN ST11L
WANTED THE TURKEY
TO BE OOR NATIONAL
BIRD/ PATHERTHAN
THE 'COWARDLY* BALD
EAGLE/

i -:

.

.

. •

.,

.j

;

Mažeika E/ Evans
Laidotuvių Direktoriai

Trys Modemiškos Koplyčios
Mašinoms Vieta'
Tel. 737-8600
TeL 737-8501 j-u-

-

u AIM IL

G AID Ab

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
~

Tek 927-1741 —1742 -•

;

. ..

1330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE Telefonas 523-0440 ' '
' t

»

... 3 *

‘ ‘ • A.".

;'

. v •

. ; -

t *- ‘

‘

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
.

?

• .

.

•’

. r'-.-t

'.!•«

į

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL
HOME .
j* *
•<
- *■* Gi * * ' ’ f

2533 W. 71st Street
1410 86. 50th Av% Cicero
Telef. 470-2345

TRYS toODERHlSKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

A.
)

NARIAI:

dipl. inž. JONUI AUGUSTAIČIUI

Chicago*

mirus,

S

bitterly
-aidotsviij

gruodžio 18 d. Muenchene (Vokietijoje),

AMBULANC1
PATARNAVI
MAS DIENA
4R NAKTL

TURIMI
KOPLYČIAS
VISOSE MIESTU
OALYSR.

Director!,

Auodncijog

PHILLIPS - LABANAUSKAS
iVMAS IK LAURYNAM uaBANAUSAAJ3307.So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

1446 So. 50th Ave, Cieero, fll Phone: OLmptt 2-1003

£-up DRYlHG of fish,

10 Metų Mirties Sukaktis
AND the PWOTEMTHKT

7-»ifA5 DUftlHGrTHt.

FIRST WINTERS WAS

A.

PETRAS BIELIŪNAS

A.

/

$N PRE-COjONIAL DAYS THE
SMALL HEARING WE KNOW
TODAY AS SARDINES WERE
SO THICK m THE SEĄAMAN
MIGHT WALK ACROSS THE
HARBOURON their backs.
S5O YEARS LATER. SARDINES
FROM MAINE ARE STILL A
PERFECT SOURCE OF LOWCOST W GH GUAUTY PROTEIN.

vitamins ahd Minerals.
SHIPPEDFROM MAINETo ALL
POINTS I*THE NATWN.PERHAPS
THE SILVERY SARMtf SHOĄJ>

BE OUR NATIONAL FISH/

GEORGE F. RUDMBNAS
5Z1*

Liudvikas mirė 1968 m. gruodžio 17 d., o jo žmona Zuzana mirė
1969 m. savsio 1 d., sulaukę senatvės.

677-M8*

.

*348 So- CALIFORNIA AVE. Phoue: LAfnyette 8-8571

ZUZANA ir LIUDVIKAS ANTANAVIČIAI
Gyv. 7019 So. California Ave.

•1.263482,
Ir

L M iiaot*
tavfe
galėtu ožtUakyti N*njieaah, pra
bom* atiiipti
adresu*. Me*
jiems slųeime NaųjfeMt <M sa-

t

z

Vincas, kun- Kęstutis ir Algirdas žemaičiai

pM <Uakiwb
UMsivi taaUhima

North WabMh Aw*

A.

.

jo dukroms ~ doc. - Dainei A., G.^|^d Chorvatienei, sese
riai Brigytai Natkevičienei (Čikaga)^Wiui Vaičiūnui ir Jo
nui Jasaičiui su šeimomis mielo dėdės netekus, gilią užuo
jautą reikšdami kartu liūdime:

V«d4|« Aldona Dauku*

T.M.: HEmlock 4-2413

■

:

‘

j
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Abu gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno virs 50 metu. Palaidoti
Jv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

•
Paliko nuliūdę: brolio sūnus Liudvikas ir jo žmona Johanna Antaa
su šeima, žemgulių šeimos ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.
Mūsų brangiausių Zuzanos ir Liudviko Antanavičių 10 metų sukak
čiai paminėti už ju sielas bus laikomos šv. Mišios SvČ. M. Marijas Gi
mimo parapijos bažnyčioje. Marquette Parke, 1979 m. sausio 1 <£ 12:15
vai. Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus atsilankyti i pa
maldas už jų sielai
Mės Jūsų, Mūsų Brangiausiejis. niekuomet neužmirsime. Jūs pas
mus jau nebesugrįšrte. bet mes anksčiau ar vėliau pas Jus nueisime.
Tebūna Jums lengva ši žemelė.

So. LITU ANKA. AVE.

TeL- YAH* 74188413!

STEPONAS C LAC8 IK Sūnūs
'LACTA'WTTV
4424

WES1 6»Jt> £TKm

O^aMie 7-121.

2314 WEST 23H PLAC1
Vhtfnb 7-4171
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Pake Hffla, DL >74-4411

*354 8*. HALdTKD STREET

Phew: YArfa 7-1IU

Nuliedę lieka: giminės.
,_r~r;

-L ... r

mauiicmx,

CMtCAOa R. «x Safurdoy, December 30, 1378 I
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PIANISTO MANIGIRDO
MATEKA1Č1O fortepijono kūri
nių koncertas įvyks* sausio 14
d., sekmadienį, 3 vai. popiet
Jaunimo Centro Didžiojoj salėj.
\*isuomenė maloniai kviečiama
gausiai dalyvauti. Bilietai gau
nami ^prie įėjimo.
Pr).

Clevelandas atmetė Bendniomenes
• ; ’:
"! ^feikalavim&
Clevelando ALTo organizacijų susirinkime atmesta L. B-nės
apylinkės reikalavimai dėl VašariaT6-tosio^ minėjimo

REAL ESTATE

Clevelando Lietuvių; Bendruo Susirinkime> nuo įvairių orgamenės apylinkės valdyba, krei nizacijiĮ dalyvavę 21 atstovas.
Namai, Žemė — Pardavimui
Namai, Žemė — Pardavimui
pėsi į ALTos skyriaus valdybą, Susirink’mui pirmininkavo Sk.
REAL ESTATE FOR SALE
REAL
ESTATE
FOR
SALE
— Kelionių į Vilnių 1979 m.’
siūlydama padarytis bendrą po pirm, A./Paulinis sekretoriavo
jau paruoštas. Marius Kieta:
sėdį Vasario 16 minėjimo reika P<r. r Razgaitis. Apsvarsčius die
PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAI
(312)
737-1717.
(Pr.)
notvarkės
punktus
k/t.
prane

lu. š. met. lapkričio, mėn. 28 d.
IB ŽEMUS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS
šimą
apie
ALTps
konferenciją
toks posėdis
B L- B.
DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.
Bandė nužudyti
nės iXJSiHjy dalyvavo ipinn. J j įvykusią Clevelande klausimus
Etiopijos diktatorių
Malskis, V. Mariųpas, Pr, Karą-' buvo prieįta prie Vasario 16-to;
PETRAS KAZANAUSKAS, Prez’denUs Pius. Sf. Astrauskas ur Jankaus-, &ds rengimo klausimo.
NEW YORK. — New YoTke
Chicago, Dl.
Virginia 7-7
kaitė. IŠ ALTo pirnų. A. JPautie- .Susirinkimo atstovams buvo,
leidžiamas žurnalas Newsweek 2212 W. Cermak Road
ruošiant^
minėjimus,
^parengi

t[ąrnaujai
Leįaiine
marinų
bapranešta
LB
apylinkės
reikala

nis, K. Karalis, Paul Nasvytis,
praneša, kad buvo bandoma nu
) M-T
V. Smetona ir ALTos. Tarybos vimai dėl Vasario l£-tos rengi mus, vajus ir kt. būtent, Nauju
žudyti Etiopijos diktatorių MenLINKSMŲ
O GERIAUSIAI ČIA
mo bendrai su LB. Ilgai nedis- Metų sutikimą ruošia TLietT* Bnarys Jonas Nasvyti^
gistu, kai jis parskrido iš Bul
LABAI ŠVARUS 2 butų namai
kuĮavus šio' klausimo ;sųsirinki- nė, Vasario
rikieciu'literatūroje kaip mok- garijos. Apie parskridimą žino
Posėdy LB pirmininkas pa
garažas,
elektrinės durys, atskiri
mas, Pr. Razgaičiui pasiūliusbirždiojsvs^
zu šildymai, Brighton Parke. $37,i
re skė tokį pageidavimą: 1) Va didele balsų dauguma priėmė ’ALT a. Lietuvių Dienas^— LB snnes vaizduotes rašytojas, pa ję keli Etiopijos lakūnai. Jie nu:
sario IS^os minėjimą ruošti ben tokį nutarimą: v- ' tp
ŠVARUS kaip stiklas 7 kamb. i
j spalio'triėnT^BAEFO^va ’jds, Ea- rašęs' keletą * knygų. Vėliausią tarė paleisti kelio kulkų į besi
ras,
centralmis šildymas - vesinin
ŠJMAHTS
REALTY
kwga Blood*Burning Išleido leidžiantį diktatoriaus lėktuvą.
drai su LB, 2) Aukos renkamos
liuksus naujų namų apylinkė.
“Artėjant Vasari# 16-tąjai šiuo? riuofffen^Tminėjimu— 'Karių
$53,900.
, .
pagal aukotojo laisvą4 apsispren
Berley Corp. Nem Yorke. Toj?
man'ė, kad diktatorius žus
Notary Public
kreipiamės į visus Clevelando ir Ramovė. Tokiu bildu visiems
drnią ir 3) .Pagrindiniu kalbėto
2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 a
apylinkių lietuvius ir prašome darbų pakanka ir nėra" reikalo 227 psl. knygoje yra 11 moksli- Su krintančiu lėktuvu. Bet lėkInsurance, Income Tax
garažas. Apie $6,000 pajamų. N
jų kviesti tik visiems priimtiną.
nės
vaizductfe
novelių.
Jis
yra
tuvas
laimingai
nusileido,
o
kuo gausiau dalyvauti iškilmin vieni f kitiems trukdyti: * Org.
jas stogas, gazu šildymas, ‘apsat
2951 W. 63rd St TeL 436-7878 nuo potvynių, aluminum langai,
•Kalangi ALTo valdyba dalyvavo,
game minėjime vasario men. 11 atstovai jo pasiūlymui pūna! pri Reginos ir a. a. Jono Budrio, diktatorius iš lėktuvo išlipo
—------—=■ lite pirkti už $41,800.
ne pilnam sąstate, todėl buvo
dJetųyos į»en.į konsulo New sveikas. Tuo pačiu metu aero- i
dieną 4 vai. p.p. ^N. P. M. pa tarė.
MODERNUS 15 metų mūro nam
ApckKir Klaipėdos, krašto suki, dromą apsupo didokas būrys,
rapijos salėje ir savo auka pa
2 butai ir profesionalui Euksus c
po nekurio laiko. " ‘ v
lėlių komiteto j^rmininko, sū- • Etiopijos karių, jų tarpe buvo,
remti . laisvės kovos pastangas.
Gausus namų pasirinkimas so patalpa. Daug priedų, Marque
Parke, aukšta kokybė, $50,000.
daugumoję
Kubo
kariai.
AeroTradicija ir susitarimu per
Praeitas Vasario 16-tosios mipietvakariuose
GRAŽUS SKLYPAS ir garažas M
..
Illinois valstijos loterijoj
ar aplinkui ji kareiviai
nėjimas ir aukųrinkimas Cleve 40-tį savo veiklos metų ALTos
Tuette Parke.
BUDRAITIS
REALTY
gruc'džio 28 d. Big Pay Day loši- suėmė apie 80 Etiopijos laku j
landė buvo sukėlęs daug triukš darbams remti aukas rinko per
MODERNUS 2 aukštų mūro nam;
mo, kuris ir ateinančiam minėj! Vasario šešioliktosios minėji
nie laimėjo 2®0v-01; 3 ir 2617. nų‘
tardymo ir apklausinėj?j Įvairi apdrauda —INSURANCE apie
$18,000 pajamų. Geros sąlygi
Touchdown.’.lošime lainrėjo
visi suimtieji buvo sušaujBUTŲ NUOMAVIMAS—paren- Marquette Parke. ;
Jmui atsirūgsta, nežiūrint, kad mus. ALTa prašo visus šią tra
Denver 03, 25, 27 ir 39.
^yti- Juos šaudė tas pats dali-}
kam nuomininkus
diciją palaikyti.
— CoL Gerald J. Samos iš či~
nys,
kuris
juos
suėmė.
] 4243 W. 63rd St, Chicago
sūdmenės sudrausti. Turint tą . Kai-kur yra skelbiama ne tie
REAL ESTATE
kagiškių Samoškų - giminės pas
Tel.
767-0600.
omeny, -ALTo skyriaus-’ valdyba sa, kad aukotojas neturi laisvo
— Horoscopes or Astrological
——
2625 West,71st Street
nusprendė LB reikalavimą per- pasirinkimo. Kitos organizac> kirtas Defense Efesimination Tarot Card Readings. Saturday Rusai bando Iran° budrumą
Program
direktorium,
ši
įstai

IR TRIPP
z duoti organizacijų : atstovu - su- jos ruošia šalpos vajus, lietuvių
TeL 737-7200 arba 737-8534
11 to 5 no appointment neces- ANKARA, Turkija. — Iki šio Didžiulis84-TA
5
kambariu
pakelto Ranch
ga
tvarko
kariškų,
užsakymų
sirinkimui, kas ir buvo padary dienas, dainų ir šokių šventęs
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 l\i. meto sovietu aviacija nedrisd? stiliaus namas su labai gražiai įrengta š. met (gruodžio mėn. 10 d. bei parengimus, koncertus, poli-, bei kontraktų išpildymą Ame- STATE St., Rm. 1717. Mes kai- vo kojos įkelti į Irano erdve, bet tU k6““ * PeDktU mie?amu0’
ju, centriniu oro vėsinimu, 2¥> ma
^ sušauktame atstovu susirinki tinius simpozijumus, studijų* rikojeyir užjūriuose bei kitose
tlICTIOS ĮRENGIMAI,
sinu mūrinui garažu ant 40 pėdų
bame
lietuviškai.
782^3777
or
praeitą
Savaitę
vienas
naujas
PATAISYMAI
me šv. Jurgio parapijos salėj. dienas,, fondų vajus ir t. t. Visa šaiysezl955 m>pulk. Samos bai
sklypo. įmontuotos virimo, kepimo
Turiu CMc*gos mieste
gė Karinu čakadennją - ir buvo 925-8392-. Professional-Member sovietų inigas Įskrido i Irano krosnys ir indų plovimo mašina. Mes
H‘
tai teikia progą kiekvienam lais Karinių^Ord pajėgų lakūnas, o American Federation of Astro-j padanges, pasišvaistė, apsisuko turime jūsų laimės raktų. Naudokite Dirbu Ir užmiMŽiooao
stebuklingą
telefoną:
254-8500.
rantuotal
ir
«ąHnin®eį
logers. (Pr-)
/o-\ ..
> ir vėl nuskrido į sovietų padair
KLAUDIJUS PUMPUTIS
vėliau, instruktorius. Karinės aLIETUVIS^ 1 1 4
4514 S. Talman Ava.
viską veiklą.
TRIJŲ
BUTŲ
.
s®65- Tas pats vabdymas buvo
kademijos
mokslą
gilino
.Ulines
T.LS27-M59 ,
< DAŽYTOJAS:
.:' AlSTui aukos renkamos tradiir George'Washington ųųįyersi- — P.' Stravinsko knyga “Ir padarytas antra karta. Praeitos Nustok rūpintis pajamomis - pirk
dviaukšti mūrą su dviem 6 kambarių
tetuose, gaudamas mokslo .laip šviesa ir Tiesa?’ už $4.50 (įskaį- savaitės pabaigoje sovietu eska. butais
ir dar 4 kambarių butu. Ka
ĮC.jy. Vasario 16-tos minėjimuotant ir persiuntimo išlaidas) ga-l drilė, nieko nėpranešusi 'ir ne- binetinės
virtuvės, naujos vonios, 2
snius 'inžinerijos ir biznio ąd\ -F
lima
:
gautiNaujienose
arba
pas
įspėjusi,
praskrido
pro
Irano
mašinų
garažas,
gera vietą geroje
Mo narnos U Uufco h H
ministračij 6s' srityse. PuBC^G.. J.
*.
Brighton, Parko apylinkėje. Kaina a-w
Papildydamas
.
ši
nutarimą
TikM m pcenefeaf
Pi
Str.
Raštams
Leisti
’
Komiteto
erdvę
ir
nuskrido
Libijos
krypDerbas ftrmtata. - 3 y
įstojo, į Marinų
j $57,900 taigi bargeno laikas yra daSlA 136 kuopos atstovas A. Jo* Šamos 1941
pirmininką Jeną- Kavaliauską: timi. Už keliu valandų" tie patvsl*bar. Reikia tik skambinti stebuklinkorpusą/
6
vėliau
"buvo
reko

Kreiptu
Igu telefonu: - 254-8500.
Skambinti YA 7-9107 naitis pasiūlė, kad būtų ląikošiuo
adresu:
6437
S.
Washtenaw,
sovietų
lėktuvai
grįžo
atgal
tuo?
A
L
AU
o i t t s 7*
masi jau’ senąf įšigalėjušios^įvar menduotas; 4 ‘ West Point t®iro Ave., Chicago,^0L, 60629.
JMM3 1*. ASHLAW AVI(pačiu keliu. Erdvė sekusieji ka-1
HELP WANTED — F EMALI
- _ 5»377S
kos Clevelando organizacijose mokykla-. Jo? dėdė;:yra"Vincas
Užsakymai
priimami
ir
tde--rf
a
i
pražė
šaeha
leisti
jiems
nu-I
Darblnlnkfy Relkh
r* r * ,*
w
Šamoška, . dabartinis > Liėtiivių
fonui - 778-5091. (Pri)
‘—v
' ! '7 i *'7A,
1
mušti praskrendančius rusų lėk
, Prekybos Rūmų' pirmininkas.
$5/HOUR AT HOME
tuvais,
bet
šachas
uždraudęs
tai
į I k— Vincas Samoska pakvies- — SPECIALI 20% NUOLAIDA1 ^11
NO EXPERIENCE OK
CASH PAID WEEKLY
tas Lietuvos Vyčių tradicinio Už 14 KARATŲ RETEŽĖLIUS.
FOSTER MISSIONS
LAIK9OOŽIAJ Ir BKAJWSNYlti
754 GULF TOWER
banketo Lietuvos atsiminimai” Daug jvairių puošmenų. MokaTOKIO j
nijos
lvol
J ’ j ’ -. 10. 'L- - V. *,
rTmmėdiate opening available with independent testing laboratory lo
JAX, FLORIDA 32207
'
-BirdarfaMa Ir Taic®®
t
pirmininku. Bankętas^^ųs vasa me $4 uz sidabrini dolerj. Percated in Chicago. Position will involve field inspection laboratory
2M6 W»ST SWs STRUT-----iamepašto
ženklus
ir
pinigų
’
ekspor
as
per
lapkričio
tatį^-dįta analysis
report preparations in concrete & soils derio 4 į Martinique resfprane.
SIUVIMO
MAŠINOS
TelHJ RlwMte
*
partnwnt.dLpixiicairts ffiiist have initiative & ability to work independ
kolekcijas. PATRIA, 4207
menesi siekė 274,449 televizoOPERATORĖS
ently. 1 or 2 yrs. experience involving field -or laboratory testing pre-' . Bus pageri)ti ^lįetuviai, (skautai.
ferredr .Conęletę Co/Beifefits. Send resume, in confidence to:
60 mėtų sėkmingos.veiklos su- Sacramento. Tel.247-5081. (Pr.)!”^ tai ?ra 9-8 nuošimčių ma- Labai gera galimybė ir geros dar
•Įžiau, negu praėjusiais metais bo sąlygos vienos adatos operatorėms
'5:\ ^DIRECTOR OF LABORATORIES,^^- kaktiesprėga-J
patyrimu siūti sukneles, šiame
■- • Priimami asmenys, reika- U patį mėnesi. Japonų elek- su
darbe jūs galite užditbtį nuo $4 iki
Siuntimai i Lietuvą
į—Maniiu ttn< Edvardas Mu- lingi globos; , Bus rūpestingai, tronikos Industrijos Sąjungos S7 per valandą. .
...----- R y;. HUNT COMPANY , - -:
apvaliu metu darbas.
ir kitus kraštus
rauskas,; Idįęs'Jjš^CakagdS; baigė' prižiūrėti.
' Teirautis Iri. 436-!....žiniomis,'
.............. 'i,
'!” ‘ TV produk Nuolatinis
bendrai
Teiraukitės tel. 648-1575
P.
NEDZINSKAS,
4065 Arebsr Av.‘
' vjr 81fr Sc>r Clinton St.
inžinerijos r karininkų kursui. 6294. (Pr)r. ;;l”
šaukite prie telefono Sam.
■' r cija sumažėjo 4.3 nuošimčiais,
Chicago, UI. 60631 T*l. YA 7-5980
viso 772,000 vienetų. Sumažė
5'
.IL 60697 ' »
~
r
RENTING
IN
GENERAL
a
;a ..Kf‘
r-1
bKĮ.
jimo priežastis esanti ta, kad
U
i
LA J iI.:’-" ' ;
_ Nuomos
■■i'-Z-.-i
IlEqnal Opportunity Employer
JAV-bės mažai teperka: SpalNaujienoms reikalingas
>. votų TV pardavimas Jungt.
Išnuomojamas 3 kambariu butas
-v- ■■■
y
Į Valstybėse nukrito 39 nu ošini 2-me
:
LIN 0 TIPININ KAS
aukšte Marquette Parke.
Tel. 776-8230.
T7
.
v> —
čiais. šiais metais JAV imporReikalingos
Vyrą, ar ^moterį pamokysime šio amato. Dar- taVo iš Japonijos tik 85,111 tv
bo valandomis informacijų prašome kreiptis te- imtuvu.
_P
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HOME OWNERS

lefonii! ’

1-6100.

.55 years pfiage and older!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 yo*ur home more
valuable and get the highest price possible The home re
modeling firms listed here are established, reputable compa
nies who win gladly give you a free estimate - guaranteed
workmanship with’ the finest materials — consult any of
these firms with confidence - call today - or save this handy
guide for future reference.
DAVIS BROS

COMPLETE HOME REMODELING
INTERIOR - EXTERIOR
INCLUD. STUCCO
PLASTERING, PAPER HANGING,
DRYWALL WALLPAPER,
KITCHEN, BATHS, REC. RMS., etc.
Also Fire Damage Repairs
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

IMPROVING YOUR HOME?
’ - We Specialize in
Complete Remodeling
Additions - Dormers
Kitchens - Bathrooms etc.
“Building Violations Corrected”
Call Us Today for Tree Estimate
> CAT CONSTRUCTION
8502 S. STONY ISLAND
978-5255 1

HOME REPAIR SPECIALISTS

Storm Windows, Doors
Back Porches-Siding Facia & Soffit
Baths, Kitchens. Rec. Rooms
FREE ESTIMATES
1741 W. Chicle
226-48M ; <J. APOLLO CONSTRUCTION
If Na An*. Elmhurtf - 279-4414
2805 -W. 55fh Sf.
7787171

ENERGY
WISE

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
MAROA NOREIKIEN1
W»t »XJi SU Chfe«r«, UI W«2f • Trt. Wa lunr?
rCO«r ĮvalHv pr«kw.

SIUNTINIAI J LIETUVA
Cosmcu Pareeli Express Corp.
MARGUrrn GIFT FARCRLS MRVICB
1M1 W. *9t*
Chic.*., IIL «M29. — Tel. **
X3S3 U. Halved
Chlca*., IIL *M4t-

*

L-

Tuo reikalu Jums gali dau
padėti teisininko Prano S ui
paruošta, —: teisėjo Alphons
Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’
išleista knyga su legališkomu
formomis. *

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje
1739 South Halsted St., Chica
gr. IL 60608.

.HA 1STAS Ii SUROTOS SANAfuiL '■

■=,

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
(Deal Direct W?th >^*r)

-

KAIP SUDAROM
TESTAMENTAI

ATSIMINIMŲ
SKIRSNELIAI

S-2T37

"

“LIETUVOS, AIDAI
KAŽI BRAZDZIONYTE,
PROGRAMOS VIDtJA^-

PirmadlenislK ir antradieniais 9:00—0:30 vai
Penktadieniais 930—10 vai. vst
Visos laidos 3 W0PA stoties, banga 1490 AM.

2646 W. 71 st Street, Chicago, HĮinois 60629
' - Tekf. - 778-5374 —

Limit use of diswasher
to once a day, after the
evening meal, and cut
excessive use of water
and electricity.
Don’t be a Bom Loeerl

LEGAL SERVICE
TEISĖTAS PATARNZ IJIMAS
IMMIGRATION
Traffic Cases - Drunk Drivers. From
$300. Motor Carriers - Mechanics
Liens - Frauds. Over 20 yrs. exp. Loop
office. Reasonable rates!
’ CALL H. COWEN, 726-3330 Diy*
848-4955 avaa, A weekend*.

BESTTHINGSIN UFl^
U1I Frink
aoWi w.TSfti st
GA *-3454

jurt TAI*

t

I| State
FwUe
‘C - *- 2—

s
ADVOKATAS
CHARLES P. KAL & AmocUU*
2649 West 63rd Street
Tel. 776-5162
Trečiadieniais iš anksto susita-.
ros. šeštalieniais iki 12 v.
Vakarais tel. 373-5047.
Raštinė veikia jau daugiau kaip
40 metų, patarnaudama klientams.!

Graži, lengvpi skaitomu 1 r
įdomi 250 puslapių knyga su.l <4
krauta autoriaus troboje.
CROSS TOWN PLUMBING
Čikagos ir apylinkės lietuviai,?
& SEWERAGE
skirsnelių mėgėjai, prašomi at i All types of plumbing repairs,
vykti ir knygą pasiimti. Kitur' drain lines power rodded. catrfi
cleaned and rebuilt Free
gyvenantieji prašomi užsisa basins
estimate. 24 hr. service.
735-6361
kyti paštu.
Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:
7114 S. Campbell Avė.,
Chicago, TL. 60629.

rlGHT.MEAOT Dl SfASt

’NAUJIENOS’ KIEKVIENO

DRAUGAS IR BIČIULIS

GlVf HEART FUND

i _ NAUjiBNQSt CHICAGO a, iuų fLaiankją

30t 197Į

