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PREZIDENTO PADĖKA ALTAI
Amerikos Lietuviu Tarvba 

gavo iš Valstybės departamen-
to raštą, pasirašytą visuomeni
nių reikalų sekretoriaus . H. 
(barter III. Laiške perteikiama 
prezidento Carterib padėka, 
kad ALTa savo raštu yra už- 
gyrusi prezidento politiką žmo
gaus teisių reikalu;, pažymima, 
kad gautas ALTos. tame rašte 
pareikštas prašymas ginti žmo
gaus laisvę ir Baltijos kraštų 
laisvo apsisprendimo teisę.

šia proga ALTai atsiųsta ir 
JAV informacija, pažyminti, 
kad JAV nepripažins Baltijos 
kraštų inkorporacijos j . Sovie
tų Sąjungą.

C *

VAŠINGTONUI PERTEIKTI 
LIETUVIŲ PAGEIDAVIMAI

Chicagoje, Bismark.. viešbu
tyje, Wc'rld Without War Coun
cil drauge su kitomis organiza
cijomis gruodžio 11 d, buvo su
rengęs Žmogaus teisių konfe
renciją. Joje apie

rencijoje. Kongr. D. B. Fascell 
yra Europos Saugumo ir Bend-

Madrido1 rektūrų

radarbiavimo komisijos Vašing
tone pirmininkas, gerai šiuos 
reikalus pažįsta ir yra tikrai 
kvalifikuotas asmuo šiam už
daviniui. 

* * m

LEIDINYS “BĖGOME 
NUO TERORO”

Spaustuvėje jau surinktas ir 
į puslapius sulaužytas kun. J. 
Prunskio paruoštas leidinys 
“Bėgome nuo teroro”. Jame 39 
autoriai liudija, kaip okupantų 
bolševikų prievarta ir skriaudos 
Lietuvoje privertė dešimtis 
tūkstančių lietuvių palikti savo 
tėvynę ir gelbėtis svetur, pake
liant didelius pavojus.

Knyga turės 288 puslapius. 
Leidžia Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinė. Numatoma, kad kny
ga išeis sausio mėnesį. Techniš
kuose knygos paruošimo dar
buose: perrašinėjimuose ir ko- 

taisymuose talkino
konferenciją padarė pranešimą 
iš Vašingtono atvykesr Valsty
bės depariamejito^uroposrei- 
kalų skyriaus; pamgūnas M. 
McClean. Konferencijos daly
viai buvo paprašyti, pareikšti 
savus pasiūlymus JAV vyriau
sybei ryšium su Madrido kon
ferencija., šioje Žmogaus teisių 
konferencijoj e Chicago j e ALT ai 
atstovavęs kun. J.. Prunskis pa
prašė JAV vyriausybei. perduoti 
šiuos lietuvių pageidavimus: 
■vyriausybė turi .atsižvelgti Į
JAV Atstovų RūiUų priimtą ir, i 
likime, Senate priimsimą, rezo
liuciją, kuria rekomenduojama 
Madride iškelti Baltijos valsty- > 
bių klausimą/ Ari&a, Madride 
turi būti keliamasĄlte vien žmd-’ 
gaus teisių, bet ir tautų teisių: 
klausimas. Trečia, JAV delega-J 
cijoje ,į Madrido konferenciją; 
turi būti bent vienas narys, ki-1 
lęs iš Rytų Europos, gerai pa-j 
žįstas užgrobtų tautų reikalus. I

* * ■* J

KAS VADOVAUS JAV 
DELEGACIJAI MADRIDE? Į 

JAV Užsienio reikalų komi-į 
teto pirmininkui kdngresmanui! 
C. Zablockiui ALTos pirminiu-j 
kas dr. K. Šidlauskas pasiuntė- 
pranešimą, kad ALTa tvirtais 
remia kongresmano Dantės B.i 
Fascell kandidatūrą vadovauti, 
JAV delegacijai Madrido konf e-1

ALTos raštinės personalas.
V. (ALTos Informacija)

PANAMOJE SUŽEISTA - 
10 STUDENTŲ

j PANAMA, sostinė. — Pana- 
Įrrios universiteto studentai, pa- 
Įtyrę, kad Irano šachas apsigy- 
■veno nedidelėje Contadora salo
je, kiekvieną dieną ruošia mi- 
’ tingus ir reikalauja buvusį ša- 
į cha išvežti į JAV. Studentai 
yra įsitikinę, kad Irano šachą 
Panamai primetė JAV, to'dėl jie 
ir nori, kad jis vėl būtų grąžin
tas į JAV. Studentai nežino, kad 
Panamos vyriausybė pakvietė 
buvusį jrano šachą apsigyventi 
Panamoje. Vyriausybė prižadė
jo jam saugumą. Panamos vy
riausybei rūpėjo šacho pinigai. 
Jie norėjo, kad bent dalį šacho 
pinigų gautų Panama. Taip bu
vo padaryta.

Penktadienį vyriausybė pa
siuntė nacionalinę gvardiją sau
goti JAV ambasadą. Kai įsakė 
studentams skirstytis, o jie at

sisakė klausyti, tai paleistos 
kulko's sužeidė dešimt studentų. 
Mulai Chomeini agitaciją pade
da vesti įvairūs Panamos komu
nistuojantieji elementai.

BRITAI ŽINO, KAS 
SIUNTĖ BOMBAS

X’DONAS, Anglija. — Iš

Kalėdų senelis sveikina visus skaitytojus žiemosš'enčių proga

BAIGIAMOS SEPTYNERIU METU 
PARTIZANINĖS KOVOS RODEZIJOJE

LONDONE BAIGĖSI ILGAI UŽSITEPUSIOS 
DERYBOS IR PASIRAŠYTA SUTARTIS

Juos siunčia Britanija. 
Australija, Naujoji Zelandija, 
Kenija ir Fidži. Visi eksporto ir 
importo varžtai yra panaiki
nami.

So-

PREZIDENTAS CARTERIS TARĖSI
SU KONGRESO VADAIS

MASKVA NENOĘI TAIKYTI EKONOMINIŲ PRIE
MONIŲ PER SAUGUMO TARYBĄ

UNIJA REMIA CHRYSLER 
KORPORACIJOS PASTANGAS

•Belgijos buvo pasiųstas didokas 
[plokštąs laiškų forma siuntinė-
• lių į Angliją. Vienas toks laiškas 
■ sprogo Anglijds banko ofise ir
padarė žalos.

Britų policija jau nustatė, 
iš kur tie laiškai buvo siunčia
mi j Angliją. Pašto vadovybė 
tuojau įsakė visus tuos laiškus 
sulaikyti ir izoliuoti. Pradžioje 
gavosi įspūdis, kad tuos laiškus

• į Angliją galėjo siųsti Irano 
[teroristai, norį pakenkti britų

nija, Anastazija, Aiškutė, tirož-j^^ policija nustatė, kad 
vydas. • [tai ne iraniečių darbas. Pagal

Gruodžio 2(5: Vincenta, Stepo-! turimas žinias, tuos laiškus 
nas, Eigailė, Grynotta. I siuntė Airijos Armijos vado-

y ’ vybė..Gruodžio 27: Fabijolė, Jonas
~ Ap., Eglė,'Dautartais. Į Sekantis Naujienų numeris is-

~ - ‘Saulė teką ?:!5r leidžiąs 4:24, eis gruodžio .27 dieną, j 
-Oras, drėgnas, gali lynoti, N. Administracija

KALENDORfeLIS

Gruodžio. 24: Kūčios, Ieva, 
Adomas, Minvydė, Jogaila.

Gruodžio 25: Kalėdos, U-uge-lpj^j^j^jg^ vienetui, bet netru-

LONDONAS; Anglija., — II-vių. 
gai užsitęsusios derybos tarp 
Rodezijos, dabartinės Zimbab
vės, vadų penktadienį pasibai
gė susitarimu ir dokumento pa
sirašymu. Jį pasirašė deryboms 
vadovavęs Britanijos užsienio 
reikalų m misteris Lordas Car
rington, dabartinis Zimbabvės 
premjeras vyskupas Abel T. 
Muzoreva, partizanų vadai — 
Joshua Nkomo ir Robert Mu
gabe. Buvęs premjeras lan 
Smith iškilmėse nedalyvavo. Ji 
atstovavo Rodezijos kariuome

nės vadas gen. Peter Walls.
Pasirašymo iškilmės

Lancaster rimuose !r tesėri 15 
minučių. Pasirašiusius sveikino 
Britanijos premjerė Margaret 
Thatcher, pirma kartą rankas 
spaudė buvę priešai ir tarpusa
vio kovu vadai. Nuo 1972 metu 
gruodžio 21 d. tose kovose žuvo 
virš 20,000 žmonių.

Lordas Carrington pranešė, 
kad visuotina taika visoje Rode- 
zijoje prasidės’ gruodžio 28 d. 
vidurnaktyje. Visos kovos ir 
žiaurumai turi būti užbaigti, o 
pradėtas kooperavimas. Kovo
tojai turi rinktis į numatytas 
susirinkimų vietas.

Britų gubernatorius Rodezi- 
jai jLordas Soames, paskirtas 
2 mėnesių periodui, legaiizavo 
ir amneitavo vinis Nkomo k 
Mugabe partizanus, taip pat vi
sus Rodezijos karo vadus bei 
karius ir civilius. Tvarką palai
kys ir paliaubas prižiūrės ką* 
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MASKVA SIUNČIA 
KARIUS I KABULĄ

WASHINGTON, D.C. — 

vietų kariuomenės vadovybė pa
siuntė tris kariuomenės divizi
jas į Afganistano pasienį, kad 
galėtų bet kuriuo momentu jas 
pasiųsti į Afganistaną ir padėtų 
dabartinei vyriausybei apsisan-

buvo'goti. Pasirodo, kad vietos gy
ventoju ma stas prieš dabarti
nį krašto prezidentą H. Amin 
vis dar pasireiškia, nes neseniai 
Sivietų kariudmenės vadovybė 
pasiuntė į Afganistaną 1,500 
karių, kurie pačiame Kabule 
padeda vyriausybei gintis nuo; 
nepatenkintų gyventojų.

Ajiskaičiuojama, kad dabarti
niu metu Afganistane jau yra 
30,000 Sovietų karių. Kaip ilgai 
sieną perėjusieji kareiviai pasi
liks Afganistane, tuo tarpu nie
kas nežino. Rusai norėtų visą 
Afganistaną užimti, bet kitos 
valstybės turės tuo reikalu tarti 
savo žodį.

VIETOJ L. BREŽNEVO, 
; r iftALBĖJb GROMYKA ,

MASKVAivRušija. - Penkta- 
(lūėnįį Leonidas - Brežnevas turė
jo- pasakyti įkalbą susirinku
siems aukštojo Sovieto nariams, 
tačiau prižadėlds kalbos jis ne
galėjo 'pdskaiyti. Į susirinkimą 
jis pasiuntė Andrei Gromyką. 
kad pakalbėtų.

Gromyka, gavęs instrukcijas 
•ir sakymą iš Brežnevo, atvyko, 
bet nieko nepranešė apie Brež
nevo ligą. Mat. tc'ks pasakymas 
Rusijoje uždraustas. Vietoj li
gos, Gromyka aiškino, kad 
Brežnevas turi “sezonini nega
lavimą”. Paprasta kalba, tai 
turėtų būti sloga, bet nebuvo 

[sloga, nes Gromyka apie slogą 
I nieko neužsiminė. Visi klauęsi 
labai gerai suprato Gromyką, 
nes nei vienus jų r<nr. šė pa
niški u. Brez.iC.us turi kelias 
lig-s, bet labiausiai jį kankina 
kojų raumenų atsisakymas at
sistoti.

— Irane mulos Chomeini pa
skelbtai . Islamo konstitucijai 
priešinasi kurdai, azerbajanie- 
čiai ir beludzistaniečiai.

— Irano policija suėmė vieną 
įtakingą iranietį, kuris pasiža
dėjo bendradarbiauti su ameri
kiečiais. Ambasadoje studentai 
rado vieną jo laišką. Rengiasi

riuomenės būriai iš 1,230 karei- jį teisti.

Penktadieni Kongresas pa- 
1 tvirtino 1.5 bilijono dolerių fe- 
deralinę paskolą skoloje esąn; 
čiai Chrysler korpo’racijai su 
salvga, kad United Aulo Work
ers (UAW) unija, turinti 110 
lūkst. darbininkų, per tris nnv 
tus padarytų 102,5 milijono do
lerių koncesiją.

UAW prezidentas Douglas 
j A. Fraser pareiškė kad jis^-ir 
J unijos vadovybė reni .a k -rpo- 
Į racijos pastangas ir sutinka 
persvarstyti neseniai pasirašytą 

V kontraktą, prisilaikant prie fe- 
, ,.\deralinės valdžios duotų sąlygų,

prezidento planui ir siūlo imtis I „ , , -1. - . . , .iDervbu komitetas persvarstvsžingsniu ekonominiam boikotui . : ‘: kontraktą kartu su korporacijom
pravesti. j atstovais sausio 2 <1. ir baigs

Prezidentas Carleris pirmon j derybų- nėr dvi ar tris dienas, 
eilėn pranešė Saugumo tarybos-Unijos prezidentas D. A. Fraser 
nariams savo planą ir tuojau i pareis*, 
pranešė ir Sovietų valdžiai apie tik d r; 
savo planus kreiptis i Saugumo nnga priimti”. * • tarvba imtis ekonominiu sank-1 f cijų prieš Irano valdovų arogan-i 
ciiją. Pranešama, kad Sovietų 
Sąjunga nenprinli. kad Saugu
mo taryba įpilusi ekonominių 
sankcijų. Pasirodo, kad Saugu
mo tarybos statulas leidžia eko
nomines sankcijas taikyti, 
kitų priemonių nepakanka, 
rusai nenorėtų taikyti tų sank- rutuotųįi 
cijų Iranui. Prezidentas nori iš
aiškinti, ar Sovietų valdžia pa
naudotų veto teisę, jei reikalas Į 
būtą-pateiktas Saugumo tarybos J 
dienotvarkėn.

Tuojau po švenčių preziden- 
as Carleris kreipsis i Jungtiniu 

Tautu Sausumo tarvba. Jam at
rodo, kad Saugumo taryba tu-, 
rėš priversti Iraną paleisti su
imtuosius.

Kiekvienais melais p-eziden- 
tas Carteris Kalėdoms išvažiuo
davo į Georgia valstijoje es’ntį 
didelį ūkį ir ten. kartu su visais 
giminėmis, praleisdavo šventes, 
ši kartą prezidentas pasilieka J 
Washingtone, kad galėtu ali-l ■ . . idžiai sekti įvykius Irane ir, jei j 
būtų reikalo, tuojau panaudoti 
kitas priemones.

Prezidentas pasiuntė dsr vie-

WASHINGTON, D.C. — Pre-- 
zidentas Carleris penktadienį 
tarėsi su abiejų partijų Kongre
so vadais dėl ekonominio boi
koto Iranui. Saugumo taryba ir 
tarptautinis teismas įsakė Irano 
vyriausybei paleisti JAV amba
sadoje suimtus Amerikos <lii>io-
matus, ambasados tarnautojus! 
ir ten arbitrariškai sulaikytus 
Amerikos piliečius, Let Iranas 
labai arogantiškai nekreipia jo
kio dėmesio Į tarptautinių or
ganizacijų nutarimą. Preziden Į 
tas siūlo kreiptis i Saugumo ta
rybą, kuri turėtų paskelbti Ira
nui ekonominį boikotą.

Baltuose Rūmuose susirinkę 
abiejų partijų vadai pritaria

“Mes pritarsime, jei 
bu komitetas ras reika-

i KaU^urie UAW skypių parei- 
įgūnai pagerdauja panaikinti iš
siderėtas 20 laisvų dienų, kas 
per du metus korporacijai su
taupytu š200 milijonų. Visi 
supranta, kad .be federalinės 
paskolos, taigi įę..J>c unijų nuo- 

i, jįė {laidų, viena iš dė|ihities didžiau- 
, beilsiu Amerikos korporacijų bahk-

NUSTATYTA AVARIJOS 
PRIEŽASTISJ

: WASHINGTON, D.C. — JAV 
jTransportacijos Saugumo Tary
ba baigė tyrinėjimą DC-10 lėk
tuvo avarijos prie O’Hare aero
dromo gegužės 25 d. Avarijoje 
žuvo visi 2/1 skridęs asmuo ir 
’gula, taip pat 2 žmonės buvo 
užmušti avarijos vietoje. ~

Tarvbos raporte kaltinama 
American Airlines bendrovė <U1 
netinkamos lėktuvų tikrinimo 
praktikos ir McDonnell Douglas 
korporacija dėl netinkamo įmon
tavimo konstrukcijos motorui. 

>I)ėl įmontavime buvusio 19 co- 
jlių plvšio iškrito motoras ir Įvy
ko katastrofa.

diplomatus .ir šioną galingą karo laivą į Persijos Amerikos
Irano i krašto piliečius, bet jų arogan-įlankos vandenis. Jeigu 

valdovai per klaidą ar kaip ki
taip bandytų apšaudyti mažes
nius Amerikos karo laivus, lai 
didysis turėtų juos apsaugoti.

Prezidentas mano, kad Irano 
valdovai seniai galėjo išleisti

cija ni-tiū/ 1 jiems to dalyti. 
Prez’d ntas : » ‘ė pradžioje 
r i-k’. kati JAV nori taikiai 

y klausimus išspręsti, liet 
Irano- valdovai iki šio meto ne
nori nes įsipratimų spręsti.

LINKSMU KALĖDŲ ŠVENČIU
“NAUJIENŲ” SKAITYTOJAMS, BIZNIERIAMS, 

PROFESIONALAMS, BENDRADARBIAMS IR 

VISIEMS GEROS VALIOS ŽMONĖMS LINKI

NAUJIENOS



East Chicagos lietuvių Me- 
džiotojų-Meškeriotojų klubo vi
suotinis metinis narių susirinni- 
mas įvyko 1979 m. gruodžio mėn. 
15 d. šv. Pranciškaus lietuvių 
parapijos patalpose, Harbur, 
Ind.

Susirinkimą pradėjo klubo 
pirmininkas Jonas Pečiulis, ku
ris susirinkusius paprašė atsi
stojimu pagerbti mirusius klu
bo narius. Susirinkimui pirmi
ninkavo R. Nemickas. sekreto
riavo Juozas Janušaitis. Visuo
tinio metinio klubo narių susi
rinkimo protokolą perskaitė sek
retorius Juozas Janušaitis. Po 
trumpų diskusijų protokolas bu
vo vienbalsiai priimtas. Klubo 
veiklos pranešimą padarė pirmi
ninkas Jonas Pečiulis; jis trum
pai peržvelgė valdybos nuveik
tus darbus: suruoštos meškerio
tojų varžybos, kurios įvyko prie 
Baas ežero ir jose dalyvavo ge- 

. ras būrys narių su šeimomis,

suruoštos, šaudymo varžybos, 
kuriose dalyvavo mėgėjai šau
dyti. Po ilgesnės pertraukos ru
deniop buvo suruoštas klubo 
tradicinis balius, kuris visais 
atžvilgiais pavykęs-

Apie piniginį klubo stovį pra
nešimą padarė iždininkas Juo
zas Liubinas. Revizijos komisi-( 
jos knygų patikrinimo aktą per-1 
skaitė Kazys Valeika. Po neilgai ■ 
užsitęsusių diskusijų visos apy
skaitos vienbalsiai priimtos.

Kiek blogiau buvo su valdy- 
vos ir revizijos komisijos rinki
mais. nes visi atsisakinėjo kan-; 
didatuoti. tai buvo pasiūlymas 
padaryti trumpą pertrauką, o • 
po to pavyko sudaryti valdybą' 
ir revizuos komisiją. Į valdybą J 
sutiko Įeiti: Zigmas Stankus,] 
Kazimieras Čiurinskas, Raimon- Į 
das Pečiulis, Richardas Mačys] 
ir R. Nemickas; i revizijos ko-j 
misiją: Jonas Pečiulis, Juozas' 
Janušaitis ir Juozas Liubinas.

iš Marquette Parko »veikina vi
sus gimines, prietelius, lietuviu- .„ 

. .kų ogranizacijų bendradarbius,]
Naujienų štabą ir visus geros j 
valios . tautiečius, linkėdanios !
linksnių Kalėdų ir laimingų Nau- i 
jų Metų. Ta proga jos paremia j 
Naujienas.

Kostas Plepys, visuomenės

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

ii

VLADAS IR GENOVAITĖ BIKULČIAI
Lietuviškos užeigos ir valgyklos savininkai

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

BESIARTINANT ŠVENTOMS KALĖDOMS 
IR NAUJIEMS 1980 METAMS, 

sveikiname draugus, pažįstamus bei ben
draminčius linkėdami jiems 

sveikatos ir sėkmės.
Visam Naujienų štabui linkime ištvermės 

tęsti prasmingą ir lietuviams naudingą darbą.
Kalėdų sveikinimams reikalingą sumą 

skiriame Naujienoms
PĘANSKEVIČIŲ ŠEIMA
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ANTANINA ir ALBINAS REPŠIAI 
iš Bellwood, Illinois

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ PROGA 
sveikina savo gimines, draugus, pažįs
tamus, Naujienų štabą ir visus lietuvius, 
kurių širdyse plazdena Tėvynės laisvės 
troškimų ugnelė. Sveikiname VLIKą ir 

aukojame $25 Naujienoms padėti.

Po valdybų sudarymo, disku
sijos buvo toliau tęsiamos prie 
vaišių, kuriomis rūpinosi klubo 
valdyba. Vaišių metu visi gerai 
jautėsi, nuotaikos buvo geros. 
Linkėtina ateityje klubo narių 
tarpe glaudaus bendradarbiavi
mo ir darnaus sugyvenimo.
Dalyvis

— Adlfas Švažas, Downers
Grove, Ill., tapo Naujienų skai
tytoju. Jas jam užsakė pusei 
metu M. ir M. Januševičiai iš 
Marquette Parko, linkėdami 
daug džiaugsmo Kalėdose ir

Į daug laimės sekančiais metais.
■ Dėkdjant už tokį dovanos pa-
I rinkimą, mielai prisidedame 
prie sveikinimų, o gerą žinią
skelbiame visiems skaitytojams, jos sesutė Magdalena Reinienė

— Jonas Puleikis iš Lemonlo 
atsiuntė šimtą (8100) dolerių 
ir tokį laišką: “Prisiunčiu pre
numeratą už 1980 metus. Liku
tis tegul bus švenčių prezentas 
Naujienų reikalams. Sėkmės 
sunkiame, bet teisingame kely
je. Linkėjimai artėjančių šven
čių proga”. Dėkui už laišką, 
ankstybą prenumeratos pratęsi
ma ir už gausią auką.

— Dėkui Antanui Diskėnui iš 
Maywood, N.J., už ankstybą pre
numeratos pratęsimą ir už ta 
proga atsiųsta $6 auką.

— A. ir O. Dumčiai iš Cicero 
sveikina savo mielus gimines, 
draugus ir pažįstamus su šven
tėmis ir linki linksmų šv. Kalė
dų ir laimingų Naujų Metų. Vie
toj kalėdinių "atviručių aukoja 
lietuviškai spaudai $20.

— Ponia Elzbieta Petkums ir

Kostas Plepys, visuomenės 
ve kėjas iš Hot Springs, Ark., - 
pratęsdamas be raginimo pre
numeratą, atsiuntė $5 auka. Dė
kui už tai ir už vertingę bend
radarbiavimą. V

Juozas Audėnas, So. Ozone 
Park, buvęs ilgametis Vliko na
rys ir Informacijos d rektorius, 
atrašė tokį laišką: “Sveikinu su
laukus Kalėdų ir kitų žiemos 
švenčių. Linkiu Jums sėkmingų 
1980 — Naujų Metų. Drauge 
siunčiu $30 už 1980 m. prenu
meratą ir $5 už kalendorių. Bū
kite visi sveiki ir darbingi”. Dė
kui už sveikinimus ir už auką.

— Chicago Lietuvių Moterų 
Klubas, sveikindamas švenčių 
proga, paskyrė Naujienoms $25 
auką ir ją atsiuntė pėr iždinin
kę Ireną Yonaitienę. Dėkui 
dybai ir visoms to klubo 
nioins.

— Dr. Juozas Tautvilą iš
ry, Ind., į atsiustą kalėdinę kor
telę įrašė šiuos žodžius: “Lai 
šios Kalėdos būna linksmos ir 
Nauji Metai laimingi, siųsda
mas $20 auką, linkiu Naujie
noms sėkmės kovoje su visokioj 
plauko kolaborantais”. t

— Joana Pautienivcs, vietoj ka- j 
ledinių atvirukų giminėms, arti- j 
miesiems ir pažįstamiems, siun-1 
čia auką Naujienoms. (Pr.)

— Illinois valstijos loterijoj .BUDRAITIS REALTY
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SAV. ZITA IR RIČARDAS 
SHLAUSTAS
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SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIJA NOREIKIENEaini:

2608 West 69th St., Chicago, DI. 60621 « Teh WA 5-2787

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDELIŲ

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St, Chicago, DL 60629. — TeL WA &-27S7

DIAMOND HEAD 
RESTORANAS

i
Pietūs, vakarienė, užkandžiai — vienam, dviem ar dviems šimtams. 

Amerikoniški, lietuviški ir japoniški valgiai — mergvakariams, ves
tuvėms, krikštynoms ar laidotuvių užkandžiams.

Skambinkite Zitai arba Ričardui.
Lobster $7.95, Strip steak $5.50, Butt steak $4.95.

Kugelis, dešros, įvairios žuvys, sterkai, viščiukai, antys 
ir kitokie patiekalai.

Atdaras 7 dienas savaitėje nuo 11 vai. ryto iki 2 vai. po vidurnakčio.

3321 W. Columbus Drive, Chicago, Ill.
Blokas j rytus nuo 79-tos ir Kedzie)

Tel. 925-1678

Namai, Žami — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Hl. Tel. Virginia 7-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA .,

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namu ir visais moderniais įrengi-val-

po-Imais Marquette Parko centre. Leng-Į vos
j nis,

Ga-

pirkimo sąlygos, labai geras 
reta proga.

ŠIMAITIS REALTY

biz-

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878, 
839-1784 arba 839*5568.

DĖMESIO
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $106 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkams
Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

Gausus namų pasirinkimai 
pietvakariuose

gruodžio 20 d. Pot of Gold loši
me laimėjo 1-15372. Lucky Stars 
lošime laimėjo 65, 32, 857, 701 
ir 64123.

— Horoscopes or Astrologies 
Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5 no appointment neces 
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N 
STATE St, Rm. 1717. Mes kal
bame lietuviškai. 782-3777 oi 
925-8392. Professional Member 
American Federation of Astro 
Idgers. (Pr.)

įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren

kant nuomininkus
6600 S. Pulaski, Chicago 

TeL 767-0600.

Laikrodžiai ir brangenybė*
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69fh Street 
Tel. REpoblic 7-1941

HELP WANTED — FEMALE 
Darblninki* Reikia

TERROS PREKYBA
Prieš Kalėdas nuo pirmadienio iki penktadienio atdara kas
dien nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vak. šeštadieni nuo 10 vai. ryto 
iki 6 vai. vak. Sekmadienį — nuo 11 vai. ryto iki 4 vai. popiet. 
Dovaninių prekių — krištolo, porcelano, keramikos dirbinių, 
meniškų figūrų, medžio inkrustacijų tautiniais motyvais, 
gintaro, aukso ir kitų papuošalų pasirinkimas didelis ir įvai. 

rus. Pirksit nepirksit, pasižiūrėti Terroje verta.

3235-37 W. 63 St., Chicago, III. 60629 
Tel. (312) 434-4660
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SECRETARY TO EXEC. DIRECTOR

National health agency seeks exp. 
secretary. Good communication skills, 
typing 65 wpm net Dictating ma
chine exp. helpful. Good benefits & 
salary.

Call Mrs. Zimmerman, 341-1370.
Equal Opportunity Employer M/F

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avė. 
Chicago, IIL 60632. Tel. YA 7-5980

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ

NAUJŲJŲ METŲ

visiems geros valios lietuviams

**• Plečiasi Midland
* I Taupvmo Bendrovė

1
* | MIDLAND taupymo ir
< ! lininio bendrovė, vadoX-aujama-

I prityrusio finansininko adv.
Frank Zogo ir lietuvių direkto- 

I rių, rūpinasi vielos gyventojų 
Į reikalais. Kritišku metu, kai 
J gražiausiai ir turtingiausiai lie- 
J tuvių kolonijai — Marquette 
* Parkui, grasino nepageidaujami' 

kaimynų antplūdis, kai narni 
iį savininkai pusvelčiui pardavinė 
= jo sunkiu prakaitu uždirbtu; 
= namus ir bėgo į užmiesčius 
= MIDLAND ta up. ir skol. bendro 
= vė atėjo į pagalbą — įsteigė 
= Marquette Parko širdyje banke 
= skyrių, pradėjo duoti paskolai 
= ir sustiprino mžonių pasitikę ji- 
= mą. žmonių bėgimas apstojo, na- 
= nių vertė pakilo, prekyba atsi- 
= gavo ir gyvenimas įėjo į norma- 
= Jas vėžes.
= MIDLAND taup. ir skol. b-vės 
= vien tik Marquette Parko sky- 
' rius, per trejetą metų, sukaupė 

12 milijonų dol. indėlių, o vis 
aanko indėliai prašoka 52 mili 
jonus dolerių.

Taupytojų patogumui, pra 
plėstos p a r k i n i m o aikštės 
Bridgeview, IL., kuriose telpa 
125 mašinos. Visiškai baigiam 
Įrengimo darbai ir netrukus bus 
oradėtos DRIVE-IN operacijos.

MIDLAND taup. ir skol. b vė 
moka aukščiausias valdžios lei- 
ižiamas palūkanas ir visos są
skaitos apdraustos Federalinės 
valdžios agentūroje iki 40.000 
dol. Investavimai atliekami at- 

g sargiai ir saugiai.

MIDLAND taup. ir skol. b-vės 
K vadovai nuoširdžiai dėkoja tau- 
g pytojams už parodytą pasitikę- 
i r .' . ' ' '
£ laikyti šiame banke.
i
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8 jimą ir prašo ateityje sutaupąsMr. & Mrs. FRANK ZAPOLIS

>. > -
> JHUL/AA LJ Vilimo aim

centras yra 8929 So. Hal-
MIDLAND Savings and Loan

SECRETARY

Yearly seasonal help wanted. Lite 
typing, filing & general paperwork. 
Perfect for mother with school age 
children.

337-0082

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų Ir Darbininkių

PRINTED CIRCUITS

Only people who want a future with 
a progressive company need answer 
this add. Day and Nights available in

SILK SCREENING 
NC DRILLING 
PHOTO LAB. 
INSPECTION 
PLATING*

Elk Grove Area 640-1050

YOUR DOG NEEDS 
ViW£INS,TOO.

rri-ti3

^Sergeants
care peoor I

01979 M'Iter Morton Company, a suhs^iary of
A H Robms Co , Richmond, Virginia 23230

JETUVB
i ‘ a .• . t

4612 S. Paulinu St

Jalo nimui fl vidau*.
Dirbat gsrantuotas.

Skambinti YA 7-9107
STASYS ŠAKINIS

cm Ave., Bridgeview, IL. 00455;
kyriai: 1010 Archer Ave., 
Brighton Parke /Chicago, IL. 
10632 ir 2657 AV. 69th St. Mar 
[uette Parke (Chicago, IL.
»O629). (aj)

S — Naujienos, Chicago, HL — Saturdayt Dectmbar 22, 1979

M. iIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitoki blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent f 
320814 W. 95th St 
Everg. Park, 111. 
60642, - 424-8654 L

WATf Mas

INSVRAMCt

State Farm Fire and Casualty Company

NAMŲ REMONTAS
Langai — Durys — Porčiai — Ce
mento laiptai — šaligatviai ir kita.

Kalbame lietuviškai
TeL 476-5635

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryto 
iki 6 vai. vak. šeštadienį nuo 

9 vai. ryto iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitarimą.

Tel. 776-5162 arba 776-5163
2649 West 63rd Street

Chicago, 111- 60629

Helps Shrink 
Swelling Of - 
Hemorrhoidal 
Tissues

caused by inflammation
’ Doctors have found a medica

tion that in many cases gives 
prompt, temporary relief for 
hours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissues.tnen 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation H&. No 
prescription is needed. Prepia- 
rafion H. Ointment and -sup
positories. Use only as directed.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS



TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
* * -A- ..- -*• - -

Kūno, proto ir jausmę darnos pagrindai

Auujausių tiiuKdiu zuuų populiarus peri^ikunas 
jUNAS ADOMAS 1C1US, AL D. 

ASMENYBĖS ŽMOGINIMAS -
KALĖDŲ ŠVENTIMAS

TIKRAS

Morta, Morta, tu daug kuo rūpinies, 
o tau vieno tereikia.

Kristus

Dr. Jonas Adomavičius 
sveikina savo skaitytojus 

ir aiškina, kaip reikia 
būti sveikiems.

sava asmenybę sužmogini. Ta
da visi kiti dalykai mums gera: 
klos:s. Todėl nepaveskime Kris
tui surišti als’rišusį mūsų batų 
raištelį. Nepaveskime Kūdykė- 
liui suteikti mums sveikatos 
- ją patys mes liaukimės žalo
ję ir stenkimės vengti liguistų 
kelių mūsų gyvenime. Turi dar
bu nesigriebia dvasiškiai liautis

visa jėga sudrausti. Dabar to
kie niekdariai—Kalėdose jie pri
lygsta Erodams-r-tikriems jau
no ir pagyvenusio dvasios ir kū
nu naikintojams. vyrauja 
spaudoje, radio bangose ir TV 
paveiksluose. Jie lengvatikį pek 
la pagąsdina ir iš jo žaliukus 

saujomis kuopia. Jie pataria 
per HOKUS-FOKVS ATGIMTI 
IŠ NA 1'JO ir už tai be darbo 
kuo geriausiai išsilaiko, kai 
kiekvieno žmogaus atgimimas 
tėra galimas tik per jo asme
nybės sužmoginimą. Tai sunkus, 
didelių pastangų ir ilgo laiko 
reikalaująs mediciniškai psicho
loginis darbas. Jis nieko bendro 
neturi su religinių apgavikų 
veikla. Todėl kiekvienas dar 
bent kiek save gerbti pajėgiąs 
turi mesti visokius prietarų ( 
skleidėjus, ir jungtis prie tikro 
—- šiandienio medicinos — psi
chologijos mokslų pagrindų gė
rio. Ap e lokį jungimąsi bus 
tuščios kalbos tol, kol mes pra
dėsime pildyti svarbiausią Kris
taus Įsakymą: kol mes pradė
simo vienu ir pačiu svarbiausiu 
darbu užsiimti —- kol mes im
sime reikiamai savas asmeny
bes žmoginti. Apie tą svarbiau- 
są man ir tamstai veiklą savas 
asmenybes geravalinanl dabar 
ir prisiminsime.

Vertingiausia Lietuvio 
GėryLė-jo Asmenybės 

Sveikybė

I
ir toliau labai nekalėdiškai be
sielgę: jie turi liautis prašę lik

■ gimusio Kristaus nušluoti ne teiI °sybę ir skriaudas. Mal, tokie pa
sakėčiai velija toliau lėbauti 
kaip lėbavę, o, pagal juos, te
gul Krislus jų priterštą kiemą 
šluoja. Tekios ir panašios reli
ginės atgyvenos turi nvkti mūši; 
aplinkoj^: niekas panašių nie- 

Nėpaveskime t-ik .gimusiam ką toliau neturi skleisti, o mes 
Kristui savo veiklos. Jis mus turime liautis lokių niekų sklei- 
ragjha vienu ir pačiu svarbiau- dėjus palaikyti. Dar daugiau: 
siu dalyku gyvenime užsiimti: mes lokius niekdarius turime Į suprasti, kad vertingiausia lie-

tuvio ir, žinoma, kiekvieno , pasaulio žmonių daugumos var 
žmogaus gėrybė yra jo PILNA du tvirtina, jog PILNUTINĖ 
SVEIKATA. Ji yra žmogaus j SVEIKATA YRA PILNAS ŽMO 
kūrybinės veiklos pagrindas ir Į. GAUS FIZINIS, PROTINIS IR 
jo Įsigijamų vertybių įprasmi- PAJAUTų ASMENYBĖS TVIR 
nimas. Be pilnos sveikatos net 
bilijoniniai turtai yra dulkė. 
Juk nė vienas neparduosime sa
vos sveikatos vienam su mirti- proto 
mi kovojančiam šiais laikais bi- žmogui dar yra būtina pajautų 
lijonieriui, nors jis mums už to- asmenybės-nusiteikimų) darna, 
kią sveikatą daug daugiau už-"' • 
mokėtų, negu .-yisos Amerikos 
metinis biudžetas. Už tai šiose

TUMAS. Pilnutinė sveikata nė
ra, kaip anksčiau manyta, vien 
kūno pabėgimo nebuvimas, ar 

silpnumo stoka-sveikam

tą apsprendžia trys veiksniai: 
PAVELDĖJIMAS, APLINka ir 
AUKLĖJIMAS. Gyvenimo pra
džiai kraitį žmogus gauna iš 
abiejų tėvų apvaisinto narve
lio pavidale. Pastarajame ran
dasi sudėtingi, kiekvieno žmo
gaus skirtingi kūneliai, vadina
mi GENAIS. Jie, turėdami be
sivystančio žmogaus planą, nu
lemia visas žmogaus savybes. 
Tų genų pakitimų pasėkoje at
siradę žmoguje pakitimai, vadi
nama paveldėjimu. Žmogus gau 
na visas paveldėjamąsias prieš 
ii gyvenusių gentkarčių — iš 
kartos karton perduotas-teigia- 
mas ir neigiamas savybes. Tai
gi, žmogus nėra “švari lenta” 
(tabula rasa), kaip seniau kad 
buvo tvirtinama, ant kurios ga
lėtų rašyti kas ką nori ir kaip 
norėdamas jį išauklėti. Ne, taip 
nėra, kaip senovėje manyta. 
Mat, žmogus duodasi auklėja
mas tik paveldėtų savumų ri
bose Tik paveldėjimą įtakojan
čias jėgas galimai tvarkydami 
ir gerindami, mes galime mė
ginti pagerinti pačius žmogaus 
pradus.

APLINKOS ĮTAKA BESI
VYSTANČIAM ŽMOGUI

LINKSMU IR LAIMINGU KALĖDŲ ŠVENČIŲ
VISIEMS DRAUGAMS, BIČIULIAMS, PRIETELIAMS 

IR VISIEMS CHICAGOS LIETUVIAMS

POVILAS ir SALLY RIDIKAI
3354 So. Halsted St, Chicago, III. 60608 . Tel, YA 7-1911

Lietuviai dabar jau privalo) Kalėdose atgimkime tiesai: im
kime vertinti labiausiai tik ver
tingiausias vertybes. O viena 
tokių vertybių yra pilna svei
kata.

Gaila, kad ne visi supranta
me ir sugebame, kaip tokią svei 
katą Įsigyti, ar ją įsigijus išlai
kyti. O toks supratimas ir suge
bėjimas mums yra būtinas: jis 
laiduoja mums tinkamą savų, 
kaip žmonių ir kaip lietuvių, 
pareigų atlikimą. O tinkamai 
savas pareigas atlikti kiekvie
nas privalome, nes gyvenimas 
yra ne kas kitas, kaip tinkamas 
pareigų atlikimas.

MOKSLIŠKAS PILNOS 
SVEIKATOS APTARIMAS

_ • _•* _ V •’ -

Moksliškai pilnutinę sveikatą 
aptaria PASAULINĖS SVEIKA 
TOS ORGANIZACIJOS statu
tas (Word Health Organiza
tion). Jį 1947 m. paruošė 64 
valstybių sveikatos reikalų at- 
stovai-žinovai. Pastarieji viso

Mat, tik asmenybe normalūs 
žmonės gali būti geravaliai. 
Tas ypač Kalėdose naudinga 
prisiminti. Kaip negali žmogui 
pasakyti: “Būk sveikas-’ — ir 
vien dėl tokio pasakymo tikė
tis, kas jis bus sveikas. Taip ne
galima sakyti: “Būk geravalis” 
— ir tikėtis kad Kalėdose tu sa
vą pareigą atlikai-žmogų bloga- 
valį geravaliu Tai baisi netie
sa, mat geravališkumas yra da 
lis pilnos sveikatos. O pilnam 
susveikimui žmogus turi padėti 
labai daug pastangų. Toks be 
pastangų ko nors naudingo su
laukti tikėjimas ir kitus tokia 
neteisybe gaubimas yra tikrai 
erodiškas elgesys daugelio mū
sų eiliniu žmonių ir vadeivų. 
Visiems gana jau tokių prieta
rų. Daug naudingiau bus kai 
mes gilinsimės i pilno žmogaus 
susveikimo pagrindus. Štai jie

VISAPUSIŠKAI SVEIKAS 
ŽMOGUS YRA SUDĖTINIŲ 

TARPUSAVIO VEIKIMO 
JĖGŲ IŠDAVA

Žmogaus visapusišką sveika-

SVEIKINAME JUS IR JŪSŲ ŠEIMAS
SU ŠVENTOMIS KALĖDOMIS

■ '///>;

■■•■' * • .*. W-■ W

Aldermanas FRANK J. BRADY 
15th Ward

Regular Democratic Organization

FRANK D. SAVICKAS
Stale Senator 27ib District 

and Ward Committeennn — 15th Ward 
Regular Democratic Organization

Aplinka yra visas išorinis pa
saulis, supąs prasidėjusį žmo
gų. Nors minėti genai turi žmo 
gaus planą ir žmogus pagal jį 
vystosi, vis tik aplinka tą planą 
gali įvairiopai, nors ribotai, pa
keisti. Žmogaus vystymasis su
sideda iš begalinio skaičiaus fi
zinių-cheminių veiksnių. Pavel- 
dėjamos jėgos taip labai esti 
įtakojamos aplinkos, kad sun
ku esti nustatyti, kuris veiksnys 
ką nulemia besivystančiame 
žmoguje. Tiek aplinkos, tiek 
genų nenormalumai gali iššauk 
ti žmogaus ydingąfjįšsįvystįymąJ 
Dar negimęs žmoguss esti ypač 
lengvai sužalojamas. (Rūkanti 
ir narkotikus bei degtinę varto
janti motina sunkumoje, ar 
toks tėvas apvaisindamas žmo
ną tampa tikrais Erodais savo 
vaikui — jie žudo juos įvairiau
siai, dažnai visai nužudydami.) 
Todėl šiose Kalėdose visų mū
sų pareiga yrą mesti senus prie 
tarus-visokius savo elgesio iš- 

I krypimus ir -pradėti ryžtis eiti 
savas pareigas kuo geriausiai. 
Dvejopus darbus šiose Kalėdose 
kiekvienas privalome atlikti: 

| PRADĖTI GALIMAI STIP- 
| RIAU VISAPUSIŠKAI SVEIK- 
į TI ir ŠIŲ DIENŲ MOKSLO PA 

GRINDAIS APSIŠVIESTI. Tik 
tada mes geriau savai priaugan 
čiai kartai padėsime vystytis į 
geravalius asmenis tinkamu
AUKLĖJIMO ĮTAKA ŽMO
GAUS PILNAM SUBRENDI-

MUI-SUSVEIKIMUI
Auklėjimas, pagal Lietuvišką 

Enciklopediją, yra sąmoninga ir 
sistemingai organizuota suau
gusiojo įtaka besivystančiam 
žmogui, siekiant kuo pilnesnio 
išsivystymo visų prigimtų žmo
gaus galių. Auklėjimas turi 
remtis natūralių žmogaus vys
tymosi jėgų supratimu, sutei
kiant toms jėgoms tinkamiau
sias vystymosi sąlygas ir reika
le tas jėgas sukontroliuojant. 
Bet koks bet kieno skelbiamas 
nenatūralumas arba šių dienų 
mokslinei patirčiai neatitinka- 
mumas auklėjime yra stabdys 
tinkamam žmogaus vystymuisi.

Visi lietuviai turime sugebėti 
apsišviesti ir sveikatą subalan
suoti taip stipriai, kad mes jo- 
Kiems auklėjimo bei sveikėjimo 
mokslo spekuliantams neleistu- 
me savojo prieauglio žaloti. 
Auklėtojo visapusiškas sveiku
mas yra ne mažiau svarbus už 
jo pedagoginį apsišvietimą.

Washingtone, Valstybiniame 
Proto Sveikatos Tyrimo Insti-

lute atliktais tyrimais susekta, 
kad tie vaikai, kurie iki tnjų 
savo amžiaus metų nepatyrė..-... 
MEILĖS iš aplinkinių, ir netu
rėjo 'kam jos PARODYTI ■— 
negalėjo žmoniškai sugyventi 
su kitais. -Pas tokius vaikus 
toks nesugyvenimas darosi pas
tovus. Jis sutrukdo jiems bręsti 
ir tinkamai savo charakterį iš
vystyti. O toks va’ko nesugyve- 
namumas yra ryškiausias psi
chopato požymis. Nepilnos svei 
katos mokytojas, nors ir auksi
nės auklėjimo sistemos žino
vas, vaiką žaloja-jis jam mei
lės nesugeba parodyti.

Argi ir toliau mes toleruosi
me nesubrendėlius atsakingose 
vietose besirandančius mūsiš
kius, kurie, pamynę mediciniš
kas ir psichologines-pedagogines 
tiesas, patys pasakėlėmis minta 
ir mūsų vaikus bei mus suau
gusius jomis maitina?! Ypač 
dvasiškiai turi pasispausti šioje 
srityje. Jie negali toliau prašy
ti, kad kad Dievas suteiktų tai
ką, ramybę, kad Kūdykėlis iš
šluotų kriminalą, kad Marija 
išvalytų orą... mums besipešant, 
kriminalu. užsiimant ir orą ter
šiant. Savas pareigas męs pa
tys turime aiįkti, ar. norime, 
ar tai mums .patinka, ar ne, ^Ki
to kelio į taikesnį.1 rameshį be 
kriminalo ir švarėsęiį mūsų gy
venimą nebuvo, nėra ir būtį ne
gali . Tcd ėl , visi' ■ ypač dvasiš
kiai, nelaukime kątąsttofds;nė- 
delskime -su savos sveikatos 
tvarkymu iki . revoliučinių’.-pa- 
kaitų; kurios visada lydi -žmo
gaus nesitvarkymą savo asme
nybėje. okykimės 'iš įvykusių 
gyvenime sukrėtimų, kurių su
silaukė valdovai, kraštai, Baž
nyčia’ per ilgai užtraukusi su 
būdomis' reformomis.

IŠVĄp^ Matom, kad norė
dami sveiko lietuvio visuome
nės nario susilaukti, privaloihe 
į visus žmogaus sveikatingumą 
įtakojančius veiksnius: .pavel
dėjimą, aplinką ir auklėjimą 
kreipti dėmesį. Reikia mums 
lietuviams pradėti žmogumi rū- ' 

.pintis da^U>rieš :jam gimstant.
Reikia sveiko žmogaus pradė
jimui tėvus ‘ paruošti. Toliau, 
įsčiose prasidėjusiam žmogui 
reikia tinkamas sąlygas suda
ryti ir jį sveikai išnešiojus, svei 
kai-nesužalotaj pagimdyti.'"Rei
kia gimusį, iki jam subręstant, 
tinkamai auklėti. Auklėjimas 
susideda iš tinkamo valkui pe
no duodamoiteikiamo jo kūnui, 
protui ir pa j aųtoms-jausmamš- 
asmenybei. ,

Visapusišku lietuviško -prie
auglio sveikatingumu rūpmime 
sis — tokias auklėjimui priemo
nes parengiant ir keliįis nuro
dant, yra viena svarbiausių db 
kūrybingiausių mūsų dabarties 
ir ateities pareigų. -Ir tai -svar
biausias darbas mūsų visų, o 
ne vien moterų.

Gal galvą sau suteiks ir da
bartinė lietuviškoji bendruo
menė: paliovus ’menkystėmis 
užsiėmus, pradės padėti palie
gusiam -lietuviui ir dar į gyve-. 
nimą žengiančiam prieaugliui 
subręsti į gąi’mai st presnį pil
nos sveikatos asmenį. Tik prie 
taip sutvirtėjusią lietuvio bus 
galima eiti su lietūv'šfca RutŪL- 
ra, kurią jis pajėgs savintiš tik 
būdamas minėtai trejepai sus- 

' veikęs.
Šitoks mūsų visiems oręarii- 

zuotiems vienetams kalėdiškus 
linkėjimas yra prasminaiausias 
ir nedelsiant įgyvendintinas,, 
norint toliau mums tikrais; ir 
apsišvietusiais žmonėmis, 6 taip 
pat ir lietuviais išlikti,

PASISKAITYTI. Wiliam §- 
Sadler, M.. D. Theory and Prac 
tice of Psychiatry, The C. V. 
osby Co. T*

SIUNTINIAI 1 LIETUVA / 
Cosmos parcels Express Corp. . • ,

MARQUETTE GIFT FARCERS SERVER
501 W. 691 h St. Chirato. III. 6<M?29. tX. K A, Vl.il? «
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ALT skyrius bendruomenininkų sąmišyje
(Laiškas iš St. Petersburg, Fla.)

Ameriko's Lietuviu Tarvbcs 
SI. Petersburgo skyriaus narių 
susirinkimas^ Įvykęs š.m. grau
džio dieną Lietuvių Klubo patal
pose, buvo gražus vienybės pris- 
tatvmas ALT skyriaus darbe; 
o tuo pačiu gyvas Įrodymas pui
kaus talkininkavimo centrui.

Susirinkimo pagrindan buvo 
patlėtas skyriaus pirmininko 
dail. Antano Rukšlelės praneši
mas apie Clevelande, Hollende.r 
House viešbutyje, Įvykusį ALT 
39-tąjį suvažiavimą ir 9-tąjį 
Amerikos Lietuvių Kongresą, 
kur jis dalyvavo" kaip St. Peters
burgo skyriaus siųstas atstovas. 
Gera buvo girdėti apie puikų 
bei vieningą darbą taip ALT 
Tarybos suvažiavime, taip 9-me 
Am. Lietuvių Kongrese.

Kaip gražu ir džiugu, kad 13 
politinių pažiūrų, Įvairių tikėji
mų bei Įsitikinimų grupių, suė
jusių dirbti Lietuvos laisvinimo 
ir Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo darbą, apsijungę vie
nybės dvasia ir vienu tuo pačiu 
idealo siekimu, Įrodė savo ver
tybę, siekdami tikslo su nepa
laužiama valia kovoje iki per
galės. Neveltui Kongreso salėje, 
virš prezidiumo stalo, buvo iš
keltas stambus riašas — Lietu

vis nepavargs kovoje už Lietu
vos laisvę!

St. Petersburgo prel. J. Balko
nas ir kun. J. Gasiūnas — pir
mas ALT suvažiavime, antras 
Am. Lietuvių Kongrese — kal
bėjo invokacijas.

Buvo labai prasminga, kai abu 
i mūsų vyskupai — Deksnys ir 
Brizgys — buvo pakviesti Į Gar
bės Prezidiumą, užimdami vie
tas šalia VLIKO pirmininko dr. 
K. Bobelio', generalinio konsulo 
A. Simučio, P. Dargio, dr. J. Va
laičio ir kitų. Pranešimas dr. K. 
Šidlausko, paskaitos A. Simučio 
ir dr. K. Bobelio nutarta išleisti 
atskiru leidiniu. Tam tikslui, 
minučių bėgyje, susirinkusiųjų 
buvo sudėta virš $1,560. —

Po gyvai perduoto pirminin
ko A. Rukšlelės pranešimo, bu
vo paprašytas VLIKO pirminin
kas ir ALT garbės pirmininkas 
dr. K. Bobelis susirinkimui tar
ti žc'di apie rūpimą ir lauktą 
naujieną. Buvo džiugu išgirsti, 
kad kongresmanui Bill Young 
rašyti padėkos laiškai už rezo
liucijos 147 kėlimą, jos rėmimą 
ir dėtas pastangas, kad ši rezo
liucija būtų Atstovų Rūmų pri
imta, dr. K. Bobelio žodžiais 
darbas nenuėjo niekais, ši rezo-

- WSHdPl
6Č909 ‘III ‘0SB3JU0 ‘pa-ųs SS9S

SBi>jn.iiii9 jį sefo^Xp.v)

svunvi svxnviAA na
SUI0IUIE}StZE(I JĮ SUIB^nEjp 

‘SUIBpiOpEd GAPS npfUĮĮ fU9Į\[ 

hžUĮUIĮBĮ JĮ niOUOAS npąĮBy[ ftlUS3{UFĮ
Studentė Ramunė Tričytė praveda programą Reorganizacinės L. B-nės penkmečio veiklos 

sukaktuviniame minėjime, Įvykusiame 1979 m. spalio mėn. 20 d. Tautiniuose namuose.

JAY DRUGS VAISTINĖ į
1 2759 VV. 71 st St., Chicago, HL

j RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL-

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

Sekmadieniais nuo 9 vai ryto iki 8:30 vaL vak.
I>. KUHLMAN, B.S., Registruotai vaistininkas

Tel. 476-2206 i

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
ir

------LAIMINGŲ NAUJŲ 1980 METŲ
Linki Krivūlės nariams ir rėmėjams

Buv. Lietuvos Policijos Tarnautojų 
Klubo Krivūlės Valdyba

>, ■ _____ -z

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
visiems savo klientams linki

GIFT PARCELS TO LITHUANIA
(PACKAGE EXPRESS AND TRAVEL 

AGENCY, INC.)

2608 West 69th St. Chicago, Ill. 60629
Tel. WA 5-2787

liucija praplėstoj ir stipresnėje 
formoj, kaip rezoliucija 200, 
buvo atstovų rūmų priimta 390 
balsų, nė vienam atstovui nepa
sisakius prieš. Jau yra didelis 
laimėj’ uas mūsų kovos labui. 
Pastaroji rezoliucija perduota 
Senatui kur, giliai tikima, bus 
irgi priimta. Už šią žinią dr. K. 
Bobeliui buvo karštai paplota.

Panaudodamas laiką tarti žo
dį, dr. K. Bbelis visai atvirai 
pasmerkė klubo valdybos sure
žisuoją ALTos skyriaus ir jo 
pirmininko apkaltinimą Bill 
Young laiškų rašymo darbe, 
kaip bendruomenės tryjų narių 
pilnai neapgalvotą veiksnią. Gi

šaky, Įžūliai įžeidė skyriaus pir
mininką ir visą skyrių, dirbantį 
didelį darbą, rganizuojant laiš
kų rašymus Amerikos vyriau
sybei, Kongreso- nariamsir už
sienio valstybių galvoms. Susi
rinkimas pamatė kuo užsiima 
Lietuvių Bendruomenės nariai 
ir kokiomis machinacijomis vyk
do savo darbą.

Išklausęs patiektą raštą, su
sirinkimas, vienbalsiai, įparei
gojo ALT skyriaus valdybą jį 
persiųsti Floridos Amerikos Lie
tuvių Klubo vaidybai ir įteikti įj 
klubo nariams, šis ALT sky
riaus susirinkimas griežtai pas-

merkė laukiniais balsais baubi
mą, ir mauro'jimą, neduodant 
skyriaus pirmininkui baigti kal
bos. Lygiai buvo pasmerktas 
ir vesto susirinkimo pirminin
kas, neradęs reikalo nutyldyti 
maurotojus ir atsiprašyti ALT 
skyriaus pirmininką už jo kal
bos nutraukimą. Gėda ne tik 
trims piktanoriams, bet ir visai 
klubo valdybai. leidusiai sureži
suoti kengūrų teismą.

Dalyvis.

Spausdinam paskutiniame LB 
Vagų puslapyje netilpusius ra
šinius. — Red.

Marija Noreikienė
mūsų, kaip Liet. Klubo narių, 
akimis žiūrint, tikrai, klubas nė
ra kelių asmenų nuosavybė, lei
džianti jiems sauvaliauti.

Susirinkimui netikėtumą pa
darė ALT skyriaus narys įteik
damas pirmininkui raštą, kuris, 
įteikėjui prašant, buvo visiems 
perskaitytas, šiuo raštu buvo 
pa reikštas pasipiktinimas, kad 
vos trys — iš dvylikos — klugo 
valdybos narių su Urbšaičiu pry-

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ!

TERRA
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nyba. VLIKas ir Diplomatinė 
Tarnyba neša Lietuvos tęstinu
mo vėliavą. Męs artimai bend
radarbiaujame. Visus tarptauti
nius memorandumus kaip Anks
čiau, taip ir dabar dengsime Di- 
qrfomatiites Tarnybos ir VLIKd 
vardu. Taip bus ir ateityje.

Be Madrido konferencijos pa
siruošimo akcijas, esame ipraJ 
dėję dar-vieną akciją, kuri buvo 
spontaniška sąryšyje su tų 45- 
kių lietuvių pareiškimu Maskvo
je. VLIKas pasiuntė 30-čiai Hel
sinkio aktų pasirašiusių, valsty
bių vyriausybėms pareiškimus, 
prašydamas jų paramos ir pa
reiškimo, remiant tų 45-kių Pa- 
baltiečių reikalavimą.

Mes nesiuritėme laiškų, kaip 
kad kas su tam tikromis inten- 
cjoms spaudoje skelbė, Sovietų 
Sąjungai, Čekoslovakijai, Bul
garijai ir Vengrijai ir Rytų Vo
kietijai. Mes tuos laiškus pasi- 
untėm 27-niom Vakarų valsty
bėm ir trim Sovietų satelitinėm 
valstybėm, bet tokiom, kurios 
daugiau linksta į nepriklauso
mybę nuo Maskvos: Jugoslav!-, 
jai, Lenkijąi ir Ruriiunijai, pra
šydami jų pagalbos. AŠ taip pat 
nemanau, kad būtų tikrai kas 
blogo-, jei .atsiradus galimybei, 
Lietuvos klausimas Sovietų Są
jungai būtų iškeltas tiesiogiai, 
tegul jie bando pasauliui aiškin
tis ! ! Ar galima kaltinti insti
tuciją, jeigu ji tą klausimą iš
kėlė viešame forume, ar tele
gramoj, ar laiške, žodinėje for
moje? Aš manau, kad mes Lie
tuvos klausimą turėtu-"- 
visiems ir visur, bet ir Sovietų 
Sąjungai, jei ją galėtume su
kompromituoti tarptautinį mę 
fo'rume. Kuo daugiau mes tą 
klausimą kelsiine, tud' daugiau 
jis,b,us gyvas, plėsis ir į mus 
bus atkreiptas viso pasaulio dė
menys. Mes negalime būti užsi
darę’aklai, ir skelbti mūsų idė
jas tik tiems, kurie mums pri
taria, priešingai mes galime kal
bėti su visais, ir net raudonais, 
išdėstyti savo planus, bet nepra- 
rasti savigarbos, tautinių . prin
cipų ir savo tikslų. ,

Šiandien jau mums yra žino
ma ir Madrido konferencijos da
ta. Toji konferencija įvyks 1980 
m. lapkričio 11d. Taip pat jau 
yra žinoma ir dalis Amerikos 
delegacijos. Toji Europos Sau
gumo ir Kooperacijos Komisija, 
kuriai vadovauja Dantie Fas- 
cell, yra sudaryta iš 15 žmonių. 
Jie visi automatiškai yra kon
ferencijos dalyviai delegatai. 
Šiuo metu yra dskutuojama, kas 
bus visos delegacijos pirminin
ku ir klek J.A.V. ■prėžTdė’h’ta'š t 
senatorius Vance paskirs žmo
gių į tą delegaciją.

(Bus daugiau)

nebūti. Amerikos Lietuvių Taryba,, o vėliau VLIKas. 
ALTo padedamas kuo pačiu klausimu rūpinasi

Senate svarbiausią kalbą pasakė sen. Howard Ba
ker, įtakingas Senato Paryš, nors Respublikonų sąrašu 
kandidatuoja į prezidentus. Jis papasakojo trumpą 
istoriją kaip Sovietų karo jėgos, susitarusios su naciais, 
pavergė Lietuvą, o vėliau prijungė Lietuvą prie Sovie
tų Sąjungos. 

- . ‘ - /
Antruoju kalbėjo sen. Frank ’Church, Senato už

sienio reikalų komitete pirmininkas. Senato komitetas, 
5 balsais prieš 4, priėmė šią rezoliuciją, bet sen. Church 
prašė, kad visi senatoriai balsuotų už šią rezoliuciją, 
kad prezidentas žinotų, tai yrą visų senatorių pageida
vimas. Senatoriai paklausė užsienio komiteto pirmi
ninko Church.

Turiningą kalbą pasakė sen. Javits ir senas lietu
vių draugas sen. Charles Percy. Jiedu iškėlė Sovietų 
valdžios padarytą prievartą Lietuvoje ir kitose Pabal
tijo valstybėse.

Paskutinis kalbėjo sen. Robert Dole. Jam Lietuvos 
reikalai gerai pažįstami, nes jis ne vieną kalbą pasakė 
Senate, lietuvių susirinkimuose ir respublikonų susi
rinkimuose. Sen. Dole pirmas Lietuvos klausimą iškėlė 
Belgrado konferencijoje. Jį puolė Sovietų delegacijos 
pirmininkas, bet jam labai griežtai atsakė Amerikos 
delegacijos pirmininkas, ambasadorius Arthur 
bergas.
- - JAV Senatas 'penktadienio rytą vienbalsiai 

mė rezoliuciją, liepiančią JAV prezidentui kelti
vos laisvės klausimą Madrido konferencijoje. Senato
riai sutiko, kad dar šios sesijos metu būtų priimta ši re
zoliucija. Jeigu Senatas nebūtų.balsavęs, tai tada viską 
būtų reikėję pradėti iš naujo.

Senato vienbalsis rezoliucijos priėmimas yra pats 
didžiausias Amerikos lietuvių laimėjimas. Turime vie
ningai dirbti, kad šitas lamėjimas būtų pravestas iki 
galo. Turime stengtis, kad rusai atšauktų savo karo jė
gas ir kolonistas iš Lietuvos ir kitų Pabaltijo val
stybių. j

trima Brfinwiwm
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Viltį atnešusios Kalėdos
Lietuviai mėgsta Kalėdas. Jas mėgo nepriklauso

moje Lietuvoje. Jas mėgsta ir Amerikoj.
Iš vakaro lietuviai suruošia Kūčias, kuriose pa

sivaišina, o sekančios dienos rytą skuba į bažnyčias. Pa
simeldę, susitinka su pažįstamais, giminėmis, pasikei
čia nuomonėmis apie šeimos ir visuomeninio gyvenimo 
reikalus, važiuoja namo, vėl vaišinasi ir pasikeičia nuo
monėmis apie sutiktus kaimynus ir gimines.

Kalėdos labai panašios ir Amerikoje. Lietuviai ir 
čia ruošia Kūčias, dauguma eina į bažnyčią, meldžiasi, 
gieda, klausosi pamaldų,. o vėliau susitinka su pažįsta
mais ir keičiasi nuomonėmis, apie sutiktus žmones, gi
lesnes pamokslininko mintis ir komentuoja naujoves.

Lietuviai džiaugiasi, kad šios Kalėdos jiems atne
ša naujų vilčių gimtiniam kraštui siekti laisvės ir ne
priklausomai tvarkyti savo kultūrinius ir ekonominius 
bei visuomeninius reikalus.

Visi lietuviai labai skaudžiai išgyveno Lietuvos ne
priklausomybės praradimą. Jie manė, kad Lietuva vis 
dėlto pajėgs savo teises į nepriklausomybę apginti tuoj 
po karo, kai bus siekiama Europos taikos. Bet šios vil
tys neišsipildė. Galingas okupantas, pave/gęs visą eilę 
naujų tautų ir valstybių,pavergė iri Lietuvą,o jos gyven
tojus tūkstančiais siuntė į Sibirą įvairiems prievartos 
darbams. Nedidelė dalis pajėgė pabėgti į Vakarus, bet 
ir čia .priešo buvo persekiojama ir gaudoma. Priešas 
norėjo visus lietuvius sugaudyti ir į rusų vergiją išvež
ti. Laimė, kad galinga Amerika pabėgusius apgynė ir 
sudarė sąlygas lietuviams apsigyventi Vakaruose.

. Didokas lietuvių skaičius ‘apsigyveno Amerikoje, 
Anglijoje, Australijoje, Pietų Amerioje, Vokietijoje ir 
kituose kraštuose, bet vilties grįžti į gimtinį savo kraš
tą neturėjo.

Karo pabaigoje buvo sudarytos Jungtinės Tautos,! 
kurios turėjo paruošti .pasaulio taiką, bet ir ši tarptau-! 
rinė organizacija lietuviams didesnių vilčių nedavė.; 
Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje Sovietų valdžia tu
rėjo veto teisę, kuri leido .jai nepageidaujamų klausimų jungos ir nacių Vokietijos, ir atšaukti karo jėgas

bendradarbiai būtų Lietuvos klausimą atsisakę svar
styti. Jie galėjo patvirtinti Lietuvos prijungimą prie 
Sovietų Sąjungos arba didele balsų dauguma Lietuvos 
pavergimo klausimo nesvarstyti.

Amerikos diplomatai, pavergtoje Europoje beieš
kodami taikos, paruošė Helsinkio aktus, pagal kuriuos, 
kartu su rusais, turėjo paruošti Europą taikai. Vaka
ram iškarto Helsinkio aktai atrodė Sovietų, valdžios 
pinklės Europai, tuo tarpu Amerikos diplomatai visai 
kitaip galvojo. Helsinkio aktai buvo įtraukti ir priim
ti keli labai svarbūs tarptautiniai dėsniai, kuriuos pasi
rašiusios valstybės, jų tarpe Sovietų Sąjunga, pasiža
dėjo gerbti.

Kad paruošiamoje taikos konferencijoje pavergtų 
tautų klausimas būtų svarstomas, jis privalo būti aptar
tas Helsinkio akto nurodyta tvarka. Prieš porą metų 
Belgrado konferencijoje Lietuvos ir kitų Pabaltijo, val
stybių klausimas iškeltas ir primintas Sovietų atsto
vams- kad šis klausimas dar nebaigtas ir jis turi būti 
Europos taikos konferencijoje apsvarstytas.

Artėjančių metų lapkričio mėnesį, pagal Helsinkio 
aktus, ruošiama Europos valstybių konferencija Mad-- 
ride, kur bus tęsiamos diskusijos apie tolimesnius Eu
ropos taikos reikalus.

Amerikos Senatas, kaip pranešė Dr. A. Bačkis,: 
Lietuvos atstovas Washingtone, ir Dr. Kazys Babelis,; 
VLIKo pirmininkas, ketvirtadienio naktį buvo svarsto
mas JAV Senate ir penktadienio rytą buvo aptarta 
ir vienbalsiai nubalsuota režoliucija, įtraukti Valstybės 
prezidentui artėjančios Madrido konferencijos dieno- 
tvarkėn Lietuvos, Latvijos ir Estijos nepriklausomybės, 
klausimą. Jeigu prezidentu bus perrinktas prez. Carte-į 
ris, tai jis kels Pabaltijo valstybių klausimą Helsinkioį 
konferencijoje, o jeigu būtų išrinktas kitas pi'oride’h- 
tas, tai jam teks šitas klausimas kelti.

Lietuviams tai yra didelis laimėjimas. Lietuva pa
vergta. Rusai neleis niekam šito klausimo kelti. Lietu-,

Gold-

priė- 
Lietu

DR. BOBEUO KALBA AMERIKOS

IX Amerikos Lietuvių Kongrese, įvykusiame 1979 m. spalio
13 ir 14 drenoms, Hpllenden House, Cleveland, Ohio. 

VLIKo pirmininko dr. Kazio Bobelio paskaita 
“Helsinkis-Belgradas-Madridas”

(Tęsinys)
Kokia dslbar .yra VLIKo akci

ja. VLIKas, kadangi veikia glo
baliniu mastu, yra parašęs raš
tus Pasaulio Lietuvių -’Bendru o- 
meirėi ir AiirenkOs Eiėftfvių Ta
rybai, prašydamas, kad rptrisidė- 
tų kaip galima štipriafa prie tos 
HGR 147 rezrtiuėipri pravedi- 
mo, -kad šavo institucijoms šluo
tų instrukcijas, kad visi skyriai 
veiktą tos rezoliucijos pravedi- 
mo linkme. VLIKo .įsitikinimu, 
jei ši rezoliucija bus pravesta.

viu grupė turėjo drąsos raštu, pareikšti Sovietų Ša-. Amerikoje, tai VlTKo dėlegači-, 
tarp Sovietp šį-i
, r remdamosi uziiiita Amerikos

. ...... z ! tffi^hlepožicijh,’bandys kkftr-’
nesvarstyti. Jeigu lietuviai būtų pajėgę iškelti paverg- Lietuvos, tai tolimesnis pasirašiusiųjų likimas nežino- pristatyti Vakarų EtttdpO's 
tos Lietuvos klausimą Jungtinėse Tautose, tai Sovietų ih’as. Jie gali būti kalėjime, bet jų gali ir gyvųjų tarpe valstybėms, kurios dah\’atis Mfe-
r - -- — - - . - - - - - - ------ Į -- - - . - —- - . - — • - - - - ’ ~ -

jungos valdžiai panaikinti susitarimą

drido konferencijoje, aiškinda
ma, kad ir jos užimtų panašią 
poziciją ir remtų ar keltų Lietu
vos klausimą Madride.

Kadangi Madrido konferenci
ja bus Ispanijoje, tai VLIKas 
padvigubino ELTOS leidinį is
panų kalba, kad didesnis ispa
nų skaičius jį galėtų gauti. Tas 
pats yra daroma Ir 'su prancūzų 
kalba leižiama ELTA. Jau esą-. 
Ine užvedę labai artimus santy
kis sū Kniiada. Khnada jau ir-' 
gi -išvystė akciją, kad panašią 
programą ’ pravestų per savd 
(jąrlamentą. Ta pati akcija yra 
Vykdoma šiuo metu Prancūži-, 
joje, Anglijoje ir Vokietijoje.! 
Taip pat esame labai artimame 
kontakte su Diplomatine Tar-

PATS SKAITYK IR DAR Ki
tus PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

f

F

Z

■

ALGIRDAS GUSTAITIS

LIETUVOS SIENŲ REIKALAI
(Tęsinys)

Teritoriniai pasikeitimai gali įvykti ne tik 
Europoje, bet ir Azijoje. Sovietų Sąjunga dabar 
tiesioginiai neprieina prie jų okupuotos Lietu
vos, jei neskaitytame šiaurinę Prūsijos dalį, ku
rią ji valdo Kalingrado srities pretekstu. Many- 
tina ir ateityje Rusija neprieitų prie Lietuvos, 
tai gal net ji padėtų mums atgauti pagrįstai mo
tyvuojamas žemes. Todėl ir šie reikalavimai nė
ra jokia grėsmė Sovietų Sąjungai ar būrimai 
Rusijai.

KAIP APGINTUME MUMS TEISĖTAI TU
RINČIAS PRIKLAUSYTI ŽEMES?

Kai prieš eilę metų buvau nuvykęs į Europą 
ir, be kitko, aplankiau istoriką dr. Zenoną Ivin
skį}, jis manęs laukė gatvėje prie universiteto 
rūmų. Nusivedęs į savo kabinetą atydžiai išklau
sė mano dėstymus dėl numatomų Lietuvos sienų. 
Jokių esminių pastabų nepadarė. Paskirus ma
no išvedžiojimus net parėmė atskirais faktais.Tik 
tai paklausė: kaip apginsite tokios Lietuvos 

O *9 sienas?
Klausimas nenustojo aktualumo ir šiandien.
Tada atsakiau, kad būsima Nepriklausoma 

Lietuva pilno karo negalėtų laimėti nei prieš vie-
r

ną kaimyną, išskyrus latvius, su kuriais niekad 
nekariausime, nes jie bus mūsų sąjungininkai. 
Mūsų jėga nėra karinė, bet politinė, kultūrinė, 
ir diplomatinė. Mums reikia visokiais būdais1 
stengtis išvengti karo ir su kaimynėmis ir di-' 
džiosiomis valstybėmis, kurios gali lemti būsi-, 
mamą Europos žemėlapį, iš anksto tartis, aiškiai 
išdėstant siektinas Lietuvos ribas, paremiant sa
vais rimtais motyvais. Stengtis gauti jų pripaži
nimą mūsų valstybinių siekių tokioje terito
rijoje. į

Be abejo gražumu neapsigynus, visa lietu 
vių tauta ir mūsų sąjungininkai gintų Lietuvai 
turinčias priklausyti žemes. Ir vėl pasauliui įro
dytame, kad mūsų siekimai yra tikri ir niekam 
neleisime siausti lietuvių tautai turinčiose pra
klausyti žemėse. Lietuviai ir vėl laimėtų!

Esminiai svarbu visiems lietuviams iŠ anks
to įsisąmoninti, kokiose žemėse siekiame Lietu
vos ir tuo pilnai įtikėti. Tautos ryžtas padaro ste
buklus, kaip žinome iš istorijos.

Tinkamas lietuvių tautos įsisąmoninimas dėl 
lietuviškų žemių turi būti pradėtas nuo pradinių 
mokyklų. Suaugę žmonės savo motyvavimus daž
nai grindžia mokyklose įgytomis žiniomis. Lietau 
viškoms mokykloms reikia parūpinti teisingus 
siektinos Lietuvos žemėlapius, mokytojai tari ge
rai įsiskaityti ir suprasti ką jie aiškina. Metų gė-

giuose riė buvę mokbiiai, išaugę į mok^hinkus, Į liaus 'problemose 
bus drąsesni ginant lietuvių tautos Tėikūlūs ir | kur padėti savo 
taip greitai neparklups prieš ‘Svetimųjų propa
gandinius vėjus.

Pergalę nebūtinai nulemia 'skaičius, bet at
kaklumas įtikėjimas ir niekaip nepalaužiama 
valia. Prisimenu garbingos atminties prof. My- 
kolo Biržiškos žodžius: “Pirmo pasaulinio karo 
metu Vilniuje buvo tiktai apie 30 sąmoningų lie
tuviškų šeimų”. Bet riša tauta įtikėjo Vilniaus 
priklausytinumu Lietuvai, jį paskelbė :savo sos
tine ir šiandien Vilnius turi virš 50% lietuvių ir, 
kaip žinome, dabar Vilniuje yra beveik pusė mi
lijono gyventojų. Štai, ką padarė nepalaužiamas 
lietuvių tikėjimas!

Nei kiek neabejoju, atgausime ir kitas Vil
nijos žemes ir prfglausimę tuos lietuviškos kil
mės žmones, kurie su ašaromis akyse prašosi gy
venti Lietuvoje.

Be teisėto tikėjimo tautos nepriklausomybė
— natgaunamos jokios žemės.

KUO APGINSIME ATGAUTAS SRITIS?
Tai antras mUn dažnai pastatomas klau

simas. .
Pesimistiškai galvojantieji miano, esą mes. 

turime per mažai žmonių apgyventi žęme^ ku
riose ilgesnį laiką nebuvo- lietuviškos admi
nistracijos.

Šiais laikais pasaulis dūsta -žmonių - pertek-

ir valstybėms kyla klausimas: 
gyventojus? Reikėtų džiaugtis 

tta’iht erdvės įsikurti it nesuspaustai gyX’enti po 
mūsų ateinančioms lietuviškoms generacijoms.

Tiesiogihę, pirmą ir pagrindinę -atramą nau
jose žemėse, bdnt iš pradžių, sudarytų iš admini
stracinių Lietuvos plotų atvykusieji. Panašiai, 
kaip 1939 metais Vilniuje, žmonės turėtų noriai 
vykti į atgautas žemes ir tokį tikėjimą reikia su
daryti palaipsniui išaiškinant ir įsąmoninant tų 
žemių būtinumą ir teisėtą priklausomumą lietu
vių tautai. Kiekivehas tokia tema s^ipštilš, 
knyga, aiškinimas yra naudingas. • .

Antra: į atgautas žemes kviestis užsienyje: 
gyvenančius lietuvius, ūet mišriomis šeimomis. 
Jiems patogiausiomis sąlygomis duoti nuosavy-, 
bes. Taip būtų išgelbėta dalis užsienio lietaviu. 
nuo visiško nv&autejmwu; tolygiai žymiai susti-' 
printa Lietuva. Užsienio lietuviai atsivežtų kito-į 
se tautose fr skirtingose kultūrose įgytas ver
tybes. tvirtindami visą lietuvių tautą.

Trečioji naujai atvykstančiųjų dalis būtų 
lietuviai grįžtantieji iš Sovietų Sąjungos ištrė
mimų,-ar dėl kitokių sąlygų , gyvenusieji rusiš
koje imperijoje; priimti ir su mišriomis šei
momis.

(Bus daugiau) .
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m4VENTO RASTO PAMOKYMAI ir paaiškinimai
7 KIEKVIENĄ DIENĄ BOTIN! KR1K5CIONIUL

TIKĖJIMAS ARBA PRIETARAI
Šiandien daugelis sako: “Aš tikiu į Dievą Tėvą”. Tačiau Dievo 

jie visai nepažįsta ir nežino ko jis reikalauja. Kartu su tikėjimu ; 
turi eiti Dievo ir jo valios pažinimas. Tikėjimas be žinojimo yra 
tik aklas įsitikinimas, paremtas spėliojimu arba įsivaizdavimu. Su 
tikėjimu turi pasirodyti geri darbai, nes parašyta, kad “tikėjimas 
be darbų yra miręs”, neturįs savyje gyvybės (Jok. 1:17). Didysis 
Mokytojas, Jėzus Kristus, yra pasakęs: “Kam vadinate mane Vieš
patie, Viešpatie, o nedarote ką aš sakau” (Luko 6.46). Panašiai 
kalba Ap. Povilas Kolosiečiams 1:10: “Elkitės kaip verta Vieš
patis... nešdami vaisių gerais darbais”. Ap. Jokūbas 1:22 sako: I 
“Būkite žodžio vykdytojai, o ne vien klausytojai, apgaudinėjantys : 
save. Tik vykdytojas tebus palaimintas už savo darbą”. “Nes žmo
gaus Sūnus ateis savo Tėvo garbėje su savo angelais ir tuomet jis 
atsilygins kiekvienam žiūrėdamas jo darbų”. — Mato 16:27.

»V. RASTO TYRINĖTOJAI
J. Muiikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

Mažeika
Laidotuvių Direktoriai

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

TEATNEŠA DŽIAUGSMĄ ŠVENTOS 
KALĖDOS IR LAIMĘ NAUJIEJI 

1980 METAI!

DK. K G. BALU KAS 
akUIERUA IR MOTIRŲ LIGOS 

GINEKOLOGINI CHIRURGUA

M4S So, Pwlwkl Rd. (Crawford 
Medical BuUdinf) TeL LU 5-M4« 
Priima ligonius pagal susitarimu. 

Jei neatailiepia, skambinti 374-8004

Visiems geros valios žmonėms 
Imkime viso geriausio. EUDEIKIS

PĖ. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wteki*««|*r Community klinikos 
' Modicinoa dirOktoriih

1838 S. Manhoim Rdv Wostchootor, IL. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomū ir 

. ’Ėaa antrą šeštadieni 8—3 vaL 
Tel : 582-2727 arte 542-2728

' TK. — BE 3-5883

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYB* AKIŲ LIGOS 

2907 West 103rd Straet 
Vnlnndnn pggflj y»<itarimu

DR. FRANK PLECKAS
■J ORTOMiTRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
• Vigil w. 71 Sf. TaL 737-5144

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
- “contact lenste”1

VaL -agai nutarimą. Uždaryta treč

£ I
s a ft ft 
I 
ft ft
a ft ft ft ft ft ft ft

ft 
ft

DR.LEONAS SEIBUTlb 
INKSTŲ, PŪ5L6S IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
3M4 WEST Wrd STREET

Ofiso tslofu 776 'MO 
R«zid«ndjos tolofu 448-5545

gDR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS 

Undra pMfca. «*m. W>TERŲ lląc 
Ofisas SM2 WEST 5>tn ST 13 IT 

v . Tai. M MUS
OFISO. VAL.; pirm., antrai., tračiaa

U.i/,' Mm •RrtMtaR.

?W Šileikis, o. p.
CV datat Specieli PWHi* 

(Arch SuoportR) ir 11
v at.; R«i-4 ir 6—8. fteštodiasiais ®—i
UM W*ct Ord ft„ Chlca«*. Vi.

Tale*,: P<W*cf 8-5884

DR. C. K. BOBELIS
, Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija.

Št. Petersburg, Fla. 33710 
Teh (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA

MOVING
Apdrausta* parfcravatymas

1 t U įvairiu atahim*.
, ANTANAS VILIMAS

J’ Tat 874-1883 arte 1763964

KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ PROGA 
sveikinu Brighton Parko Namų savininkų 
draugijos narius ir valdybą, generolo T. 
Daukanto Jūros kuopos seses ir brolius, 

gimines, draugus ir pažįstamus.

Viktoras Galeckas
Tel. 376r8095

Linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų 
Metų linki visiems lietuviams

MARIUS KIELA
KELIONIŲ Į LIETUVĄ IR KITUS • 

KRAŠTUS ATSTOVAS

6557 So. Tabnan Ave., 
Chicago, IL 60629 
Tel. (312) 737-1717

LINKSMŲ ŠVENČIŲ VISIEMS 
LIETUVIAMS

One Hour Dry Cleaning Service
One Day Shirt Service

THE MARQUETTE LAUNDRY
and

2416 West 69th St. Chicago, Ill. 60629
(on 69th x/z block west of Western)

Phone PR 8-9155

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

DOVYDAS P
ir

GERARDAS F

S*’

GAIDAS

DAIMID
EUDEIKIO KOPLYČIOS 

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

4330-34 So. California Avenue
Telefonas: LAfayette 3-0440 

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

iJ 
£ 
£

£ 
S 
R 
S
£ 
S 
g 
g

Aldona Pankienė ir 
Kornelija Vincelytė

GAIDAS-DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 —1742

Linksmu Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
LINKI SAVO KLIENTAMS

IR DRAUGAMS

ST. CASIMIR MONUMENT COMPANY
HAROLD E. NELSON, Sav.

3914 WEST 111th STREET
Vienas blokas nuo Šv. Kazimiero kapinių 

Tiesiog ten, kur busai sustoja

Dėl gražesnio, geresnio paminklo prieinamesne kaina — 
kreiptis prie Mr. Nelson

Telefonas BE 3-6335

V '3 Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų

» visiems lietuviams linki

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

> 649 EAST 162nd ST.
?!; South Holland, Illinois

Phone 264'2228 fc 
« «

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
l;~»ki visiems klientams, draugams 

ir pažįstamiems

BRIGHTON BAKERY
ANTANAS MACKEVIČIUS, Ssi.

8359 So. Saginaw Chicago, Ill. 60617
Tel. 734-3400

2457 West 46th Place Chicago, Ill. 60632 
Tclef.: \ Irginia 7-1250

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

4 2533 W. 71st Street
J 1410 So. 50th Ave., Ocero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicagos
Lietuvių 

ė
Laidotuvių
Direktorių

AMBULANSO - 
PATARNAVIMAS

TURIME 

KOPLYČIAS
VISOSE MIESTO

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVE. TeL: Y Arda 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th AveM Cicero, DL TeL: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE, TeL: LAfayette 3-3572

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-441C

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Tel. YArds 74911

RADIJO ii IMO J VALANDOS 
VIm U WOPA.

£ “Lietuvos Aidai’ 
■y* _.KAZt BRAZDŽIONYT*

Pro>r»R»t v*di|A

Lietuviu kalba: kasdien nve pir
madienio iki penktadienio 4:00 
4:30 vai. vak. šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

Vedėja Aldona Daukue
Telef-į MRmUct 4-54 U 

71ST So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60429

Kasdien nuo pirmadienio lt1—- 
penktadienio 9 vaL vak.

Viaoe laidos ii W0PA rtotim, 
banga 1490 AM.

St Petersburg, Fla., 5:30 vaL P-p.
ii WTIS stoties 1110—AM banga.

.2646 W. Ust Street
Chicago, Illinois 6062*‘

Telef. 778-5374
mwA.ijwwuMe uru.. -i., u u ieaf rj| _

MAUJIINO4. CHICAGO M. ILU jj.?nrhy, tW-niN'r
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Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
savo klientams, draugams ir pažįstamiems 

linki

V. ANDRIJAUSKAS IR ŠEIMA
TAVERNA IR DEGTINĖS KRAUTUVĖ

2500 W. 69th St. Tek: 778-1203

a-_—r - - > *

I TRUMPAI J

— Anzelmas Kybartas iš San 
ta Monica, Call., tapo ne tik 
Naujienų skaitytoju, bet ir jų 
rėmėju, užsisakydamas jis vie- 
neriems metams ir atsiųsdamas 
jų paramai $15 auką. Vis dau-

įn-vu ir daugiau tąuiię^ų pus- 
tębi j>er daug a;škią propagan*- 
dą, nukreiptą prieš Naujienas 
ir jų bendradarbius bei darbuo 
tojus, taip pat prieš tikruosius 
patrijotus .lietuvių visuomenėje. 
Ypatingai tai ryšku Draugo 
12 d. vedamajame, pasirašyta
me b. kv. inicijaląis. Dėkui už 
dėmesį Naujienoms ir už auką. 
Taip pat dėkui jo bičiuliams,

turėjusiems teigiamos įtakos. 
Gerą žinią malonu skelbti vi
siems skaitytojams, prašant dau 
giau pastangų Naujienų plati-i 
nime.

— S. Batūra iš Čikagos Kalė-' 
dų ir N. Metų proga sveikina 
V. Butrimą ir A. Butrimą bei J 
visus artimuosius, linkėdamas i 
visiems sėkmingų sekančių me
tų.

Namai, Žemė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE I REAL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS

Vietos ir užsienio gėrimai pigiausiomis kainomis.
SIUNTINIAI Į LIETUVA

Marija norbikien*

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ 

linki visiems lietuviams

VALDIS REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tel. 737- 7200 arba 737-8534

26OX Went SU. Chicago,- 111. 6O62S < Tet U a 
paainnkimtu geroa rūšies jvairių prekių.

MALSTA> te EUROPOS SA>1>*L1Ų

—B. Paikus iš Brighton Parko 
lankėsi Naujenose. Dėkui už 
vizitą, ankstybą prenumeratos 
pratęsimą ir už $7 auką. Taip 
pat dėkui tos apylinkės tautie
čiui, užsisakiusiam Naujienas 
vieneriems metams ir įteiku
siam $7 auką, bet pavardės pra 
šiušiam neskelbti.

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

pažįstamiems

TULPĖ VALGYKLA

Izidorius ir Juzefą Augaičiai - — ■ - —
2447 West 69th Street

Tek: 925-1123
- - g

S5*
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LINKSMU KALĖDŲ ŠVENČIU 
Ą- c

IR LAIMINGU NAUJU METU
W 4-

LINKIME L.B. APYLINKĖS NARIAMS IR VISIEMS 
MARQUETTE PARKO LIETUVIAMS.

Ė 
U 
M 

i?

i 
8(Rj-Lietuvių Bendruomenės Marquette | 

Parko Apylinkės Valdyba g

—Dėkui Antanui-Juodzevičiui 
iš Bridgeport© apylinkės už vi
zitą Naujienose, gerus linkėji
mus švenčių proga, ankstybą 
prenumeratos pratęsimą ir už 
47 auką. Taip pat dėkui A. Pet- 
trauskui iš Gage Parko už $2 
auką kalendoriui. 

• t

— Alfonsas Krakauskas iš 
Bridgeport© apylinkės lankėsi 
Naujienose. Dėkui už vizitą,
ankstybą prenumeratos pratęsi-:v?s 
ma ir už $7 auką.

i

— 35 Maria aukšt. Mokyklos 
mokinės, išpildžiusios nustaty
tas sąlygas, gavo Illinois State 
Scholare titulą. Tarp gavusių 
yra Rūta Česnauskaitė, Pamela 
Dybaitė, Silvija Jasinevičiūtė, 
Raminta Jautokaitę, Jąnė Kie-į

IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS.
DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I: 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Tel. Virginia 7-774 '

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS ♦ PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

RESTORANAS su f—’

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujųjų Metų 
linkime 

pacientams, draugams ir pažįstamiems

DR. P. ATKOCICNAS
DENTIST

1405 So. 49th Ct. Cicero, Ill. 60650
Tel.: OL 2-4276

LIETUVIŠKAS

namu ir visais moderniais Įrengi
mais Marauette Parko centre. Leng- 

pirkimo sąlygos, labai geras biz- 
reta proga.

ŠIMAITIS REALTY

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

1951 W. 63rd St. Tel. 436-7878:

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

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

rėmėjus.
Dr. V. Šimaitis, Silvija Krumplienė, Nijolė Skirpstūnienė, 

Raimundas Merkys ir Petras Leipus.

ŠIMAITIS
REALTY -----

2951 West 63rd St. Tel. 436-7878

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

MR. ir SŪNUS PAUL PUTRIM
BUČERNĖ ir GROSERNĖ

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

Į taitė, Regina Krutulytė, Diana j _ 
Į Maskaliūnaitė, Zuzana Matu-Į 

kaitė, Ginta Remeikytė ir Ra-1 
munė Tričytė.

— Pasaulio Lietuvių Jaunim.o 
Sąjungos valdyba Čikagoje pa-; 
sveikino Naujienas švenčių pro j 
ga dail. A. Sutkuvienės 
tu ir Vydūno Jaunimo

, išleistu atviruku.

839-1784 arba 839-5568

i DĖMESIO 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $106 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkam* 
Kreiptis:

A. LAURAITIS
4645 So. ASHLAND AVĖ.

523-8775

sukur-. 
fondo

i — Muz. Stasio Sližio 
vaujamas Detroito jaunimo cho I 
ras pakviestas atvykti sausio, 
26 d. i Klevelandą su A. Gus
taičio muzikiniu veikalu “Sek-

į minių vainikas”. Kviečia LB. 
apygardos valdyba.

— Detroito lietuviai kviečia
mi savo aukas Tautos Fondui 
įteikti vietos komitetui. Komi
tetą sudaro J. Mikaila, E. Bulo
tienė, Č. šadeika, A. Musteikis 
V. Staškus ir V. Tamošiūnas.

vado-

Gausus narnų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
vairi apdrauda —INSURANCE 
UJTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
6600 S. Pulaski, Chicago

Tel. 767-0600.

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
Tel. REpublic 7-1941

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininku Reikia

SECRETARY TO EXEC. DIRECTOR

National health agency seeks exp. 
secretary. Good communication skills, 
yping 65 wpm net. Dictating ma
rine exp. helpful. Good benefits & 
salary. < • ..

Cal! Mrs. Zimmerman, 341-1370.
Equal Opportunity Employer M/F

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Ava. . 
Chicago, 1IL 60632. Tel. YA 7-5980

'A 
S 
X

R
KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ PROGA

SVEIKINU VISUS SAVO DRAUGUS, PAŽĮSTAMUS 
IR ARTIMUOSIUS.

Vietoj kalėdinių atvirukų, siunčiu 
auką Naujienoms.

PETRAS SUBAČIUS
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% 
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VENECUELOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
VALDYBA

sveikina visus savo draugus ir prijaučiančius
su Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais 1980 metais!

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ 
linki draugams ir klientams

EDMUNDAS VENGIANSKAS Iš

HOLLINGSHEAD OLDSMOBILE
PREKYBOS ĮMONĖS

5370 So. Western Ave. Telef. 476-7000

— Aldona ir Vytautas Tauras 
Kalėdų švenčių bei Naujųjų 
Metų proga sveikina visus ge
ros valios lietuvius, o ypatingai 
spaudos darbuotojus. Spaudai 
paremti skyrė $20.

YPATINGAS UŽGIMIMAS
ŠĮ pasaulį kas sekundę išvys

ta 4 kūdikiai. Ar kiekviena tv 
naujų gyvybių bus reikšminga 
pasauliui? Mes nežinome. Bei 
kalbėsime rytoj apie Vieną, Ku
ris pakeitė milijonams žmonių 
jų gyvenimo eigą. Pasiklausy
kite rytoj “Gerosios Naujienos 
Lietuviams” 9:15 vai. vakare 
radijo banga 1 190 AM per “Lie- 
’uvo's Aidus”.

Yearly 
yping. 
Perfect 
children.

SECRETARY

seasonal help' wanted. Lite 
filing & general paperwork, 
for mother with school age

337-0082

M. ž I M K U S
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitoki blankai.

HELP WANTED — MALE-FF.MALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

PRINTED CIRCUITS

Only people who want a future with 
i progressive company need answer 
this add. Day and Nights available in

« SILK SCREENING
* NC DRILLING
* PHOTO LAB.
* INSPECTION
* PLATING
Elk Grove Area 640-1050

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent 
3208'/z W. 95th St 
Everg. Park, UI. 
60642, - 424-8654

State Farm Fire and Casualty Company

žiemos laikui prasidėjus, nepamirškite apsilankyti šioje 
prekyboje, čia rasite gausiai naujų ir vartotų automobilių. 
Lietuvius šioje Įmonėje mielai aptarnauja Edmundas 
Vengianskas

Penktadienį -1:23 vai. popiet 
per Sophie Barčus: “Nusivylęs 
gyvenimu?!..Nepraleiskite 
šios ypatingos radijo progra
mos baigiantis šiems seniesiems 
metams.

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
linkime visiems mūsų klientams 

ir draugams

CHERRY MEAT PACKERS, Inc.
4750 So. California Ave., Chicago, IL 60632 

Tel.: YA 7-1200

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
linkime mūsų klientams, draugams 

ir pažįstamiems

RAMUNĖ DELIKATESŲ KRAUTUVĖ 
IR RESTORANAS

ONUTĖ KONKULEVICIENĖ IR BRONIUS ZABUKAS

2547 W. 69th Street Tek: 925-4254

Parašykite mums, pareika 
Jaudamas knygelės: “Iš praei 
ties tavo sūnūs te stiprybę se 
inia”. Prisiusime dovanai.

Mūsų adresas:
Lithuanian Ministries 
P.O. Box 321
Oak Lawn, Ill. 60451 

$ * ♦
POKALĖDINĖ VAKARIENĖ
Lietuvių Koplyčia, kuri išlai

ko “Gerosios Naujienos Lietu
viams’’ radijo programą, mali
niai kviečia mūsų programos 
klausytojus atvykti gruodžio 
mėn. 29 d., šeštadienį, 6:30 vai 
vakare į Pokalėdinę Vakarienę 
ir susipaižnti su mumis asine j

— LŠST Sąjungos Garbės 
teismo pirm. Marijonas šnapš- 
tys ir jo' šeima linki sesėms ir 
broliams šauliams, giminai- 
•iams, bičiuliams, o ypač sąjun
gos bei daliniu G. Teismu na- 
•iams-kolegoms teisėjams tyro 
iv. Kalėdų džiaugsmo ir sėk- 
nngų Naujų 1980-ųjų Metų. 
'Šia proga aukoja 
loms $15.)

• SPECIALI 20% 
DA PRISTAČIUS ŠĮ
VfĄ. Auksiniai ir sidabriniai re 
teželiai, žiedai, gintariniai karo 
liai. auskarai ir kiti papuošalai 
PERKAME sidabrines ir auksi 
.les monetas bei pašto ženklų 
kolekcijas. Mokame aukšta 
kainas. PATRIA, 4207 So. Sac 
.•amento - prie Archer.

Tel. 247-5081 (Pr.)

NAMŲ REMONTAS
Langai .— Durys — Porčial — Ce
mento laiptai — šaligatviai ir kita.

Kalbame lietuviškai
TeL 476-5635

Naujie-

NUOLAI
SKELBT

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo 9 vai. ryto 
iki 6 vai. vak. Šeštadienį nuo 

9 vai. ryto iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitarimą.

Tel. 776-5162 arba 776-5163
2649 West 63rd Street

Chicago, UI. 60629

niškai. Įėjimas — laisva auka 
Dėl smulkesnių informaciji 
skambinkite telefonu 735-1048

SUSIRINKIMŲ

Chicagos Lietuviu Suvalkiečiu drau- 
Į jijos priešmtinis narių susirinkimas 

vyks penktadienį, gruodžio 28 d., 
■ J vai. vak., Vyčių salėje, 2455 West 
Į 17th St. Nariai kviečiami atsilankyti, 
' nes yra daug svarbių reikalų aptarti. 

3us ir naujos valdybos rinkimai.
Po susirinkimo Mjus vaišės.

E. Strungys, rast.

Helps Shrink 
Swelling Of - 
Hemorrhoidal 
Tissues

caused by inflammation
Doctors have found a medica
tion that in many cases gives 
prompt, temporary relief for 
hours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissues,then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation No 
prescription is needed. Prepa
ration H. Ointment and sup
positories. Use only as directed.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

8 — Naujienos, Chicago, Hl. — Monday, December 24, 1979




