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KINIEČIAI NO
KRIMINALAS ITALIJOJE

ŽMONIŲ, ĮKAITAIS GROBIMAS DAROSI 
P > PELNINGA . PROFESIJA

MILANAS. — Marcella Bo- —
roti Balestrini, turtingo bizpie į K I N.I.J A A M E I 
riaus Milano mieste duktė, sep K 0 N Ė J A

: tintą mėnesį nėščia, ąntroJĮiū- 
' dikio laukianti, 54 dienas pra-

> leido’ nėrdama ir siuvinėdama 
'■.V laukiamam naujagimiui mąrš- 
' ykiriukus, megstinukuą ir kt? 

’"drabužėliuš, Aišų“Įąiką prira- 
' kįntk iiž kojos prie gulto ruiid.

įpalvos patapnos beveik du 
jjičnesius pagrobta naujos rū- 

ir šiąptąi lar- 
L \J^pma, kol-buš išpirkta už'mĮ-

kaiaujanajy^ęUšfą kainą išpit- 
. ■' * ? i* t ' ■ O J r F • ? S ? ■» - ’- ■ < A ”Kimo, -r r ‘ a ;

’ • e ? e; L

■•Mrs.’ B.;33, yra
• vigna iš 45 italų, .-pabrobtų iš
pirkimui 4978 melais*.

” ' * * - - * ę ~ f \ " ’ ■ » p' * -- u 4

“Mums jus esa|ė didelė bran 
genybė ir ip.es šįėųgiamęs jus 
gerai užlaikyti, kad .ųesuž&lo- 
jus”, pasakė vienas 'Aižsithas- 
kavęs grobikas po M, ’kai ji 
jau pagrobta atsibudo po clo- 
rofonno, ^ųrĮuo^bųvo apsvai
ginta pagrobdami spąlįp 9 die
ną ir paleista sumažėjus arti

V: ŠANCHAJUS.— šiomis die-‘ 
nbniis didžiausiame kinų mie
ste'Šanchajuje prie namų sie
nų atsirado išklijuotas milžini
ško didumo sieninis laikraštis 
iš 29 didelių — po 3x1 pėdų’ 
didumo puslapių. Lairašty nu- • 
rodomas Amerios 1776 melų 
Neprilausomybės Deklaracijos’ 
pavyzdys ir žmogaus teisės, km 
rių reikalaujama ir Kinijos5 

Apiliečiąms.y Laikraštis sukČlė 
tokį susidomėjimą, kad skaito 
šimtai žmonių, kiek priteb 
\pa. ' . . . ■ !

Ypatingą susidomėjimą 
kęlia sekantis sakinys: ‘AAme- ’ 
rikos Nepriklausomybės Deki 
laracija iš 1776 metų garantūd 
ja žmogaus teises, kurias priva 
1b turėti ir kiniečiai” rašo 14-. ir - ; . .
me puslapyje. Tas puslapis"ž‘

. Nuo 1973 metų žmonių pa
grobimas rodo, kad -Ttąlijojė 
grobimas .yra labai- pelningas 
ir . pah-ginti, nėla^ai:jruSkjnghs 
“verslas”, rodo’,kad Italijoj; jis * . ■ **- ’ a .... f. ~
jau* yra, iąąuggs: it'' -išsišakojęs, 
ypacAmim^kLombftsdJjbs " pro 

• vinčijojė.’, ?•s \ • Ay . .
KAdąngf Italijos .valdžia per 

5 metus ’ ’ nepasirū pin o pilie
čių ai>saujįa Jr^-š^ ru^s:-? kri- 
minąio išrldikthiinu^ ’ ką' parp- 
tlė net buvušio ministerio,. pir- 
mininkoAldoMoro pagrobi
mas ir nužudymas, . pesimistų 
spėjimu, tos rūšies kriminalaą. 
rpdo tendenciją tarpti. Juk ir 
Mafija, paplitusi ir kitose šaly 
še, Italijoje išivystė iv tebėra 
gyva ir veikli.- <• 5

žmonių grobimo “profesi
ja” davė pelningą pajamų ver
slą sumaniems tarpininkams, 
advokatams. Mrs. Baroli .išpir- 
kinmui sėkmingai tarpininka
vo jaunas advokatas Gianni 
Dedola, 35, iš Sardinijos-atsi
kėlęs į Lombardiją, kur nuo 
1975 mėtų išpirko 10 turtingų 
šeimų pagrobtus narius, pats 
dažnai ir išpirkimo sumas gro- 

. bikąms. perduodam as.

rb—4

„ . .-—.Kinijos atstovas AVashing- 
tonę keliais atvejais pasisako 

. prieš sovietų .pastangas paken
kti gęrėjantiema Amerikos ir 
Kinijos santykiams. ......

T KALENDORĖUŠ
Sausio 4; Nekaltų bernelių, 

Męldžiūnė, Arimantas/ĮTainis.

Saulė teka —-7:18, leidžiasi’

C'-IT

T/*e First and Greatest 
Lithuanian Daily in America

FAKTAI IR SKAIČIAI APIE KINIJA
Kinija dabar turi 90t> milijo

nų gyventojų. Kiekvienais me- 
jtais jų padidėja 1.1'*. Jie gy- 
vena 3.7 milijonų kvodraiiniu 

Japonijos darbininkai šių į mylių plote. 19/, m. jie paąmni 
" * , 3", priedo no gcrvbių už .»/5 biijonus do*

lerių. Kiekvienam kiniečiui ten
ka apie gi kiekvienam a- 
merikiečiui tepka virš §8,500.

Kraštas vra. turtingas meta- 
’ ‘ * - * ■ alyva.,

bet tie gamtos turtai nėra pilnai 
išnaudojami. Pagaminama daug 
plieno ir mąšinų. bet jų neuz- 

I tenka industrijai plėsti.
pie. 30,000 britų. Ypatingai pa-

1978 m. Kinija importavo į- 
fų vairių prekių ir industrijos ma*

TRUMPAI iŠ VISUR

: metų pabaigoje gavo 3'
j nuo per metus uždirbto atlygi
nimo- 1977 m. jie gavo 7'<..- Nu
matoma, kad 1979 m. Japonijos 
darbininkams dar bus geresni.
Japonijoje* yra 38 milijonai dai~ lais, mineralais ir žemes 
bininkų bei tarnautojų.

— Anglijoj yra madoje- senie- 
j nų prekyba. Šioje šakoje dirba

./Hfing Kongas tikrurnojė priklauso Kinijai, tačiau nei tautinė, nei komunistinė Ki
nijai šia^ teritorija pretenzijų" nereiškia. .”Z Ilk- puoiauvjv. A ao p LA Ola. 10 .-'į - v .7 *, i i - i • ...

bdi^amas pareiškimu, kad “ly(doktrinų, išskyims-’laisvą prekybą, pramonę ir privačią iniciatyvą, dėl to jokių ūki- 
gybės teisė, reiškia teisę kriti- nių- suiručių- ten nėra. 
kUbti ’riet aukščiausius—dignL..  ---- —. . — ■ — —
torius valdžioje, nes visi mes 
•esame lygūs.” 

!l’)t -

Kinų kaba rašomo sieninio 
laikraščio paskelbtą, straipsni! . 
išvertė vienas japonas,,Jąiristų.j ijIETUATAI!

■ -■: ' t 4 m ? -

. Sveikiname jus, žengiant i Naujuosius 197-9-tuosius Metus.

■ .Praėjusieji- metai ’ buvo reikšmingi Lietuvos valstybingumo i 
atstatymo 60-ąja sukaktimi. Praėjusiais metais laisvajame pa-» 
šaulyje vis dažniau ir'garsiau skambėjo balsai už žmogaus laisvę. 
Lietuviai Lietuvoje už jas kovojo, nežiūrėdami sunkių sąlygų, ne- 
palirikdami po okupanto jungu. Pagarba jiems už tai ir sėkmės 
linkėjimai.

Bet linkėjimų maža, šiandien laisvųjų lietuvių uždavinys yia 
užtikrinti, kad žmogaus teisių tarpe būtų įgyvendinama teisė vi
siems pykdyti laisvą tautų apsisprendimą.

Junkimės Į bendrą darbą. Skleiskime žinią apie Lietuvos ne
dalią. Išnaudokime-kiekvieną pasitaikiusią progą ar galimybę 
Lietuvos bylai kelti. Ieškokime svetimųjų pagalbos. Ruoškimės 
tarptautinės politikos lūžiams su viltimi, kad per juos jjagaliauj 
nušvis Lietuvos laisvės rytas.
.I- VYRIAUSIAS.-LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETAS

Hong Kongas nesilaiko jokiu ekonominių

VyriausioLietuvos Jšlaisvinimo Komiteto j -
sveikinimas

?!H O

grupės narys,, kurių tarpe bu- 
vo ir 1-5 amerikiečių. Straips
nis pasirašytas Šanchajaus Ra 
šytoj o Grupės: ” ’

Paskutiniu .metų pasirodę, ir 
kitų laikraščių plakatų.,,Viena
me-. "jų! publika skatinama da
lyvauti gruodžio 30 dieną , ma
siniame susirinkime,/ kuriame 
būsią diskutuojamos demok: 
ratijos problemos ir Įvairios 
vietinės problemos bei Mac Ce 
tungo pamokymų ir nurody
mų tikslumo klausimas, o kįau. 
simas “Ar pirmininko Mao in
strukcijos buvo tikslios,’’, be 
abejo yra paskatas gauti pasi
sakymą iš oficialios pusės.

Turistų, kurių paskutinio- 
mis dienomis nepaprastai pa
daugėjo, tvirtinimu, sieninių 
laikraščių pasirodymas masių 
priimtas “su entuziazmu” ir 
amerikiečiai traktuojami labai 
draugiškai.

ROMA.-^-Vatikano valstybės 
armija;* sudar^ta> 1506 metais, 
tebegyvuoja ir šiandien ,be pa 
keitimo. Ji’sudaryta, iš ;85 sava
norių, taigi nė vienos kuopos 
Skaičiaus nesiekia, bet savo is
torijos bėgy j e vieną .-pergale tu 
rėjo: ji išgelbėjo- pppiežjų Kle
mensą ATT 1527 metais,, suki
lusioms minioms plėšiant Ro
mos miestą.

A’atikano Kirmija susideda 
iš 3 karininkų. 23 kapralų, 56 
alabardininkų (halabardos — 
ilgakočiai kirviais), 2 trimiti
ninkų ir 1 kapeliono, Vatik^-.) 
yp valstybė turi apie 390 pilie-, 

, Šį ■ į

rijos praeitą sekmadienį buvo į-, 
steigta nauja izraelitų kolonija 
Samanjoje. Atvyko dviejų šim
tų izraelitų būrys ir visai netoli 
esančios dabartinės Izraelio ko
lonijos buvo planuojama padė
ti pagrindai dar vienai Izraelio 
kolonijai kartajame Jordano 
krante Kolonijai vieta gera, vi

THERANAS, Iraans- ^’.chas' 
p ra n ešė I a ik rašHri i i'1. a h iŠ, llird 
jis niekur nesirengia vtfžhiot'i, 
kol nebus : atstatyta '-riSriiiali 
tvarka visah'iė' kritŠte.• ‘ "

. . .m.ž- jri
Pirmadienio vakarti Mašad. 

j miestelyje Įvyko tikybinių ta- 
muikų .demonstra’čTja'J 'reika
laujant, kad premjeras ir Šri” 
chas p.asitraliktų'.u;!Grri‘. "Ozėri- 
įsakė visiems ’ kariarriš palši* 
kvti tvarka visarriė krašte : ir’ 
neleisti fanatik'airis sa’rHAilihu- 
ti. Maištininkams nepaklau
sius Įsakymo, kariai7 paleido 
kelias šūvių serijas Į maištau
jančius fanatikus. ATetojė žu
vo apie 80 žmonių,' o sužeistų 
skaičius buvo žymiai 'dides
nis.

Fanatikai paskebė, ,k.ad nedi-1

Pasaulis bijo atominio karo

WASHINGTON. D. C. - Mokr 
slininkai nustatė, kad šiandien 
žmonija labiausiai bijo atominio 
karo. Žmoįrjos dauguma yra Įsi
tikinusį, kąd nuo tikro atominio 
karo nėra, jokios gynybos.. Jeigu 
karą pradėjusi valstybė išmes
tų porą galingų atomo bombų. neĮoli įHU”gražiai tarpstan- 
tai niekas negalėtų apsaugoti čios Izraci;o kolonijos. Sekma- 
šio didmiesčio gyventojų. Mok- cjjenj aivyjo izraelitų karių ba- 
slininkai ir kariai žino, kad tas ta|jjonas įr Įsakė visiems kolo- 
pats atsitiktų ir su kitais miej-Į nisl;inls dingti, apie jokį nau- 
taųijbęi, pramonės centrais- Kiek- ’ 
vįoųašf.ikas tik norėjo patirti, 
turėjo progčS, pamatyti išgriau- 
"tą Hoshimą ir Nagasaki mies
tus. Joki apkasai, ir tuneliai ne
galėjo apsaugoti gyventojų 
mirtj nešančių sprogusio 
mo dalelyčių. _>(

jos kolonijos steigimą negali 
būti kalbos. Izraelio karo vado
vybė uždraudė tai daryti. Tzrae- 
lio kariuomenės vadovybė ne
nori prarasti taikos dėl vienos

nuo 
ato-

Karia; išvaikė naujus 
keloništins

X? . ?. '■<■'” *Hr<un
JERUZALĖ, Izraelis. - Sama-

geidaujami karalienės Viktor 
jos laikų daiktai ir baldai, 
laikų stiliaus stalas, sjnnta ar 
kitas baldas, prieš metus pirk
tas už 200 dolerių, šiandien ver
ias 1.300 dolerių. Geriausi kos- 
tiumeriai senienoms yra ameri- 
kieėiąi. 

v
-- Jti^eąlavija tapo turizmo 

kfraštu dėkaL kroatų apsukru
mo. Jie pastatė apie 20,000 pn-| 
vačiu namu turistams, kurie tu
ri daug pirmenybių jirieš valdiš mu 
kus viešbučius. Daugunia. tų! 
privačių namų savininkų yra'; Ekspertai apskaičiuoja, kad 
buyę Aiperikoje bei kituose Kinijos metinis importas galėtų 
karų, kraštuose. Žmonės-1 juo-Jfbūtbiapie'.’35O bilijonus dolerių, 
vadina bilijkurieriais. Ju supra* tu:/! 
tiniu bilijonas vrįa, ępię e ■”

:doleiW.H <-.•■• :;>■ >».... .<> ’jųjų“galėYų-būti i Z ’ ” i 
dolėrili“ pei- metus. Be

Office' -ofo; Ccissumer ,’Af- 
fairs j)raneša.;,kad;dujomis.kair 
tihąindį1 vfi' 
rivš su aūtųmąliniiii. uždegimu 

■!/',< mažiau

išinu.už 10 bilijonu dolerių, l-'.ks- 
portavo taip pat už 10 bilijonu, 
daugiausia naftos prcd iklą ak
mens anglių.. metalu bei mine- 
ralų ir maiąto.-.-T4k*'"apiė TO" - 
tos prekybos buvo su Amerika.

i-Kinija labai mielai pirktų aly
vos ir anglių bei metalo rūdžių 
kasimo ir kėlimo Į žemės pavir

usių mašinas, elektronikos ital
us, sąrašą pageidaujamų pre-

\ ten tiktai vakaru kraštuose 3-Ti ._•:>/ . , . .'gaunamų technologijos prieini-
i už 13 bilijonu s

ptoįri.s 'Hfodernioms mašinoms o- 
. i’perūio'Įi li‘aikėtų tūkstančių ame-

ciilino-ir: Išmirimo ki-Ais-n^j^ų 'aį-ba vakariečiu.

sbri'atlcloja'1 -17'.< mažiau dujų j Tąčiąų.Įnanoma, kad liūto d 
tfžl’urmčias piloto liepsnelę,. : ’’ r................ 1 ...... .ij: Kinijos rinkoje paims ne A- 

ineriką. bet Japonija. Ji jau da
bar ten pirmauja ir pastarai
siais praeitu metu mėnesiais lu- 
re.jo1-į3 < viso Kinijos importo. 
N'akani ATokietija jau turi pre
kybos'kontraktą už 21 bil. do
lerių eksportuoti 
'šinaš. Įskaitant 
‘riėš įrengimus.

’j :Ti.*<
Anglų pirkliai dabar prekiav

! i; ŠALČIAUSIA .PJJĘNA > , 
.;, i <, D AR, • NE ..REKQRD^ : r • ■

11 ’ČHTCAGO. -'AntMdiehišį sau
sio 2 d'.,1 oro pranešėjų pjavadin- 
taš ’ “Terrible' Tuesday”-,' buvo 
ša!čiąiYšia: šiemet diena beveik 
2 Įmetu bėgyje su-13> 'laipsnių 
minus-žeiniau ’nulio It visa si L 
savaitė tokia pasitiks su mažu , 
temperatures pakilimu dienosijF^lAįąija už apie 100 milijc.. 
motu "šeštadieni ir* ’sekintidienū 'W$il)er nietus. 1985 m.

x A.iki 30 laipsnių,-r. .„j.m laivU> Plieno, in-
■ ' 4 { 1;” - . 4 r, i^ustW0St ūkininkavimo ina-

Tokio, Arktikbs kliniaitd įta- šinų Hbent 1.1 bil. doleriu.
■ t delitfnie Mašad nucstelyįę ka-p?-jc miesto trfekinėTiii iV ^raeituxietu pabaigoje pran-

reiviai nužudę ripip'2,000'Uio-J!,ius?b ir dougtfmiri ril/ton^ių'su kiniečiais 7 
nių Vvriausvbė panęigį '. tą I nebepasįdavė ‘ Avėdami'; rr jri^ ‘̂ų1 pi-e^ybos

Sb t art iš ‘.apima dviejų ;
jėgainių 

1 garny bo?
IdUfJtrijns bei i
'gi ni ų I ' Fra i j c ū z ų s u t a rt y j e 
kiniečiu :‘ 

5ftVo,''dr :,iv,ivjs 
IT; ritketos.

Skėptikrii klausia, kaip kinic- 
:čiai'’i\ž viša lai atsilygins? Visu 
•pttfna' 'jie- fiiri daug žemės tur- 
■fų'ir daug-galimybių pagaminti 
Žeim^ūkio produktų. Beto. va-

tvirtinimą. » Oficialiai , paskelb
ta, kad žuvusių skaičius ne 
toks didelis, kaip maištininkai 
paskelbė.' Pripažino, kad žuvo 
virš šimto- žmonių, ĮU^kląusur 
siu karių Įšhkymo. Bety jfign 
maišto vadai ir toliau savo ša
lininkus ‘ sitis’ "artlvti rvrirKdš; 
tad toks skaičius'gali J^ūti *nri-: 
žudytas, nes kariams išakyta 
palaikyti tvarką visa fu e 1 krd1' 
šte ’ : ; "c : ”

JAHN GACY LAVONŲ'7 ’ 
SPĖJAMA1 DAR DAUGIAU 1 

<>t» ‘£<,1
CHICAGO. Masinio jaunų, 

žmonių žudiko .tohn Gacy aukų

Idėjas važiuoti smigo’sniego- pir 
snyse ir pasitiko, o einanti pčš- 
ėiahi buvo labai Midų ir šalta.

Midway aerodrome tėmpera- 
tūra.iki —13 hiųisnių F. nhkrl1' 
to’8‘.15 vai. antradienio rytą’. be*t 
l.y mylių per valandą vakarinis 

’ vė.paS’ valandomis 'šalčio ftidl’k- 
• są, lygino su '13 laipsniais- že
miau liūlia o kast nori žirrbti 
J'ftlp jaučiasi žmoguš tėinpėl^aJ 
tūrpje 51:iiuinus laipsnių, paika?-’ 
^ųlįųąį .svilinančiam vėjftf plri 
ęiąų>l, patyrė antradienio-vakH- 
^7 i. . D*

■t I / .u .mrr

, .-ė •• • r j •• ligi šio-1 priskaitvta jau iki 32,kolonijos Samanjoje. Jordaniją * Ma.;-m?..
j iŽLl oriu ju i ęioirt m<jii ĄĄ<Xl| — . j’

igiau. Vienas subtconlraktorius J»af <Lkolonizuoti buvo pasiryžusios 
jaunos izraelitų poros.

Kubos diktatoriui nepatin
ka JAV atnaujinimas santykių 
su Kinija.

bet aiškėja kad jų rasis dar Jau-

dailide Poseph ToriVaškbviČ, ku 
rį laiką padėjęs Gacim. reiSibn- 
tuoti vieną narrtą "aHrešu T JK*. 
Division, miesto 'SikHirirfčJV d’a- 

"lyje- meti|^ugpiūčio» rug.

modernias ma- 
kalnu orą m o-

A.

sutarti pasikei-
13.6 bli. doleriu.

įtominių 
statybą, keletą plieno 
(Firbtuviu bei kitu in- 

agrikultūros Įren- 
yr i 

modernizavi-

’ j'V^rieųių bankininkai jiems duos 
tl, lKlsko,as-

^sę^jo Įr, spalio mėnesiais,.t»čturint dėmesyje. <l;.- 
inp pogrindyje užuosdavo.,aštrią?pilnai 
lavonų spiarvę ir atvykęs iš ry < arterio pol
Jo, Į darbą rasdaVri GŪcč jau ar-| l^omtMištine 
r ' Jir iš nakliW'4x’feilrinUirinfj' nirH'h’ f>rcl(yl)os ryšius. 
Kiausiamą> d< l, .sųiąpė^ Gacv; j., --------------
htšakydai^o ’“Tai pastipusios — Keli Vermont salų gvven- 
žnirivėsi. IĮ ‘ tojai ItAiA-tialsą apie minėtu sa-

rrtvkui-aiyca.. pranešimu rim-HŲ n^fiUlausomylM-. Salos ne- 
tai suintė^ėŽuAa*------  pajėgs ekonomiškai tvarkvtis

» *

T-

Iri5?!' pilnai suprantama prez. 
ka užmcgsli su 
Kinija diplomat)'-



- už savo humanišką ir teisėtą »— 
veiklą nuteisti dešimžiai metų • 
kalėjimo ir penkeriems metam* 
ištrėmimo. Jų vardus pasaulis 
mini šalia Jurijaus Orlovo, Ą. 

f leksahdro Ginžb'ūrgo, ’ Anatolu 
“Mokėkite, jei pinigai yra vįe.* -- ...
nintelis argumentas, kurį'įsten
gia suprasti komunistai”. Esą 
mokama po 10.000 DM už kiek
vieną į V. Vokietiją išleidžiamą 
asmenį. Perskaitytas Bundesta- - e 

o pirmininko dr. K. Car^teUs va\ 
□reiškimas. Anot jo, reikia pa

dėti žmonėms, vedantiems be
ginklę kovą nž žmogaus teises. 
2DV pirmininko dr. Kc’hl vardu 
kalbėjo Bundestago narys Olaf 
von \Vraugei, už FDP! - MdB 
Rolf Merker, už CS'U= -; MdB df.
R. Jaeger, už SPD - jų" frakci
jos Bundestage atstovas. ■' • 

’ ■ ’ ’ -- - - * ? 1

Žymusis rusų disidentąs \*la,- 
Jimiras Bukovskis kalbėjo ru
siškai. Kiekvienas jo kalbos sa
kinys buvo išverčiamas vokiš
kai. Aptardamas dabartinę S o v. 
Sąjungos padėtį jis nurodė, kad 
daug Stalino laikais išvežtų u- 
arainiečių, lietuvių ir gruzinų 
dar ir šiandien neleidžiami grį
sti namo. Suimti žymesnieji 
Helsinkio’ grupės nariai. “Kur 
tie, kurie Vietnamo karo metu 
.aip uoliai smerkė daromas ne
teisybes, kai dabar vietnamie
čiai kenčia nuo dar didesnių ne
teisybių?”, klausė kalbėtojas. 
Kvietė boikotuoti 1980 Olimpia
dą Maskvoje, kad ten olimpinė 
ugnis nebūtų panaudota žmo
gaus teisių . pažeidimams''pri
dengti taip, kaip ją- 193(f naudo
jo naciai Berlyne;■ Bukovskis .pa*- 
kartotinai minėje Pabaltijį :it 
lietuvius.. ■ :

"’Po' Afrikos -Gvinėja ir Lenki
jos "atstovų lietuviškai kalbėjo 
Tomas Venclova. Kiekvieną' jo 
sakinį į vokiečių kalbą vėrtė 
stud; Kęst. Ivinskis. Tomas-Venį 
elova pareiškė: “Kalbu kaip 
-Lietuvos -”HeIsindcicr grupės a?- 
stovas. Tą grupę, šiandien suda
ro. 'šešiznidnesi 'Du iš j ų — Vik-

š. m. gruodžio 10 organizavo R. Vckietijc's vykdomą prekybą 
žmogaus teisių draugija, suteUK \ ' i
kusi tam; tikslui-25 organizaci- 'VbkietijMs • vyriausynę,jis tarė: 
jas. Lietuviai juje dalyvavo ak
tyviai. \'ienas pagrindinių kal
bėtojų mitinge buvo iš JAV-bių 
iškeviesfas Tomas Venclova- Po 
mitingo toje pačioje aikštėje e-1 
kUmeninCs pamaldas laikė tė’i 
vos dr. Kc.nstąiitinas Gulbinas! 
7.: ' . s;: iatv‘” l”!n. Klavinšu ir 
dar vienu dvasiškiu.

- .1 '-7.2r.t-s Su 27 demonstran. 
t’temuves i Bonna atvv- 
ko 12 verandų. Jie atsvežė 10 
plakatų ir mūsų trispalvę. Pasi
stiprinę atsigabentais užkan
džiais, smulkiam lietučiui dul
kiant, visi; nuėjo į organizatorių 
nurodytą ir-gausios -policijos 
saugomą vietą pc šiaurės tiltu 
per Reiną, čia prie jų prisijun
gė keletas Bonuos ir kitų Nrdrh.
- Westfalijos lietuvių ir ką tik 
iš Čikagos atskridęs Tomas Ven
clova. 13 vai. visa demonstran
tų masė, susidedanti iš dauge
lio tautybių, su plakatais ir vė
liavomis pajudėjo Bonuos cen
tro linkui. \’ienas vokiečių lai. 
k rastis priskačiavo 1000 demon
strantų, ■ kiti 1 2000. č radijas 
ir kita spauda kalbėjo apie ke
letą tūkstančių.

Po valandos žygio V. Vokie
tijos sostinės gatvėmis pasiektą 
mitingo vieta - Turgaus aikštė 
(Marktplalz). kur buvo įrengta 
kalbėtojų tribūna ir didžiulė pa. 
lapinė. Joje buvo galima, gauti 
ir karštos, žirnienės, ir įvairios 
literatūros bei atiduoti savo au- 
ką/ŽmĄgąųs, teisių^ draugijai pa
remti. Palapinė. buvo pastatyta 
prieš tris dienas apie 110-čiai 
bado- streiko-:' dalyviti.'•: Bado 
■streiką^. bttVo vykdbmas: prie 
Soy. Sąjtmgds, 'Mok-iečių demo
kratinės respublikos ir -Rumu- 
n’jčš’ ambasadų-.

Mitingą pradėjo žmogaus tei
sią draugijos pirdiininkas • prof.
įjęlbnuth Nitsche. Jis smerkė.toras,Pej£ųs ię Balj’S..Gajauskas

‘žųibnėuiis. Krvip4ax/»aas į Vak.

jaus ščaranskio vardų. Man di- 
delė garbė-i atstov&uti tokiems 1 
Žmonėms.-: ; ; • j

u Iąr>

r l'.J’bj . s

;.-V rai

t s: >

pal savo' tėvynė- 
Lgi trijų Baltijos

vardu. Sies nedide
lės valstybes 1940 Stalino ir Hi- 
tlerio susi tariniu Įnivo jėga hi- 
Korpdruotoš f Tarybų'‘-Sąjungą. 
Jau (rišdėšhnt aštuonerius me-į 
lūs‘pasaulis jas yra gerokai pri
miršęs. Tačiau nepaisant ižoHa-* 
rijos, ilgamečių belaimiu ir nuo
stolių, }■.vi os. trys šalys: tebėra, 
gyvos h- nuolat primena pašau- 
iiui apie ‘i’.do iįfasiryžimą saektt 

litui aiaiiuj .teisių; Lietu
vos- žmogaus’teisių sąjūdis yra 
turbūt, stipriausias. Kodėl apsi
ribosiu Lietuva; tačiau beveik 
visa, ką pasakysiu, dera- ir ki
toms Baltijos valstybėms- 

žmogaus teisių deklaracija 
e dar niekada nebuvo . • - ' - ■- ij •<>■’. < y! > > J 1. Stalino epochoje — 
kaip ir Hitlerio okupą-

cijbs metais - Lietuvoje viešpa
tavo' totalitarinis teroras, ku-

> - > . *•' * ’ I / • j ’ • / ’ e. i
riam istorijoj^ nedaug terasime

sav

vv

>" * ’ ' , - 1; j i < •
ir. apytikrius duomenis, vĮęnąs 
Lietuvos gyventoj as is! kiekvie
nų šešių žuvo per represijas, ka. 
Įėjo Gulago, archipelage ar'bdvo 
prievarta i ištaem tas iš savo kra
što.: Retasįaisparunia» ir atkak- 
lunias padėjo Įlietu viąmš išhkti 
ir. išsaugoki i savo 4 k ultūroš*' bran- i 
duoJik; turistams šių
dienų Lietuva, ypač palyginus 
su - kitomis tarybinėmis resnu. 
Plikomis,- atrodo-gana europiš- 
ka, netgi daugiau ar mažiau kle- 
stinti—šalis-iie tuviai--to-pasiekė 
milžiniškopūs^gąstąngomis. Ta
čiau ^|į^ftuįstaą5^egyven- 
damas' stfTarybiniujpišu. nega
li pėržčiiglli'Aj&rjJ^Š* ir su
vokti. .tikrosios žųię^ų ^dėties.

t - ■ ■■ •'? -■ : rPi • ■ i- r

f.£
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It was bad enough we had tn fight the British

the weather, too.

®ad freezing temperatures. All serious enemies to a 
makeshift army without proper clothing, 
bet nearly enough food, and short on' 
ammunition. *. .

It was an army long on courage, 
short-on money. ■-

And then the nv* kw tame. Hn 5

of neu Americans;
That’s how people took stock

America with the Payroll
Sąį&fgs

rncrica iczy

in

of 5 y\ m (4^ % te hr* vcarl Lnw, stoien <x
d provided, W)mb»

,-»n bė radXj bank. cMvre* **

Apie Wyoming klonio lietu. - ’škt. ypač 1976 ir 1977 meta:s, 
vių veiklą ir veiklią lietuvaitę, da’yvau damas įvairiuose š Aj a-

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje laikraščio “Tėvynė” 17 
nr. reporteris aprašė Vyoming 
klonio lietuvių chorų veiklą ir 
veiklios lietuvaitės nuveiktus 
darbus. Ten yra tarp kita ko j 
taip rašoma: I

“Prabėgo jau daug laiko kai 
iš šios apylinkės lietuvių spau
doj, maža kas begirdėti, tarytum, 
čia lietuviai būtų neveiklūs, 
lenką pirminti, kad Wyoming 
Klony lietuvių parapijų jungti
nio choro veikla per 1978 metus 
ouvo gana aktyvi.

Spaudoj buvo taikliai pasaky
ta kad, kai apsnūdusioj lietuvių 
Kolonijoj atsiranda bent viena 
rauri, veikli, energinga asmeny- 
oė, kuri savo veiklc's užmojais 
pradeda judėti, — išjudina dau
gelį bendram, lietuviškam dar
bui.

Wyoming klony tokia asme
nybė yra tai nepailstamos ener
gijos lietuvių veiklai ponia Nel
lie Bayoras-Tunkevičiūtė. Ji pa
sirašo su “Y” . . .sakydama: 
’kad angliškai kalbantieji ma
ne nepravardziuotų vadindami 
Badžioras. Tai, vietoj Bajoras, 
rašausi Bayoras.” Taip rezu- 

■ muoja ši tauri lietuvė-amerikie- 
7{tė, gimusi Cicero, I11-, JAV už- 

vių kalbos teisės daugelyje sri
čių apribotos, o kultūrinį gyve
nimą varžo daugialaipsnė ir nie
kieno nekontroliuojama cenzū
ra. Nemažai lietuvių gyvena už 
Lietuvos ribų kitose sovietų res
publikose, bet ten jų kultūrinė 
veikla yra visiškai likviduota. 
Dauguma lietuviu yra katalikai Į
(tai vienintelė katalikiška TSRS jIlla kukhĮ. pragyvenimą, po dar- 
respublika). Valstybė šiurkščiai] iIllon®je, vieton poilsio, visą 
Kišasi j Bažnyčios vidaus gyve
nimą, dirbtinai mažina kunigų

šv. Kazimiero baroko stiliaus bažnyčia

Anapus.to-.barjero tebėra betei
siškumas- -i? baimė, • kasdieniniai 
persekiojimai ir ideologinis dik- 
.atas nuo lopšio ligi mirties. Ma
sinis staliniško tipo teroras šian
dien nepraktikuojamas, bet 
smulkmeniška prievarta lydi 

- žmogių • kiekviename žingsnyj e 
— o bete', nėra garantijų, kad 

: masinis teroras vieną gražią 
■dieną neatgims. Veidmainystė 
■ Ipšdinia'visas informacijos prie- 
; m ones, visas ar' beveik visas 
’knygas',' visus viešus pobūbius 
jh^Įlėkstibius. Ir vis dėl to ji pra- 
įiSužlŽmą. šiandien žmogaus tei- 

deklaracija virto idealu, į 
kurį ’J1 orientuojasi daugialypis 
-Eiętttvok: demokratinis sąjūdis, 
įfr'raš‘’manau, kad jos poveikis 
•?al'Į gale nulems Lietuvos atei- 
s^.. sLir-1- ■ r r/-
; N eini anc'm a 'išskaičiuoti žmo- 
gaus teisių pažeidimų šiandie
ninėje Lietuvoje; galima juos 
nebent klasifikuoti. Pirmiausia 
tebera visiškai paneigta tauti
nio bei valstybinio apsisprendi
mo teigė, nors iš patyrimo ži- 
iiąu, kad neprįklausomybinės 
nuotaikos Lietuvoje yra labai 
stiprios.

Susidaro juridinis paradoksas 
~ vienas iš daugelio paradoksų, 
būdingų Tarybų Sąjungai: kon
stitucijos nedrįstama išbraukti 
respublikų atsiskyrimo teisės, 
tuo tarpu netgi diskusijos apie 
šios konstitucijos teisės įvyk
dymo galimybę baudžiamos il
gais kalėjimo terminais. Lietu-

CN-

jylinkės renginiuose.
Tara> lyg i? tr?dcija, kad 

Nell’e į'a’gojiinu vietos Tourist 
ronution Agency (A. B., kvie- 
ama — neaplenk a jų posė

džių) šis lietuvių parapija ung. 
1 tinis choras kasmet ir “etnin- 

. kų” Fes tivaliui angai uc j amas

augusi, bet visą savo amželį į- 
jungusi lietuvių veiklai. Ne vie
nas sako, — jeigu ne Anelė Ba
yoras, kažin ar jos vieton atsi
rastų kas kitas turintis tiek tau
rumo, energijos, judrumo lietu
viškai veiklai ir . .. kantrybės.

Nellie, nelengvai užsidirbda-

. .aisvą laiką skiria lietuvių vėi- 
, klai — organizacijoms ir jos 

skaičių ir riboja jų ganytojišką*1------------  —
ve.klą, drausdama, sakysime, J 
religiškai auklėti vaikus. Nelei- nes sūnelis 22 
džiama švęsti religinių švenčių: 
žmonės, kurie dėl religinių įsi-’ 
tikinimų per šventes atsisako 
dirbti, yra persekiojami. Kata
strofiškai trūksta religinių tek
stų ir kulto reikmenų. Masyvi 
antireliginė propaganda virto 
Kasdienišku reiškiniu, ir joje 
verčiami dalyvauti tikintieji, 
tuo tarpu apie religinę propa
gandą, žinoma, nėra nė kalbos, 
smulkmeniški sąžinės laisves 
varžymai, tikinčiųjų diskrimi
nacija darbe ir kasdieniniame 
gyvenime 
atlikinėti religinius aktus slap
tai. Visa tai kelia nerimą ir ma
stantiems žmonėms iš netikin
čiųjų tarpo, nes kova su religi
ja, bažnyčių naikinimas nuosto
lingas ir pasaulietinei kultūrai: 
be to, laisvė juk nedaloma 
jeigu ji varžoma tikintiesiems, 
tai tuo pačiu varžoma ir vi
siems. šie žmogaus teisių palei-

drausdama, sakysime,
motiniškai meilei savo sūneliui 
ir . . . didžiai giliam skausmui, 

metai guli para_ 
ližuotas, nekalbantis ligonis.

Bayorienės sumanymu suor
ganizuotas Wyoming klonio 5 
lietuvių parapijų Jungtinis cho
ras.

Choras kuriam vadovauja V. 
Romanas, suorganizuotas pra
džioj 1976 m., tačiau savo vei-

•į įkla pažymėtinai daug kur pasį-

erčia daugelį žmoni>41

PKPA*A

SOURSOF «

atlikti lietuviškąsias progra
mas.

1978 m. choras, turėjo net 4 
pakviet’mus. 5-asis įvyks K sė
dimų papročių šventė gruodžio’ 
S, 9 ir 10 — XII Luzerne Teis
mo rūmuose-

Lietuvių Choras WKJP r: s’i 
jo stoty gruodžio 10 d., v<w. p. 
p. atliko Kalėdinių g'esnrų pro
gramą. Nellie ir šiemet įsiparei
gojo suruošti lietuvių Kalėd niv 
papročių parodėlę;

* * ♦
Beveik kiekvienais metais 

Vasario 16-cLios minėjimo pro
gramą vietos WILK rad jo ban
gomis paruošia Nellię Bayoras, 
ji išgauiįa Pennsylvania (iuber- 
uatoriaųs proklamacijas, jšs;un- 
inėja įvairias rezoliucijas Wa- 
lingtcno po’it'kos vaipuoto. 

:ams, reikalaujant Lietuvai ne-
1 >au '..lybė.', a'sfntpmo.
1978 m. Vasario lo osios pr«.

’a-na Nė’lie pasta-ngumis, va- 
andes programa buvo perdu e- 
a VILK radijo bangomis Pitts-

n, Pa. Vyčių - 113 Kp. vardu, 
"įkvk'ti kalbėtojai: Pittštono 
v. Kaz' mieru parąp. klebonas 
cn. P. A išauskas, dr. Br- Kas-

i' t t:> o V č.'ų 143 KpJ 
Bacevičius, V. Roma-

WKLP arp. j uffgtinis'
V. R.no, atliko: 

he’uvių , dainų'

o
■.oras, dirig.
m.--- d ųj b

tei gesinu ir sugiedojo Lietu
os himną. Kiekvienais metais 
i yra programos pranešėja an- 
dų ir lietuvių kalbomis.

i-.i Sc-'.nlv'0 Vyčiams 
t n rb va<?.r' - 16--ą-ę per ko_ 
ndmatorę Nellie WKLP jung-

0 lt
a . sijurgė į jų Va- 
t-.ji a ir v\ Roma- 
;a-a. suduinavb lie-

dimai, reikia pasakyti, liečia ne 
tik katalikus, bet ir visas kitas 
Lietuvos religines bendruome
nes, lygiai kaip ir etninių teisių 
pažeidimai liečia ne vien lietu
vius, bet ir Lietuvos tautines 
mažumas.

(Bus daugiau)

.u yd .xu.
- d -I .Sv. 21

/ ;:rcgrahi
na apie ctūlyvavi- 

j ir chorų iš- 
yką į Torcnlą. Pabaigoje rešd-; 
na ap e dayvavimą tarpiau liž 
naniė feštivalyjė:

“Kaip ir praėjusiai^ metais ir 
šiemet, jau trecią karią Nellie 
Bayoras buvo pakviesta ir da-" 
lyv-avo didžiulėje ėtftčhkų paro- 

(Nukvnu i .. t

J AY DRUGS YA1ST1NĖ
2759 W. 71st St., Chicago, 111

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI ■ • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • kosmetikos Reikmenys

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 16 vai. vakaro;

Sekmadieniais nuo 9 vai-, rytb iki 8:30 vai; vak.
I). KUHLAIAN, B.S., JRėgisifūbias vaišthAk^š

Tel. 4 76-220G

i SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fraternaiinė or- 

gan.zacija, lietuviams išĮiįyrnaį tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba.

SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
nariams. 7

/
SLA —apdraudžia pig-.aus oinis kainom.s. SLA neieško/pelno, na

riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuv.ų draugas ga'i 
Susivienijime apsidrausti iki Slu.uOU.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda —-Endowment 
Insurance, kun ypač naudinga jaonMhu^ s.ekmnu.rm 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo prkuziai.

SLA —vaikus apdraudžia p:gia terminuita apdrauda; už 
$1,000 apdraudos Sumą temoka tik 53.00 metams

SLA —kuopų yra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
į savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 

, mielai pagelbės i SLA įsirašyti.-

Galite kreiptis ir tiesiai į -SLA Centrą:
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA *

Hevr Yofc, R. y. j (XX) 1 
307 W. 30th St.

Tel. (212) 563-2210

2 - NAUJIENOS, CHICAGO a, ILU_ Januai'y !§/
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Vietas Bart as'kaip ir kasmet 
spahti men. daro piniginį vajų- 
rinkliavų. 197X nietais kiek ma bonkai. 
ži/tir rinkėjų buvo,- užtai ir' Š10 J. I. Petručiai. 
kičk! ilgiau užsitęsė j>ati rink- Rutkauskai, P. 1. 
lidv-jF?
Prieš 

skalnį, 
nei. **

H* I

kh ir

Augis

A. Pliopliai

dienų gavau 
pf-anėšu visuėme

lienė, L. Čepulis 
K. Jameikienė, (

Šagamog'enės portretasroito naujienos
rano pu

£5 .eeM i'II B

B

c

(pnsimtnb

A ?

i Aloe t et Chandon 
kliai.

FARAONŲ DEIVE 

(Pabaiga)

suorganizuotas.
Ant. Sukauskas

..s 
a

-. I V A X 1 /1 ? y « r , a.

J «r>y^y <r mnljnĄ.
|<£‘. PAitoriiikik. GRlXTAM*. .įaoiuOb diėfių

3 ,.y;|UiU4AUimAi.(ii : bet fieiu spra^raiKi. re
J , IUW1M. 6Q7 PSL. Ckdduet $5.

Pak<tniški\ mEIAI PRAEITYJE. Neiolimt
J -t'U; ląiko įvykių Eieluruje ir Vokietijoje i 

| tyu -jT_li2 raąDų 296. psk. taina S3.
vriniMx. -i K ta T Y 5

GAi* ' vrrštenhis’ 53G5 p6i
SEN-ū-tU l»zETuvi$ku knygų ;mo

$20 —J. V. Kizniai 
Gaižiūnas

• suiauskas
ipy I ineika^J. Bielskis, J.Stadalius

A. Jnelįęai, 
k meška,ineiųis aukas, rinko šie 

asmenys ir surinko
1 P. Šerifas į įilti 1

painskas $15tk50‘, 3) St.Suran 
tas ^100, I) A.- Pocius. ^45/1
-i Amkųį rinkėjų darbas nėra j pačinskas, J. Palionis. 1). Bub 

lengvas^ kaip kas> kartais nuš
neka. Reikia eiti iš namo Į na
mą, prašyli, aiškinti kam ir 
krklėl tos aukos vis renkamus.
O-be to, ’ dar pasitaiko, 
reikia išklausyti pamokslėlį -ir 1 
nieko negavęs turi dūlinti nosį 
ntVIėidęs, tolyn. Bet visgi pasi-; 
šventusių vyTįl dėka, aukų sir 
rihkta nemažai. Ir štai duoda 
aTtkdtbjp sąraišą.

, can lene
> Dičiūniertt

Pocius-Doląn, Br.
kad Kubelis. M. Augut 

$4 — R. Rimienė 
$2. — J. Makūnu 

nė

R.
J.

Aukoioįiį sąrašas ' 'ai-žytinių buvo parduota Xap< 
if" leoBo uniforminė kej

<^75—D. S; Surantai-Stankai- p(M) doleriu. Ji buv<> 
tienb’.'' 
-^0 -

i

RUA, 1 Galis. 208 psl. ir&Ut — S3TUV,
< sėliais — £2,uU 

ata v'jrjeriau
■ Henrika* Tomas — Tamaifuskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS. 

\ ■’Fakalnės ir l^bguFos. apskritys su .Įdonūrus aprašymais, ilin- 
siracijoraSs ir dotumertacija. 336 psl., kaina $6.

A* - Kestūnas, TARP ialSvų FALAPiNIŲ. Trijų dalių Lietuvos 
• partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3.

Janina Narūno, TRYS IR VIENA, jaunystės stsimlnimsJ 
170 .psl.L...__

i M. Gudelis, .POVILAS MILERIS- biografijos bruožai Z32 
puslapiai . r_________ _

Knygas užaakant reikli pridėti 25 et. pašto lUaidonus.
" N A U J I S N O S,

v if
H Galis. 225 psl.. ĮnSte — $3.00. flllDK-i

£<-17318. Saistei EL, Chicago lik 50698.

E |

irio Jūrų šauliu

bendros kūčios.

ano parapijos patalpo. 
Jūru šaulių mole- 

■n. 23 die-, 
tredicines 

kūčių stalo susirin 
(i svečių. Gale salės sto

vėjo šiaudinukais išpuošta eglu- palyginti neseniai atgabentos Į 
tė. Papuošė šaulė. Emilija Lun-| Europą iš Tailando, 
gienė. Trumpu žodžiu pradėjo 
Kuopos pirm. inž. Alfas Šukys. 
Maldele prieš valgį sukalbėjo 
šv. Antano klebonas kun. Kazi- 

I mieras Simaitis. Po maldelės 
kun. K. Simaitis ėjo prie kiek
vieno ir davė atslaužti plotkc- 
lės ir pasveikino su Šv. Kalėdc'- 

i mis.Po kūčių vaišių šaulių mo 
terų sekcijos vadovė Angele Šu
kienė padeklamavo eilėrašti ir 

Į paskaitė: Partizano kūčios, Rū 
ta ir Vytė šnapstytės, Vitalija 
Teličėnaitė padeklamavo eilė- 

j rascius. Laike vaišiu grojo ka
li ledines giesmeles. Stepas Lun.

t

Į

$ 

I
c

SLA sveikina VLIKc suvažiavima
* z

‘’mūšio” vielą iš lėktuvo buvOj 
nuleistas didelis kačių desantus.

lačiau benamės katės tiaroj Susivienijimui Lietuvių Ame.
d deię žaų, platindamos ligas ir pįkcje gavus pakvietimą daly, vieningumą. įeikime ir išlaiky 
naik.ndamos ne tik peles, bet irLauti VLIKO seime 
naudingus paukščius. Apskaiči-j poviia5, 
uotą, kad viena valkataujanti. ų. Euphrosine Mikužiūtę,
katė per mėnesį gali sunaikinti sveikinti SLA organizacijos Dr. Pijaus Grigaičio, I 
iki .>() paukštelių. XX a. pradži- vardu. Ji šitaip pasveikino: I šimučio, Antan O lio

Didžiai Gerb. \ yriausis Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetas, di-t 
tižiai gerb. Lietuvos Konsule ] 
p-nia Juzė Daužvardienė ir gei-i 
biami čia susirinkusieji kovo-į 
tojai už Lietuvos laisvę.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje prezidentas Povilas Dal
gis įgaliojo mane, S.L.A var-i 
du ši suvažiavimą pasveikinti , . 
su linkėjimais geriausios pasek
mės vr'suose darbuose.

Galėčiau šį sveikinimą išpuo-Į 
šti gintaro žodžiais, išvainikuo-Į 
ti su aukso stygomis. Vien k 
tai nepalenkvintų Lietuvos lai
svės atgavimo.
Lietuviai yra kantrūs žmonės. 

Ką jie sumano,jie ir atlieka, ne 
žiūrint žūt ar būt kliūčių per 
Lietuvos įstoriją.

Mes, čia susirinkusieji, turi
me daug ištvermės, ir,nežiūrint 
politinių ar asmeninių nesusi
pratimų vistiek išsilaikome nu 
statyto tikslo už laisvę, nepri
klausomą demokratiškai nusi
stačiusią Tėvynę Lietuvą.

Kaip šį itkslą atsiekti ir išlai 
kyti gyvą, Remkime ir išlaiky
kime lietuvių organizacijas, 
remkime ir išlaikykime demo
kratiškai nusiteikusia lietuviu 
spaudą, radijo bei TV progra
mas.
Laikykime atdaras duris jau

nimui, o svarbiausia, steiki-

oje JAV prisiveisė tiek kačių, i 
kad Masačūsetso valstijoje nuo 
jų žuvo apie 20‘4 visų ten buvu- 
sių paukščių. Todėl ten jos bu-j 
vo naikinamos Įvairiomis prie-i 
menėmis.

Netrūksta valkataujančių ka
čių ir mūsų miškuose bei par
kuose. Beveik prie kiekvieno 
didesnio namo Vilniuje, Kaune 
ir kituose didesniuose miestuo
se ras ine niekieno kačių. Vai
kai žaidžia su tomis katėmis, 
glostJ jas. net bučiuoja. O juk 
valkataujanti katė gali būti i- 
vairių infekcinių ligų platinto
ja.

Pačios pavojingiausios žmo
gui ligos, kurias platina katės, 
yra pasiutligė ir kerpančioji de
dervinė. Ne mažiau Pavojingos 
įvairios belmintozės. Todėl to
kias kates reikia be pasigailėji
mo naikinti. Tuo turėtų labiau 
rūpintis sanitarijos ir epidėmio- 
Ic'gijos stotys.

Išmokime skirti dvi kačių ka
tegorijas: gerai prižiūrimos ka
tės — įdomūs, malonūs ir nau- 

i dingi žmogaus draugai, valka
taujančios — pavojingi priešai.

Iš trumpavilnių kačių labiau
siai vertinamos Siamo katės,!

Tailande 
jos didžiai garbinamos gyveno 
karaliaus dvare, vėliau buvo at
gabentos į Prancūziją. Prancū
zijoje sukryžminus Siamo' kates 
su stambiomis Kermerų veislės 
katėmis, kurių tėvynė Pietryčių 
Azija, buvo išvestos vadinamo
sios Birmos katės. ,

1

mės mes tarp savęs, išlaikyti

prezidentas kime pagrndinės laisvės ir sn_ 
Dargis įgaliojo iždinin- šitaiimo le’ses nustatytas musu 

senu amerikiečių didvyrių A. A. 
esnardo 

Šimučio, Antan (Mio ir Miko 
Vaidybas ir jų įpėdinių.

Birbkime visi vieningai Lie
tuvos išlaisvinimo klausimais. 
Nuslumkime savo ypatiškas 
ambiiijasį šalį ir žygiuokime 
ranka i ranka visi lietuviai vie < *> ■
ningai tcl. kol Lietuva bus iš
laisvinta iš svetimo jungo ir at
gaus laisę ir nepriklausomybę.

E. M.

SKIRTINGI INTERESAI

Koncertui pasibaigus, visa 
auditorija plojo, o ypač smar
kiausiai ir garsiausiai plojo du 
vietų nurcdinėtojai. Svečiai, ku
rie netoli sėdėjo, maloniai šyp
sojosi matydami tokius du jau
nus muzikos mėgėjus, kol išgir
do vieną jų sakant:

— Plokime iš visų jėgų ir jei 
dainininkai išeis su pakartoji
mu, tai mūsų dvigubi viršvalan
džiai bus garantuoti . . .

Algis Rubinas 
(Pabaiga)

Finansinis pajėgumas kaltas
Ponia šaligatvyje sėdinčiam 

elgetai paduoda dešimtį centų 
ir sako:

— Bet tamsta ir dvoki kažko
kia biauria degtine!

— Deja, ponia, iš tokios iš
maldos geresnės negaliu nusi
pirkti, — atsako elgeta.

Arthritis Sufferers:

WAKE UP WITHOUT 
ALL THAT STIFFNESS!

New formula for arthritis 
minor pain is so strong you 
can take it less often and still 
wake up in the morning with
out all the pain’s stiffness. 
Yet so gentle you can take 
this tablet on an empty stom
ach. It’s called Arthritis Pain 
Formula. Get hours of re
lief. Ask for Arthritis Pain 
Formula, by the makers of 
Anacin* analgesic tablets-

KNYGOS ANGLŲ KALBA
j. Jasmin**, A KISS f N THE DARK. Pikantiška ir intymiu nuotykis 

aprašymai, paimti iš gyvenimo Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psL Kaina S2J5O.

Dr. Jimos B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos lltorijoi 
wntranka nuo pat senųjų amžių iki pokario metu. Vidutinio formato. 143 
>sL, kainuoja S2.00. -i i -»»«■«

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynu istorija. 
211 psL Kata* $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamas dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galim* įsigyti atsilankius 1 Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
itniginę perlaida.

Kad ir kokiu sawbiu turėtu 
katės, pagrindinė jų paskirtis — 
naikinti graužikus. Peterburgo 
žiemos rūruose seniau buvo 
nuolat laikoma 300 katinų, ku
rie turėjo saugoti nuo pelių. Iki 
šiol katės sėkmingai medžioja 
peles parduotuvėse, elevatoriuo
se, sandėliuose ir laivuose. An
glijoje, Jūrų ministerijos rū
muose, gyvena katinas Petas, 
kuris oficialiai vadinamas, “Jo 
didenybė Admiraliteto medžio
klinis katinas”. Jo išlaikymui 
skiriama pinigų iš Anglijos iž
do. Maždaug prieš 10 metų In
donezijoje katės padėjo' sėkmin
gai susidoroti su žiurkėmis, ku-

No. 49
173* Seitl Halsted Street. CMw. HL «M83

pas mus
r4

173S So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL.

susi-
JS.C3

r.DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI .
"NAUJIENOSE GALtA.A GAUTI NEPAPRASTAI {DOMIUS GYDYTO- 

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMIWIMU5
Dr, A. J. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečiančius 1905 

metu. Įvykius. Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
“fgpininui .„L—...'-... ' ______________

________ noe
TOFrvV OTCS H» pHs

Čia

l

Į™ " ’ fttpinimą. „..L./ ______________________
i'. >. A. J. Gus»en — DANTYS, ja priežiūra, aveliais tr grciis

Kietai*, viršeliai!, vietoje S4.00 dabar tik' —_______
/ Ifinkštiij viršeliais tik ______________________
y Dr. A. J. Gusaan — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS. 
3 K^lionfei po Knropa įjpūdžiM. Dabar tik
J; t«|p vž»i«»Wyti p»Ru, afsluntut eek? arba

nurodyt**, kaine*-SCc. osrsluntlmo lžla!<5otr.s.

į ?>
į i

į gys perdavė nuo Floridoje gy- 
I venančių detroitiečių: šaulių 
! Mykolo Vitkaus, Verc's Kulbo-
kienės ir kitų, Kalėdų švenčių 
sevikinimus ir linkėjimus. Tra 
dicinės šaulių sesių suruoštos 
kūčios praėjo geroje nuotaiko
je. Pabaigoje, būtų buvę gražu, 
kad būtų suorganizuotas dova 
nėliii pasikeitimas. Reikia ma
nyti, kad sekančiais metais bus rios naikindavo ryžiu laukus. Į

Taupykite dabar

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

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10-tą mė

nesio dieną, neša nuošimčius nuo 
mėnesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

1

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos
neša

POEZIJOS VEIKALAI
^Poezija — kaip pavasaris, knns nradrinie nro tirpstanti sniegą lienh 

lazdynui išskleisti mažuti deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžiu šakas 
žirginiais, kain knnfętėmį^ Jr ,namažn Įveda i gamtos vaizdu ir garsu ste- 

Nosikeičiančitt^se gamtos scenovaizdžiuose svaioia 
juokauja išverkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmu ir minčių 
gplmesr4 ■ -

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidiniu:
1. J. Auguttalfyfi-VilčIDnUni, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 126 psL Kaina SI.—.
2. Jurfllf Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS, Elegijos, giesmės, poemos 

Kūninio formato, 157 psl. Kaina $2.00.
| 3. Butkp Juze, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl. $1.50.

i 4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 109 
. Kaina $3.00.

s 5. Kleopas Juroellonls, GLŪDI - LIŪDI Lvrikns eOM 1G5 psl, $2 00
J 5. Anatolllus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. $2.00.
t 7. Nerias Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai anie

3 Jšvietintas lietuvaites sennvės laikais: su autoriaus iliustracijomis $5.00.
r 8. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranauske 

'•^nykščiu Šilelis”, vertimas. 42 nsl $2 00.
t 9. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psl. $1.00.
? 10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė Ivrika, 167 psl., $3.00 
j 11. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ii Ivriknc knvga. 152 psl $2 50 
< 12. Petras Šagalas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė 

psl.. $1.00.
Petras Šagalas, PLAUK. MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. $1.00 
Eugenllus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eiles. 70 psl $1 00 
Elena Turn lene, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. R0 psl. $2.50 
Alfonsas Tyruolls. METU VINGIAI. Lvrikos rinktinė 180 psl $3 00 
Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologuos posmai 
$1.00. _

18. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. $3 00
Į Norėdami Įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti I Naujienų 

raktinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar pinigini order}.

Ui. 92

I "13.
14.
15.
18.
17.

55 psi.

vist n > HsWed&freet, Chicago, Illinois UOSOS

KNYGA GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė Ir lietu- 
gurbūvis, privalo susipažinti su žemiau iŠ vardintomis knygomis, 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.
Juozai Kipačinskai, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei

džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku Ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juoiai Kepačinskes, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje beįsl- 
kuriančio ir patvariai Įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai mu
štruota. 300 psl. Kaina 7 dol.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTO« .LIFTUVO#. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose. Kaune, Naudakinose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ka ji ten matė, kokiai 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl. $1.30. Yra taip pet 
išversta i anglu kalba

M Zoščenko. SATYRINĖS N0VĖLĖS Genialaus rusu rašytojo 
60 satyriniu novelių. 199 pusi., kaina S2.

D. KuraMt, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. Ak
toriaus pastabnm* rt-p^auu. Inturirto ir įgitpropo propaganda bei 
ulrnsAiirimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu ttlllami.

Prof. P. Pikarklla, KRYŽIUOČIU VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 psl. dokumentuota istorinė studija apie prilau Ifkixna. 
Kaina $2.

Vincai Žarna lt lt. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIM PARAfTRJB, 
pal Kaina $1.50.

tr kiti leidiniai yra gMunani
NAUJ’FNOSl, 171? S^. HALITID FT., CHICAGO, ILL. 4A4M

•WlawkaM 4arb-t irkr viwkanf Ir >rld«4a»4
ar perlaidą.

M

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

♦

UNIVERSAL
1800 So. Halstad St Chicago, III. 60608

VIENA 8TIPRIAUSTŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

į*t«įfta 1921 mRttlA T< 421-3070
Įstaįfoa *womoMllAmi ROtatytt.

j _ umimką carCA«o t, ILL, Thursday, January 4, 1979
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Nuo gruodžio pirmos d. 
Dienraščio kainos:

nicagoje Ir priemiesčiuose.
melams
pusei metų
trims mėnesiams
denam mėnesiui

$18.00
$10.00
$ 3.50

ost IAV ▼ieto*p
530 OO

Gegužės mėn. pradžioje (1854 m.) pabudęs jutai gryčioje kepa mų žirnių b'ynų kvapą. Motina, pamačiusi mane besiraižant, tarė. ;. — Vaikeli, parnešk vandens”, j Aš, užsidėjęs ant pečių savo mažus naščius, pamoviau mažus liepinius kibirėlius ir nudūmiau i t-00, pakalnėn prie šaltinio paeze- ~~ i rėn. Lauke buvo šilta, saulėta Naujienos einą kasdien, išskinani įr jauku. Nusiprausęs ežere vei sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben-■ , ... ,drovė, 1739 So. Hdated ’St.. Chicago/ dA pasisėmiau vandens is šaltini 60608 Tetef 421-6100tonigua reiku dusti 'paite Woney mų gėrėdamasis vyturių čiulbe 
orderiu kari- itwikycu,

pusei metų 
trims mėnesiams 
vienam menesiui

$1000 
$ 9.00 
t 300

Kanadoje
metams
pusei metu , —.
vienam mėnesiu)

$33.00 
$18.00 IC '< V) I

Užsieniuos*-
metams
pusei metų
vienam menesiui *

---------------------- i—4 ■ i

nio ir lėtai kopiau taku prie na
NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuc-

9 vai. ryto iki 5 ▼&! vakaro Šeštadieniais — iki 12 vaiPRANAS PETRULIS
Laisvinimo veiksnių atstovai dėsto tik savo 

grupės nusistatymą 4 -

! siais padangėje. Nuo Aisėto eže- ; ro brastos pasigirdo ratų dar- Į dėjimas. Staiga vieškelyje prie į mano tako sustojo poros arklių kaip miškas vežimas su trimis vyrais. Vienas sėdėjo nugara į arklius du pasėstėje. Iš jų deši-
Besiaartinant praėjusių metų pabaigai, Chicagoje vyko kaiku- rių mūsų' veikliųjų jų suvažiavimai, o laisvinimo veiksnių jos bei jų seimai.

Toks atstovo pareiškimas, del kurio ji pasiuntusi organizaci užmojais į Altos veiksnį įnešti!ja tyli, išeitų, kad ji jam soli Reikia apgailestauti, darizuoja. Tuo tarpu pasiteira- kad Altoje tokių atstovaujančių vus tų organizacijų vadovų, gauni atsakymų, kad jie niekad tokiems nukrypimams nepritare
nedarna ? Cyra. ’Čia neminėsiu jų vardų, nes kam teko dalyvauti Altos .sei-įir niekad nepritars, niekad ne- me,. tas jų vardus girdėjot. Ten toleruos, kad jų atstovas Alton paaiškėjo, kad tokie atstovau-1 įneštų nesklandumų, ar didžiuo- tojai padarė “susitarimą” supusi savo dalyvavimu okupanto Altą griaunančią organizaciją.)siunčiamų menininkų kneertuo- Taip pat, paaiškėjo, kad jie taip'se. padarė^.ne tik nepasitarę su sa-'. vo grupėmis, bet ii- su Altos!Valdyba. Tai buvo jų iškeptas; mesi ir pajusti atsakomybę del “blynas” ir pristatytas Valdybą1* savo’’atstovo, uždraudžiant jam

organizaci- taip pat ir konferenci- Sklandžiai praėjo Balfę seimas, gražiai buvo paminėta ir mūsų garbingosios kariuomenės 60 metu sukaktis. Ypač buvo gausūs atstovais ir svečiais Altos ir Vliko seimai. Iš ‘Miko seimo “Naujienose” parašė gana išsamius Įspūdžius, mūsų žymusis teisininkas p." Pt '-Stravinskas. Suminėj o j.i jį sudoroti. Paaiškėjo, kad Alfos j vesti savo- “politiką” kuri kry- Valdyba jų nebuvo Įgaliavusi! žiuojasi su grupės nusistatymu, sutarčių daryti, o tik pasiinfor- Ir kad nedarytų tokių blogų muoti kp anoji'organizacija pa- žygių, kurie gali kenkti laišvi- geidauja, ir ko iš jos nori. i nime'institucijai jos principams,Iš viso, sunku suprasti, kaipjbėi grupės linijai.’gali būti Altos Valdyboje nariu) Taip pat, šia proga norėčiau tpks asmuo, kuris nepaiso gru- į pareikšti ir tai, kad turėtų jaus- suklysiu, J tokius nesujį-rimus* jiės nusistatymo, ,o-pasitamau-į ti atsakomybę įr tie, kurie pasakėlė.. kaikurių Altą stfdančiųija jos vriovėjams? Tai liudija naudoja savo autoritetą ir re- grupių, be*! ’organizacijų atsto- ’ vai bei jų atstovės, neastovusius savo grupių nusistatymo, bei jų linijos, o , varė savo “politiką”,, kuri kartais nieko bendro neturi su jų atstovaujamos grupės linija- Tokie atstovai atvirai spaudoje pasisako, ^kad 'Altą, ir Balfas turi pasidaryti tik L. Bendruomenės sekcijcinis. Tokie bando Altai primesti ir “su- _ _ęĮįferinųus^su jos gfiovėjelšįjęįr’zacįjbsįatstovas,'kuris Altas sėi- rie-sieką, ją. palaidoti. Tiesa, jie save teisina, kad taip darvdami, _ vadovaujasi sąyo sąžine. Kas ”g^li tani prif^ffi, kad toks jų pasiteisinimas turi pagrindą. Ar jų sąžinė jiems leidžia savo

jame pasitaikiusius kaikurius nesklandumus, diskusijaš'ir ginčus, kurie seimui vystant buvo išlyginti. ; • -Šia proga norėčiau viešai pareikšti savo nuomone del Alioję Įvykusių nesutarimų, renkant jos-pirmininką; Manau,,kad ne-

okupanto
organizacijos turėtų atkreipti didesnį dc-Tikrai, grupės bei

nysis rankose laikė vadeles ir bo I tagą. Prišpkyje sėdėjęs vyras- šaukė:— Vaikine, greičiau nešk van iens atsigerti.Aš pastačiau kibirėlius ant že ’’’tos, nusimečiau naščius ir pačiupęs vieną vandens kibirėlį; kubėjo prie vežimo. Vyras sė-I ■’įs nugara į arklius keikėsi ir nusiėmęs kepurę kitiems dviem šmetinėjo, kad jie nemokėdami -kušti supjaustę galvą ir dabar ’o prršti. Jis godžiai atsigėrė iš kibirėlio ir pradėjo ranką vilgy ■’amas kibire braukyti ja kraujuojantį viršugalvį. Kiti vyrai □radėjo jį barti, kam jis teršiąs vandenį, o aš savo aukštu balsu žkinau, kad vandenį išpilsiu tvims. Mūsų šuo kieme pamalęs pro vartus nepažįstamus žmo tęs įr, girdėdamas mano ba’są, . □radėjo piktai loti. Motina, žvil gtelėjus pro langą, suprato, kad tai pažįstamas labanorietis veža mas naujoku rusų kariuomenėn ir įsidėjusi dubenėliu keletą bly nu skubėjo prie vežimo. Pakišusi vaikinui dubenėlį liepė vai gyti ir mane pasiuntė atnešti iš kamaraitės dubenėlį su vaisiniams medžiams skiepyti mosti ; mi. Motina verkdama švelniai 
e e - 1tope vaikino viršų gaivį mostimi, □ vaikinas, kitiems dviems vy- : -ams tylint, sakė:— Sudiev mamyte, veža mane 1 į tą prakeiktą rusų šalį 25 me- 1 toms į kariuomenę. Kasžin ar ka . ■’a. nors dar mano’ kojos vaikš-’ čios tėviškės laukais? Kokia biau

Prėskos tapyba Lucientes

Susitarimo tekstas;"kurį jie pa'lkomenduoja organizacijai, pateikė Altos Valdybai patvirtin-'siųsti tokį atstovą ar tokią at- ti. Sunku suprasti, kodėl grupės j stove, kurie pasinaudodami tyli ir nesudraudžia, arba nepa- - jiems suteiktu’ mandatu varo keičia tekių' pasiųstųjų Alton savo “politiką, atiduc'da savo Trojos balsą' už tuos, kurie jiems patinka. Rekomenduoti nedera to* vų daromus nukrypimus yra at- kių, nepaisant, kad jie būtų re- sakingos ir pačios grupės? 11 ’ Į komenduoto j ui ' geriausi dram Man nesupratama, kaip Altos’i gal.sudėtyje gali būįi toks organ!-' Į Draugystė savo keliu, bet visuomeniniai reikalai, grupės bei organizacijos interesas yra kitas dalykas. Būkime atviri, aiškiai kalbėkime, kad tokiems “solistams bei “solistėms” netu-. neaišku, ko okupantas takiais retų būt vietos laisvinimo veiks- koncertais siekia. • niuose.

atstovu, kurie atlieka arklio” uždavinį. 'Juk už asto
- - e jme viešai pareiškia, kad jis Chicagoje suruoštus Maskvos atsiųstų, dainininkų . kcbcertus lankė ir lankys. Juk kaili dar

ležėjp uępto.,:Saulėlydis. Įųjęętąįi  ̂^gražus, masinių ,■ saų.ea. jjįit4jft»dalies jau nebesimatė Įr vakaruose klos 
į tesi plati auksinė* juosta. Dangus skaidrus, o jo žydrinėje keletas lengvu plunksninių irgi pa auksuotų debesėlių plaukiojo iš j s:sklaidę. Stabtelėjau liepto viduryje.Prieš mane ir po manimi gulė jo ramus Aisėtas. Pakraščių me džiai, krūmai, aukšti ir žemi krantai su apylinkės kalvomis kaip veidrodyje atsispindėjo blizgančioje lygumoje. Tolumo je. ties Antaka'nio kaimu, kaip užburtos irstėsi vd'tys.Tik dėl šito vieno gamtos už buriančio grožio verta būti žmo gui laimingu. GąĮvojau stebėda masis pasauliu' įr jaučiau, kad visą popietę .mano įtempta savijauta ir prislėgta nuotaika giedrėja ir siela atgauna lygsva rą.Pagaliau einant takelių per mišką grįžo ir ramybė.

KRYMO KARAS /(1854-1855) IR BAUDŽIAUNINKAIMūsų apylinkėje'jaunų vyrų grobimas į rusų?- kariuomenės daginius tęsėsi. Naujokai nenore jo eiti į karą/ir' vengė: sto&į ru sų kariuomenę.; Tokių besis aps tančių vyrų baudžiauninkų daraus dvaras vesdavo*-1 atlikinėti jų ; šeimas už juos.’ Tas 'iššaukė rim —> ginčus, • nepasitenkinimus, .grasinimus; ' ‘j Prasidėjus mėšlavežiui (birže

senyvas vyras. Jo žVi plaukai tės lieso ašaromis ir seilėmis su- tvarkingai pakirpti ir sušukuo- vij'gyto veidd io, rankų ir kojų tij ilgi žili- ūsai nukarę. Pilkos , ir negailestingai ją gėlė. Veide akys judrios, o nosis ilga ir rus vietomis net žaizdos atsivėrė, va. šlėktiškas jojo švarkas buvo gerokai padėvėtas, nors tvarkin gas. Tai Linkmenų dvaro senas įnamis. Tėvas su jais pasisveikino. Visi trys pokalbininkai tėvą vadino stalium ir kvietė prie jų sėstis. • : ■ •n . ... ., . . ' o gal net išgąstį, garsiai tarė: j bo mėn. vidury) mudu[$u tėvu° 1?^ ■ Seit' nukryp°: apie — Matai šita mergaitė iš pono: griž^- Aš pirties valgėwe£yakarie daržo pavogė du; agurku - ir ke- į jskąlo§?„Staigalias morkas, tai ir užsitarnavo iSAyčion.,4ėja^iętĮųjf jąųpr besis- lapstą-nuo rusiį-; kariuomenės . vyrai. Motina; po mūsų .buvo išėjusią pirtį, šuo- pastalėj® suurz gė, ’ bet tęvo sudraustas, nuėjęs į •ėjo akyse. • ■■■ (palovį prie krosnies atsigulė, išPagaliau aš sename kelmyne. Į tiesė ptalJų Gebėtos, pa Visur aplink augo ir žydėjo j dėjo sekė’šveplą žolynai. Ypatingai veš-, — • ......................liai prie kelmų trąšioje žemėje N augo laukinės gėlės ir aukštos' pas- taye, kai moteriškų nėra na įmuose. Nenorime’,-• kad’' mūsų po kalbius -kas noršy 'aptarinėtų. Mes prašome tavęs; pasakyti dva -o užvaizdai, ką<£ mus skaitytų išvykusias į kariūbmenę ir mū sų šeimų bei girnlriių-1 neverstų atlikinėti už'mūs, lažą Priešingu atveju mes paokėsime - susidoroti. su dvaro pareigūnais, o

Mergaitė kankinosi, o čia pat prie arklidžių po plačiašake liepa du seniai ramiausiai kalbėjo si apie jaunystės laikus, tarytum įus nieko ypatingo prieš- jų’akis nebūtų. Vienas iš jų pastebėjęs mano veide gailestį, užuojautą.' o- gal net, išgąstį, garsiai tarė:naujokų šaukimą į rusų kariuo menę. Janas bylojo: .— Caras Mikalojus I prieš Savo karūnavimą (1826 m.) 'ie- □ęs’ Rūsijbs vą’stybinio herbo-i-toje prakeiktoje šalyje tvar-’ dvigalvio aro sparnus pakelti Taitės kankinimosi vaizdas stoka. Užpuolė šiąnakt ramiai; ma; j 'kridimui į tolį. Mat, jis, pamėg ie bemiegantį klėtyje, surišo ran ) ’stodamas savo senelę- carienę - kas, nuskuto pusę galvos ir ko! Katoę II, savinosi Balkanų pu-
bausmę. _><■ Tą popietę-nelaimingos mer-

siasalio brolių ortodoksų apjungimo idėjos misiją. Šiaip*gi jis turėjo tikslą pasigrobt Konston- mopolį. iš. Turkijos.Pradėjo įžūlią akciją prieš Turkiją pernai vadindamas ją ligoniu ir užėmė Moldavijos ir

jas įdėję Į kalades veža į šven- ' čionis atiduoti kariuomenėn. Tik pagalvokite, 25 metamsNaujokas ka1 bedamas laikėsi vyriškai — neverkė. ,Per vakarienę tėvas liepė man ryte atsikėlus gerai pastatyti tris bučius. ; upęlyje ir žadėjo , pats yalachijos sritis Turkijos: valsty ;ankšti pareiti iš dvaro. Tarp kit ko pasakė: ' . -— Tu man ryt padėsi pavakaryje žuvis nunešti į Linksmenis pas Joškę. Motinai kažką įterpus, tėvas pasisakė norįs susitik ti smuklėje su pan Janu Pšecho ekiu (pravardė) ir patirti' įdomių naujienų.Buvome- su žuvimis Joškės smuklėje gerokai prieš saulėlydį. Tėvas susiskaičiavęs su smuk liniuku priėjo, su pusbonkiu prie Jano. Pastarasis sėdėjo smuklės kertėje prie bonkos šnapso su dviem pagyvenusiais vyrais. Tai buvo, aukštas augalotas lieknas.

bėje. kaip apgyventas brolių sta čiatikių (1853 m.). Turkai paskelbė Rusijai karą. Tik nėra žinios, kada tas karas sustos ir kuo baigsis, nes. Turkiją .palaiko

plačiomis šluotelėmis įvairių rų šių. smilgos. Sudui’ėję kefmai lengvai ..subydėdavo nuo. kojų smūgių. Tuomet iš jų kildavo tamsūs debesys rūdų dulkių ir atidarytais' viduryje kelmo su painiotais korėtais takais išvar tose pradėdavo bėgioti susirūpi nę sparnuotos skruzdėlės, ’šimtakojai ir paplokšti juodi vaba-

Vienas įš-4ų. vyrų kreipėsi į ėvą toltiais'žodž!iaSs:Dėde, <tn.es .-'.tyčia "dfejorne

w - 
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GAMTOVAIZDIS" (Tapyba) A DOMAS GALDIKAS

Anglija ir Prancūzija. Šie' 1854 i ^-eciais’- -^g -su dvarais pasi^gsime,' kaipDažnai' iš po kefmo išropoda- j vd mieguista,„tamsiai ruda pa-: " . 'siauksavusi kamanė ir zvimb-j Tėvas jiems; .pą^adė; dama, kaip šeivas trinąs ratelis, pakildavo taikindamas! smūgiui į kaktą su įsibėgėjimu.Kamnuoliniai debesys telkėsi padangėse. Iš pažiūros jie atrodė tokie pilkti ir elastingi, kad man dingtelėjo svajinga mintis: kaip gera būtų gulėti ant tų aki nančai šviesių milžinų ir žiūrė ti iš ten į žemę, josios miškus, banguojančius javus, margas-

metai, tai dar. .tik tragiškų, ųvy^ - kių užuomazga... . . 'Jis rodė pokalbininkams tuometinio caro Mikalojaus j Į dvi galvį valstybinį ženklą arą su iškeltais ^asnojimui sparnais, □rancūziškame žurnale. Žurnalo pabaigoje buvo spalvoti Moldavijos ir Valachijos žemėlaiai,

Švenčionėliuose ^Sudegino klo-

polis.
PIRMAS SIELVARTAS— Vaikeli, — sako Gabrys, — apsiauk naginėmis ir eik į se- j ną girios kelmyną į ’ių bitėms rūkyti, šiandien tik :švartyk ir sudėk į krūveles, kad ' š jų pasišalintų įvairūs vabzdžiai, o ryt ateidamas parnešk bitynam Beje, būčiau ir užmirkęs. užbėk dar šiandien į dvaro toimyrfinę ir pasakyk dėdei Jo kubui, kad atvežtu tuščius ko. džius nuo medaus. Mat, liepos □radeda žydėti, tai reikia bites oaruošti naujam medonešiui.Iš bityno pro dvaro sodą take ku ėiau prie dvaro arklidžių. Poi -'•’s Jaloveckas popietėje su šiau Jine skrybėle, balta gražia eikite apsirengęs, vaikščiojo žvynuotais parko takais, nusodin- ■nię kvepiančiomis gėlėmis.r’kto dvaro kieme prieš arklides pamačiau apie 13 metų,' lie- -a mergaitę pririštą už alkūnių '-'-to sto’-o gėdos stut'po. Ji b’aš- vė,d ir stengėsi išsilaisvinti. Vi- ’’ivasario skaistį saulė gausiai *A~ė savo spindulius iš aukšto ton gaus. Spiečiai musių, atskrij tocnj iš mėšlyno nuo arklidžių1 ir kiaulių diendaržių zvimbdamos sukosi apie arklidžių ir k’aulių diendarėių zvimbdamos sukosi apie nelaimingąją mergai , tę. Jos nutūpdavo ant mergai-

1JL2> JLJL 1 CCT I ~ . v • • x • *

paieškoti dū-IP^ves zydmc“ Pievas- 
~ z^r, l-r* -m 1 o 1. cr»in H mplll Qkaimenes ir ramiai spindinčius Viseto vandenis.Miško kirtimo biržė baigėsi ja vų lauke. Nematomi vieversėliai traliavo viršum javų lauko. Kadangi šiandien dvaro rūmuo se valiau pianiną, tai traliavimo garsai darė įspūdį, lyg fortepijo

. , jo iii po-ir i Parduoti dvaro užvaizdai....., /Prieš rugiapiūtę į mūsų dva ra atvažiavo kitas, dvaro užvaizdas, o buvęs :išvažiavb? Visi pla čiai pradėjo kalbėti,\ekad karui tik dar įsiliepsnojant, dvaruose lažininkų taip nebaudžia, kaip anksčiau. Tik retkarčiais “užsitarnavusieji” gauna. pp ..^esėtką rykščių. Prie • gėdos- stulpo paauglių ir merginų neriša.Per Labanorinės atlaidus (rug tojo mėn. 8 d.) visi plačiai pra_ lėio kalbėti, kad turkų, anglų :r prancūzų laivynai su kariuomenėmis atsirado Juodose jūroje.Visi lažininkai intuityviai lau kė rusu pralaimėjimo ir ko nors->o virpanti styga Atrodė, kad Į šviesesnio savo gyvenime. Todėl a styga krenta, bet čia pat vie | ’’tos kalbos buvb tik gandai.•’CT-sėlis ją pačiumpa ir jos gardai be pertraukos virpa. Lengvos "įtoių varpos švelniai bangavo, rinė vieną kitą, o visos kartu bė-o prie miško. Saulės kamuolys slinko virš banguojančių javų1 auko.Dvaro pūdyme mėšlo krėtėjos moterys dainavo apie močiutę,Kr įjos poroš jaučių traukė braškančias medines žagres^ ku -ios riekė pūdymą už versdamos užkrėstą mėšlą. Susilyginęs su artojais sušukau.— Padėk Dieve!.— 'Ačiū! — atsakė artojai ir naklausė,

Sunintensvvėhis naujokų gau dymams. rudeniop daugelis mū su krašto vyrų oatraiik^.į-Sūdu va prie Vokietijos sienoąj Mat, ‘^n jiems susidanydftvo<4^ažesni pavojai. Baudžj^oS nuo 18r7 metų nebuvo. -ANa'paleono kodeksas teikdavo lęęašt© gyven 'oi?m< daug daugiau teisių nei nisiškie'i įstotyrAai pagaliau Sū duvoje 100 kilometrų Vokietijos pasienio zonoje 'nebuyp imami į rusu kariuomenę.-. Zmohes vietiniai atsipirkdavo- pinigais.(Bus daugiau)o Ispanų tyrinėto-ias Juan kodėl taip susimąs Ponce de Leon atrado Floriilą ”■ p'tov-to 5 to :',tongA ApjŠ mečia pat dvaro kaimenė bliau tais Velykų sekma d irių. 1 *as--lama mane įenkė ir aš per lau- eUa Florida. Iš čią. kilp, Floridos "i vardaj.ko kampą pasukau prie ALsėto
NAUJIENOS, CHICAGO & Dl. Thursday, Jąnuąjy 4, 1970
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Dr. Vincas Misiulis grižo amžinybėn
(1896 -1978)

ių direkto- i galvojo steigti šaulių teisiniu- iparackienei. kų korporaciją.Tautos Fondo vardu atsisveirei JolantaiPrie karsto juo u kaspinu per-j rišta Lietuves savanorių kūrė- kino Vincas Tamošiūnas ,pab- jų vėliava kaip iiepa. Dar keli savanoriai kuri jai liko Detroite.Pirmas kalbėjo Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio seniūnų tarybos ir Kanad > vietininkijos vardu S. JekuLickas, iškeldamas, jog Dr. Misiulis buvo pir moj eilėj savanoris kūrėjas ir Lietuvos nacionalizmo idėjų skleidėjas.LAS Vyriausios valdybos pir alininkas Kęstmis Dirkis pabrėžė, kad Dr. Misiulis mums ai škino apie Lietuvos Nepriklau somvbės idealo nemirtingu- mą.Sanavorių kūrėjų vardu atsisveikino Stasys simoliūnas, primindamas, jog velionies pa keistas ginklas Į spaudą prieš okupantą tebūna vartojamasMarijonas Šnapštys kalbėjo teisininkų vardu, sakydamas jog savo metu su i)r. Misiuliu
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pagal susitarimą,

rėkdamas, kad pensininkas I)r. Misiulis dosniai rėmė šį fondą.Detroito Lietuvių Organizacijų Centro vardu Antanas kauskas išreiškė velioniui dėką už ilgą darbą Centre už jo vadovavimą.BALFo vardu žodį tarė- zys Sragauskas, pranešdamas, kad kiekvienais metais Dr, Mi siulis iš savo kuklios pensijos skirdavo 100 dol. labdarai.

pair

Kūno sudeginimas įvyko se* kančią dieną Woodlawn kapinėse, kur paskutinį žodį tarė Kęstutis Dirkis, prisiekdamas visų vardu tęsti Lietuvos laisvės kovą iki atvadavimo.Ir taip išsiskirstėme, netekę vieno iš mūsų. Bet ar mes jo netekome? D r. Vincas Misiulis savo dvasia ir šviesiu atminimu dabar gyvena mumyse.
Sau litis Simoliūnas..

RESPUBLIKA IR LIETUVA(Tęsinys)1U7 KUOPA, Philadelphia, kaip teisių tavos laisvės kovas, darbu pa-|Pa. - Veikia šuo 1913 m., išau- savanoris grindyje prieš rudus ir raudo- go nuo'9 iki 218 narių (133 vyrai, 85 motery-). Veiklieji nariai Ad- Sleser J. špokas, L. Jasmantas. M rinkdamas istorinę Į Čiapas, T. Non: medžiagą apie Lietuvą, veik- t®-

"Nes širdimi tikima, o burna išpažįstama, ir taip įgylamai lig*- 
nymas". — Rom. 10:10.
Čia pasakyta, kad ue, kurie neatidaro savo burnos ir nesistengia pa

sakyti kitiems dieviškosios tiesos, negalės pasidaryti tiųkamaia įeiti į dan
gaus karalystę. Apaštalas sako, kad negalima nekalbėti apie tai. ką matė
me ir girdėjome. Kiekvienas krikščionis, kuris gavo tiesos šviesą ir paži
ne maloningąjį dieviškąjį planą, ir pamatė didyjj išganymą, apie kuri kal
bėjo mūsų Viešpats, nebegali tylėti ir laikyti savo šviesą po uždangos- 
Kurie taip daro, težino, kada laikui bėgant jų šviesa užges. Jei kas 
gėdysis Viešpaties ir jo žodžio, tas nebus tinkamas jo dangiškai ka
ralystei.

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

Mažeika Evans
■ ■

Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tek 737-8601

E-DEIKISpavojinga viešai pasirodyti. Tveriant 187 Kuopą reikėjo vieną susirinkimą laikyti krūmuose. Šios kuopos pirmuose gyvenimo metuose teko nariams daug nemalonumų patirti. Kuomet kuopa susitvėrė, kalbėtojai už SLA ! tapo išvyti iš salės į gatvę ir apsvaidyti akmenimis. Kalbėtojais buvo A. B. Strimaitis, P. V. Birštonas ir St. Gegužis”.Šių nemalonumų teko ne vien šiai vienai kuopai. Tai buvo būdinga aniems laikams, kai Lie- Romos-Katalikų Susivie- steigė savos kuopas, “triuski-

■ UA1M1L■nas. J. Dainius, Vasilevicius, A. Jasmanlienė, P. ,’aekvtė. P. Bziu-

Nėra daug tokių gerų, tokių vo krauju apšlakštydamas Liet darbščių, žmonių, daktaras, Lietuvi kūrėjas, Lietuvos nacionalisti* nūs okupantus, išeivijoje menių idėjij skleidėjas kaip Vin* kytojaudamas šeštadieninėje cas Misiulis (1896 kovo 25 — mokykloje, rašydamas idėji* 1978 gruodžio 19). Nelyg Viii- nius ir analitinius straipsnius co Krėvės skerdžius, jis senas,. spaudoje, bet optimistas ir energingas,- žemo ūgio, bet didis dvasia, damas ir vadovaudamas orga* kurio pilna buvo visa Detroi*, nizacijose, ypač Lietuvos Atgi to lietuvių apylinkė; šv. Anta- mimo Sąjūdyje. no< parapijos klebonas Kazimieras Simaitis atkalbėjo mal das prie religijai abejingo Vinco Misiulio karsto ir papasa-

SENIAUSIA LR DIDŽIAUSIA LaIDOJIMO IŠTAIGA

1605-07 SO. HERMITAGE AVENUETeL 927-1741 — 1742126 KUOPA. New York, N.Y.- Veikia nuo 19!!6 m., išaugo nuo j 12 iki 209—narių. Jos veiklieji nariai A. B. Strimaitis (SLA sekretorius), V. Kaukas, K. Vilke- ... ... , „ , ... vičius, J. Ragažinskas, J- M- Da-gonmeje gruodžio 19 d., palikdamas liūdesyje sūnus Albiną• ir Gintautą, Detroito lietuvius, idėjos draugus, išsibarsčiusius

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUEŠtaiga ištiktas kraujo išsiliejimo į smegenis, jis mirė li*
ORTHOPED Ab-PROTEZISTAS'
aparatai - Protezai. M4S. ban- Į
lažai. Speciali paę.lba k-'lom». ■ , . . ...xroh Supports, ir t t. ' j kojo, jog jo kaimynas velio

ni;: y—4 ir 6—8. ^^a’dieniais 9—Ii nis vien dėl savo plataus tau- 
850 63rd St„ Chicago, in. 6062«? tiško susipratimo dykai remon per visą pasaulį.
....... T*l«f.; PRo»Mct S-5084 Atsisveikinimas įvyko gruo-tavo bažnyčios pastatus, nes ten; susirenka lietuviai. Savo idėjas Vincas Misiulis įrodė sa laidotuvių namuose ivdnijojejPERkRAUŠTYAAAI

— t ’ 1 i

A Great Grilled Sandwich

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

i R. ŠERĖNAS 
Tel'. WA 5-8063

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiu aĮtstumy.
ANTANAS VILIMAS 

+•1. 576-1882 arba 376-5996

t

Sandwiches are an Ameion tradition once reserved for 
lunchtime^ but now an important part of on-the-go break
fasts or suppers. Golden Grills are super sandwiches that fill 
the bill for anytime eating. They're quick to,fix, savory and 
substantial. Hard-Cooked' eggs, ham and Swiss cheese are the 
base of the filling. Pickle relish, ą dab of mayo and a little 
onion add the zip. And you can keep the filling on hand in 
the fridge for spur of the moment spreading on rye bread 
and grilling.

Why not hard cook a dozen eggs right now, so you caA 
rtir up Golden Grills, and still have some on hand for snacking 
or devilling.

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

brogr»mo. ’I WnP£ 

490

kalba: kasdien nuo pi 
iki penktadienio 3:C 

I Šeštadieniais

Ltetuviv 
madinio 
—3:30 vai. popiet 
r ■w'knwd"-' ,n: ’

DldŽIputiot Steriliu 
posirintrlr. €

IM North

9URŠTEIN/
Tu. ZWJH2 

1 < ištaiko* > *

<1 MMj

• Jei žinote asmenis, kui« 
galėtų užsisakyti Nanjifenes. pi 
šonie atsiųsti jų adresus. M< 
jiems silsime Naujienas dvi <u 
raitės nemokamai.

1/2

1/3

hard-cooked eggs*, 
chopped

cup chopped cooked 
. ham
cup finely chopped 
onion OR 11/2 
tablespoons instant 
minced onion

Golden Grills 
6 sandwiches 

1/4

2

2

1/2
12

cup shredded Swiss 
cheese

tablespoons sweet pickle 
relish

tablespoons mayonnaise 
or salad dressing 

teaspoon salt 
slices rye bread 
Butter ’ •

Thoroughly combine all ingredients except bread and butter. 
Butter 1 side of each bread slice. Place 6 slices on griddle, 
baking, sheet or in skillet buttered side down; spread each with 
approx. 1/2 cup filling. Top with remaining bread slices buttered 
side up. Grill on griddle or in-skillet until,toasted on both sides 
QR bake in preheated 400°F. oven about 5 to 8 minutes or 
until golden brown. Turn; bake an additional 5 to 8 minutes 

*Hard-Cooked Eggs
Cover EGGS in pan with enough WATER to come at least 1 

Inch above eggs. Cover, bring rapidly just to boiling. Turn off 
heat; if necessary remove pan from heated unit to prevent 
further boiling. Let stand covered in hot water 15 minutes for 
large eggs adjust time up or down by about aoprox. 3 
minutes for each size larger or smaller. Cool eggs immediately 
and thoroughly in cold water — shells are easier to remove and 
it is less likely you will have a dark surface on yolkc. To 
remove shell: Crackle it by tapping gently all over. Roll egg 
between hands to loosen shell; then peel, starting at large end. 
Hold egg under running cold water or dip in bowl of water to 
help ease off theU.

nielius. P; Valasavičienė, K. Jankauskaitė, A. Anciutė, M. Strimaitienė; P. Jurgeliutė.142 KUOPA, New Haven. Čiapas, T. Kondrackytė, P. Bziu- augo nuo 18 iki 125narių. Jos veiklieji nariai K. Blažaitis. J. Butkus, J. J. Vaitkevičius, M. J. Vokietaitis-158 KUOPA, Springfield, Ill- - Veikia nuo 1914 m., išaugo nuo 10 iki 89 narių (66 vyrai, 23 moterys) su veikliaisiais nariais S. ir B. Janarauskais ir V. Stankevičių.187 TUOPA, Philadelphia, Pa. _ Veikia nuo 1908 m., išaugo nuo 6 iki 84 narių (70 vyrų, 14 moterų) .Ši kuopa įdomi tuo, kad josj vadovai ir veiklesnieji nariai j vengė viešumos. Ir apie šia kuo ! pa yra tokia kronikinė žinutė: j ‘"Kultūros darbais kuopa mažai tegalėjo užsiimti, nes nuo fa-( na tiku k u

Telefonas 523-0440
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOJ

tuvių nijinias rungtynia>o su SLA ir no” priešus ano meto Romos-Katalikų Susivienijimo vadovu supratimu.1916 METŲ SĖDI AS....SLA Seimai trukdavo mažiausia 5 dienas. 0 šis 1916 ine- j tų, iš eilės 29-tas Seimas posėdžiavo Pittsburghe. Pa., birželio mėn. nuo 5 iki 10 dienos. Seimo posėdžiai - kiekvieną dieną dviejų sesijų - rytinės ir popietinės - vyko' lenkų Sakalų svetainėje. Tačiau Seimo išvakarėse suruošta atstovams vakarienė buvo Pitt Hotel patalpose, joje dalyvavo apie 100 asmenų ir, pasak ‘Ateities’ korespondento, ta “vakarienė buvo linksma ir

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

įdc-(Bus daugiau)

t

FRYS M0 BERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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

Telef. 476-2345

pla..Balandžio mėnesį nuojama. prezidento Carterio os nariams būdavo kelionė į Pekiną.

i "

I

pictured above

I

The home 
doesn’t appear much different 
than any typical suburban 
home. But it Incorporates en
ergy-saving features in de
sign, materials, and appli
ances which can cut energy 
needs by up to 50 percent. It 
has two heat-circulatinr 
Heatilator Fireplaces (right), 
designed to draw room air in 
through the lower vents, 
warm it and then re-direct 
the heated air back into the 
room-

The more effective use of 
energy-saving design, materi
als and appliances can well 
save up to one halt the cost of 
heating and cooling our homes. 
This claim is being proven by 
Hew York's Long Island Sav
ings Bank. Its "Centenergy 
*76” house was built to demon
strate the many practical ways 
of conserving energy. The to
tal additional cost of these 
improvements was approxi
mately 14,000 .. * projected to 
be amortized within 4 to 5 
years through reduced ex-

£

LA-

L _ ’K21

sulation within walls and cell
ing as well as in earthen berms 
around the foundation, orien
tation to seasonal sun atti
tudes. energy-saving Appli
ances and fireplaces.

The t^o Heatilator Fire
places re-circulate heated air 
back into the room. This fea
ture alone reverses the usual 
heat loss characteristic of most 
fireplaces, according to the de
signers of “Oentenergy F'76.*

The fireplaces were supplied 
by Home Crafts, Inc^ Floral 
Park, New York, Heatilator 
Fireplace, A Division of Fepw 
Industries, Inc., located in 
Pleasant, Iowa, manufactures 
a complete tine of built-in, 
freestanding and mall* 
mounted fireplaces • • • po<

K F I A It AMBULANC* 
’ATARNAV

AAS DIEb

JPL YČIA

PHILLIPS - LABANAUSKAS

3337 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401
utį Uicefu iii 'hun* H ttip’t i- iu

UE1KA> blELll NA>
•hoi.

^4 KS1 23rd .v-
H WEST HIGHWAY etio# HUk

i» (inn
H 0? • •

P J RIDIKĄ!-
hai^TED street Phone: I Ard*

MAUJitrKn, CHKAQO i. ill. Thursday. January 4. 11179
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Mūsų spaudoje platinimo vajaus proga tapo 

Į Xaujivfiu Nkailyloju, nžsisakv- 
'‘damas jas vienerieais metamfc.

K

V

IPs'
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STATE

LINKSMŲ

Š V E N Č I Ų!

Namai, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žarna i—■ Pard*^mai 
REAL ESTATE FOR SALE

Chicago, IH. .
*’ PBTRAS KAZANAUSKAS, Prezdeotąa.

2212 W. Cermak Road

O GERIAUSIAI -ČIA i. |
LABAI ŠVARUS Ž ’butų’ hamas & 

garažas, elektrinės durjK, atskiri gįs- 
zu šildymai, Brighton' Parke. <$37,000.

ŠVARUS kaip stiklas 7 kamb. mū
ras, centralinis šildymas d vėsinimas, 
liuksus naujų namų apylinkė.

$53,900. ! I-
2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto 

garažas. Apie $6,000 pajaTnųt '"Nau
jas stogas, gazu šildymas, -apsauga

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L > z " 38,

i

Trečioj festivalio dkuo.i.pri’iiumecatą, m akiu u.
mg?. 17 choras puikiai užsian- nių skelbti visiems skaitytĮrj^ 
feaživo atlikdamas*'*!3' dainų janiš, prašant daugiau pastangų!, 
prograjuu- l f^tivah knin vie- platinimo darbuose. ---I y 
tos spauda rašė, sutraukė virš 
1(1<M) publikos. Feštlvhlic' išva
karėse rugs. 1 1, visų etninkų 
ualyvavus’JĮ festivalyje vėliavos, 
jų- tarpe- ir -Lie4iwus trispalvė,
plevėsavo visą savaitę prie L'i- > _ a '

*zerne Teismo rūmų‘’sąlia JA\‘į Sol. Janiną salniene pak-r 
! vięsta dalyvauti Los , Angelėj 
Lietuves Dukterų Draugjiosį 
.banketo programoje sausio 2į(l 
d. 7:30 vai. vak. šv.^KažirrtitriM 
parapijos - salėjer Biliėtuš-ptalj-Į 

. na bei vietas- rezėrvijojė A< į J 
dronienė ir V. IrĮikignį^^^gį I ' '"C** S * i

: L . ■
— Kanados - LB Kultūro^.-ko 

misija ruošia 2-jį- talentų-pasi
rodymą - varžybas kovo 24 i; 
25 d. Hamiltono Jaunimo cen 
tre ir Aušros. Vartų, parapijos 
salėje. Įšus varžomasi muzikos, 
šokio, dailiojo žodžio, vaidybos, 
ir dailės srityse. Sudaromas 
rengėjų bei vertintojų komite. 
tąs’./'. _ _

4; > -• ’ t

— Jack Talalas iš_. Čikagos 
pietvakarių, ilgametis Naujieni 
skaityte'jaš *Tr rėmėjas, prieš 
šventes buvo susirgęs-.. ..Gydėsi 
šv. Kryžiaus ligoninėje. Dabar 
sveiksta iKštiprėja vienuose^pie- 
tvaffarfų priemiesčio slaugymo 
namuose giminių globojamas. 
Jo prenumerata pasirūpino bu-’ 
ves šeimininkas Walter Manei*- 
ka. Jie-abu -sekdavo prejMimera+ 
tos pabaigą ir ją sumokėdavo 

:prieš-4fctėlifeį, kad ądmjg^Jraci-- 
jai' sumažinti darSą ir sutaupyti

festivalį, kaip vie- platinimo darbuose.
— Teresė Lipšįen.ė Išrinkta <

Hamburgo Lietuvių Molei|jjj 
draugiją -- pinnininkr;
Malinauskienė • vieepirm., Evp$ 
Banevičienė’

vėliaycs ir jos buvo nešamos.iš
kilioj eisenoj, procesijoj ir or
kestrui grojant festivaliui- ati

daryti. Nellie BayCrasi;rr Rūth 
Vaškas paruošė Pittstono Vyčių 
113 kp. ir SL A-vantų t Lietuvon 

iškyrių su Įvairiais lietuviškais 
eksponatais, męniškii lietuvišku 
kryžium, medžię> drožįpjųis, lie; 

-tuviškomis' lėlėmis, Lietuvoj ga
mintomis kanklėmis, nepapras
tai įdomiais gausiais gintaro iš

dirbiniais. Lietuvos skyrius per 
visas tris- drenas festivalyje bu
vo viena gražiausių atrakcijų, 
publikos gausiai lanko’ina. Paro
dos ir kitieins. renginiams talki
no. ir V. Romanas;” ' •

Yparingai malonų, skaityto
jus supažindinti su veikla senos 
lietuvių kolonijos, kurią ben
druomenės kultūrpolitikieriai 
išjungė iš savo veiklos ribų.

. JL_Petrpkaiti§-č

— Bruno Dapkus,-Cicero-; 11L,

- ■-

Į

1

susirašinėjimo išlaidas. Dėkui 
jiem^ūž W/o f dalai fink fine 
gerc's sveikatos. ' » x ’■

T / r7 r J į
— Birutė Priiripirtiene/ Cinci; 

riatti umyersiįeto^ętįicjiioš JUO; 
kyklos studentė, šventėms buvo 
atvykusi Čikagon pas savo .vyrą 

į Klaudijų, žinomą elektros Įren
gimu Jcontraktorių, šventes abu 
praleido, -.pas: Klaudijaus dėdes 
Kazimierą ir Vladą Skripkus 
Lockporto apybiflt.ėj.e/.kur buvo 
suvažiavę.. dra,ųgąi. .bei . pąžĮsta- 
mi. Birutė - taip "pat' aplarfkė 
Naujienas.

visas dėšinijpietis, .yęa Gyįnėjęs 
valstybėje, Afrikoje. Jis gyvena 
rioi&kiĄ' ‘mieste ir yra suorga- 
hiząvęs AH Aftacan Peoples Rę- 
vohrtitinary * ’ ’p&rti j ą AT riko je, 
Ettr'opojėi ’ Amerikoje ir Karibų 
^raštuose.

tinėjo jai yyras^ žmona jam at
sakė:

— Tu man darai daug užme
timų "dėl rman&.gero būdo. Tu 
gerai Mnai/^iad ąs nesu žjhgei- 
di tokius dalvkus.tvrinėti .

ŠIMAITIS REALTY 
Notary Publie 

Insurance, Income Tax 
2951 W. 63rd St Tel. 436-787S
i"

Gausus namu pasirinkimas 
pietvakariuose

I,

i

pianisto mAnigirdo 
MATEKAIČIO fortfepijoho kuri
nių' končėftaš Įvyks: sausio' 14 
d., sekmadienį, 3 vai. popiet 
^šiinmfd^ Centro jDidziojioj saĮ^j. 
‘Visuomenė maloniai kyiečiąma' 
gausiai dafy^Un •’ Bilietai ’ gau- 
’‘nami: prfe Į ė j ini o• '*' V :Rr j...

. Skelbiama, kad .Anglijoje! 
■}’ra .apie 790 bažnyčių ~bei ip.al- 
dos " namų’ Į$ečvirsius’. Valdžia 
yra susirūpinusį, kaip jas išlai
kyti, ries daugelis jų yra istori
niai paminklai. Norima apsau
goti nuo jose esamų daiktų bei 
baldų— eksporto. Tuos daiktus 
noriai perka, japonai ir ameri
kiečiai bargeilo kainomis. Saky
sime, '-rankų' darbo graviruotos 
ąžuolinės durys parduodamos 
už$’$120,' gi 'įų -'atstatj-mas kari 
nuotų $6Q(L

•- Brangiausios pypkės par
duodamos New Yorko liiieste. 
J os pagamintos iš speeialiųTšak-
nų; . .vadinasi Charataii Sumina * ~t 
eum Laude, ne visada gaunamos1
. į" «. <
ir kaniuoja $2,500.

Įvairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren

kant nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

'h

TREMENDOUS TMFIES
THE SNEER .THAT ELECTED

MODERNUS . 15 metų mūro -uąmas. 
2 butai ir. profesionalui . liuksus; jofi- 
so patalpa. Daiįg -priędifyhK3rqųette 
Parke, aukšta kokybė,' SSftOOfl.j Jį 

' GRAŽUS SKLYPAS irgara& Mar- 
auette Parke. -C

MODERNUS 2 aukštų mūro namas, 
apie $18,600 pajamų.- Goro&^ -sąlygos. 
Marquette Parke.

i

Naujienų vadovybė Ir Platinimo vajaus ^omįsiifkreipia^.A.^risus skal’k-.Y ; 1.-."iJ'U.U.. Guy
tytojus ir Į visus lietuvius, ir prašo pasekti knygnešių bet lietuviškom spaū-r ' T. .Astrologicųl kagnv'1
dos pirmūnu pavyzdžiais, platinant šį seniausią Amerikos: lietuvių dienraštį, Tarife 'Card Readings: Saturday 
su juo susipažįstant ir jį užsiprenumeruojant, tikslų- sudarytt'. nenutrūk- ,K „ ,-„x .
štamą grandisę ne tik lietuviškos spšrudč^'klęstėjimui, bet ir visom.išeivifos , 0 appointment neces_

. ... _ ‘ .‘js fcnomti terovei, bendromis jėgomis šary. ELINOR JAKŠTO, 17 ,N.

su juo susipažįstant ir ji užsiprenumeruojant, tikslu- sūdaiyjt'. nenutrūk
stamą grandisę ne tik lietuviškos spj ■
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos

VIS PLĘ5IANTIS SĄJŪDŽIUI 

skaityti ir platinti Naujienas, atsirado mecenatų, kurie prisidėjo ^pčĘe \ 
tinimo vajaus labai vertingomis dovanomis MujieiM šk^įrtoJtUnfcP -“ -j 

v;1 -«' i-
Mykolas Karaites, sav. Grand Shores motelio'ir;Resddeiiciaio vlešbuSS,- 

17350 Gulf Blvd., St. Petersburg,; FL, j37l^'t€d.xW:3-^391-ff753,; paskyrė 
trijų dienų atostogas dviems asmenims..: LaimirigiejLcturės progos būti 
svečiais puikiame motelyje prie, pat pajūrio, naudotis privačiu; paplūdimiu, 
žaidimų kambariu, TV, telefonu jį- kitais modPTmi^is-Įj ’̂girnni^f-.

Mūsų bendradarbė ir savaitinės skilties “Aplink mus Ir mūsų namus” 
intorė M. Miškinytė paskyrė<SS> premiją; Be'abejoį atsirito ij daugiau, 
mecenatų, kurių vertingos/ddvanos bus -skelbiamos it paskirstytos rude
niniame Naujienų piknike. r 1 " '■'r- ‘ * ■ "" ’

■/ ■*

Visas ir visus kviečiame 1 didžiąją taiką.
_ , W 4. L - *r< I.’-'??*''' *Z’
Prenumeratos pratęsimoj užsakymų.’’:bei’“ga2mųįkaitytųjų , reikaloa * 

prašoma pasinaudoti žemiau esančiomik'stkarptūnis. i"’? U-* ■ -j;

4

ei rrę.to

bame 'fietuViskai. 782-3777 or 
925-8392. ’ Professional Męrnbęi' 
Anrėriėafi Fėderatičn',of" Astru- 

z--n -o p i ’

v .... i#;t*»r.C: A

SPECIALI '20%. NUOLAIDA 
Už I^OIŽATŲ REtEŽĖLIUŠ.’
Daug Įvairių, puošmenų. Mpka- 

; mė‘ ’$4'::tž sidabrinį ^olėrį. ’ Pey-. 
kam e p ašto refiklul? ’ ir pinigu

(Pt.)
- ;įr:.-iuf;;O.h‘, c;

■ v.j_ iSLok'^ly’itarmifhąei, 1,9$) 
ii^t’^’Tės'uiidčioAiefms :ir j ųojjo; 
įšfoš j ė^fia^oic'žttas? Itžliaf ^au

NAUJIENOJ -
1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, IL 6060* ‘

}

,i ■''in -r . • .
• H anksto be raginime pratęsiu garo prenumeratą, tanpydamai laiką ir 
mažindamas suslrašinėjlmd ‘išlaidas. Priede ' ■ dol : ■
Pavardė ir vardas ___ ____________________ __________________ '

Adresai

• Ufeakau Naujienas kaip dovaną savo _
yra naujas skaitytojas. Priede . doL
Pavardė ir vardas — - _____ _

, kuri*

Adresas

Bponsoriaus pavardė, vardas Ir vietovė

r-^* ■■■!—■ w,r
• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką ■ spaudą Ir Naujienų 
pastangas, prašau jas siuntinėti _už pridedamus . doL_________
Pavardė Ir vardas —

Adresu ------- ---------------------------------------------- ------------------------------- ■-

• Platinimo vajaus proga, orašau siuntinėti Naujienas dvi savaites soslpa. 
tinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.

Pavardė ir vardas

Adresas

Pavardė Ir vardas

Adresas

Pavardė Ir vardas

I ircKU

OAK LAWN. 4 bedroom brick ranch, 
i full finished bsmt., 2 car. attached 
i garage. Call now. .

- • CHICAGO. 2 flat newly remodeled.
. Priced for a quick salė. $39,900. I 

į VICINITY 67th & Pulaski. Catering --
’ service, prosperous business. $26tOQ0.

2625 West ,71st .Street •

Tel. 737-7200 ariB’737-8534 Į

: i1' BŪSIU SU MINTIMIS
i J!-- '-į b:-:!!'-;-' S r’'

Guytls yjįacė.. sukinėjosi prie 
^dąyęipą.tarp žmonių ir bandė 
parduoti galimai daugiau bilie
tų, Į .vaidinimą. Vienas turtingas 
skurdžius. išsisukinėjo ir .sakė:

—- G^įlas,y bet aš .turiu kvieti
mą Į Kit^,(pobųvį,;bet: tą; vakarą 
..saye ^ritiijiĮs .gždūsių su- ju-

b;Vmcųka§?1|ąi:išgirl<^s^ųu4žiu-
Š9M/klausė;. >•'

— Tai kpki bilietą gavof min- 
•tims paimsi: už penkis ar už aš- 
tuonisudolėrius? /I

i. \ KAS MOKĖS?

' .‘■Žmdha, /prisipirkusi įvairių 
■brangių?' daiktų ir^-^drhbiižių 
;šųewtėn»s,:>grižo! namo'.

-^7 Kaip1 ir -kada aš galiu išnio- 
kėti-ju? tuos pirkinius ? - išnie- 
’ w--ti—c- ix;,.------------

Nau,jidiįoms j reikalingas j; r. L

,, .,, yyr^;ar ihoterį pamokysime šio. ahi£to/Dar- 
bo., valandomis informacijiį ptąšoine kreiptis te
lefonu: n-.i’ri ■, < 1" ■ ■ ' »

Many Presidents have been 
elected with the help of a slogan 
that: caught the popular fancy. 
There was “Tippecanoe,' and Tyler, 
too”;- Harding’s “Back1 to Nor
malcy”; Roosevelt’s “New Deal” 
But it was a slogan coined from an 
insult that rolled 'William Henry 
HarfitRn into the White House. * ■ 
’! This. is the. story: Marfin’ Var 
Buren was running for re-electidit 
in 1840, backed by a Democratic 
Party so powerful and well-organ« 
ized that it‘Was' generally conceded 
that his Whig opponent; Williair 
Henry Harrison, stood -no chance- 
A small Democratic -newspaper in 
Baffimort wrote jeeringiy. “If Gen
eral Harrison was given ;a pension 
of $2,000 he -would-be content to 
iįvoa thelresfofbis-days'inifldf 
cabin drinking hard adef^-7' y;’ --' 
įllhe Whigs seized upon this : ob
scure little paragraph and turned 
it. into a mighty tribute. Harrison 
became the “log-cabin, hard-cider 
can^date,” his - military exploits 
were wermifhedarid the enthusiasm 
of the people rallied to the pJriure 
of the rugged frontier hero, j -, y

Actually, Harrison had an in- 
coine of $12,000 a year and never 
lived in a log cabin, but these facts 
did not charige the country’s con
ception of bim- Tbe Whig election 
was a hearty one, and the log-cabin 
and -hard-cider h-įame symbols-of 
flieir candidate. On one occasion, 
<hca Darnel Webster was speak
ing at s rally in Harrison’s behalf, 
he b^ame so excited that he actu* 
ally apologized because he, himself, 
was not born in a log cabin

The log-cabin, hard-cider“ cam
paign became so popular fiiat Har^ 
risen was swept into office. The' 
r-w of the Democratic editor had 
acted 'u a boomerang and had 
achieved the opposite of its iute» 
tion.
, In more recent
.Vice Presidents was

I

ARCHWAY ROME REALTY

Tel. 532-7575

KAIP SUDAROMI 
. TESTAMENTAI

‘■L RCTROS- iRENGlMAV”=', 
PATAISYMAI ^. . . :

Turiu Chicanos mlasti laldhrią. 
Dirbu • -ir - užmiesčio**- JtrMt,. <*-: 
rantuotai Ir sąžiningai.. „ r- 

KLAUDUŪS . PUMPUTIS
4514 S. Talman Ayp.

" - ~ Tai. '--i
! ■ .. .. ' . /

" -HA 1-6100., ..
jc’ r y t T

- fi ■

Tuo’ reikalu Jums gali daug 
i padėti teisininko Prano šulo 
į paruošta, — teisėjo Alphonse 

,W. e 11 s peržiūrėta, ‘‘Sūduvos’ 
išleista: knyga su legali skomų 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų’ administracijoje 
T739 South Halsted St, Chica 
go, IL. 60668. Kaina 3.00 dblj 
su formomis — $3.90. •’

62—N M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
- Ti!r« <$9E punnočiu! eutomohllie 
u labi ilty epdraudi mes pundalntent 

Kreiptu
At*- li'A U R-A'TT I’S-?4! ' į

4645 M. ASHLAND .AVI. j
swots J- ‘

Juozo, .šmotelio ...
Z Y

ATSIMINIMŲ-
: e z- ■ . : -

Graži, lengvai skaitomą ir 
Įdomi 250 puslapių .. knyga su. 
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
.vykti ir knygą pasiimti; Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštui

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė., 
Chicago, IL. 6U629.

i.

.iety dubbed
_ ey-drinking, 

gril old man”—* phrase which wotf 
htm many friends but not enough

SIUNTINIAI I LIETUV * 
' : ' _ MARDA N0REIKIEN1

tM8 Wė«U»tt Št, CMe»fo, D1 W«2t • TeL WA 
DMMIa (Msiriaktrnaa garės rOUee (vairiu praWw, 

------------MAUTAS Ii 1UROFO3 UNDtLIU.

ENERGY 
WISE

LAIKRODŽIAI Ir WUNOBNY1EI

- Pardsrimas ir Taisymą* 
r - W44j W WT 4P* FTRM1 ; v

1 ' Twtef.: Rlw-felH >1 MV»

Siuntiiuai t Lietuvą 
ir kitus kraštus 

,P. NEDZINSKAS, 4065r Arahjję A*. 
Xhicisi; III 4d63i1^yA 7-5984

v >" ' <■ - * ? <: *• - .V

M. i I M K U S
Motery Public - 8331 

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

šymai ir kitokį blankai.

BEST THINGS IN LIFE r*t-

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 H®. No 
prescription is needed. Prepa
ration H Ointment and sup
positories. Use only as directed.

i»4l prank Zapolh

GA 44454

»t*n mm

(MfUBANC^

State Farm Life Insurance Company

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Associates 

2649 West 63rd Street,

Tel. 776-5162 
Trečiadieniais iš anksto susite 

rus. Seštalieniais iki 12 v. ■'
Vakarais tel. 373-5047.

- Raštinė veikia jau-daugiau kaip 
40 metų, patarnaudama klientams

bAhri-i

HGHT,HtA*T

Cdsitioj Parcels Exprese tjorp.
MAW0URTTE O1FT PARCEL! SERVICE 

IMI W. Mb ».Ūtaa«, III WM29. — T.(. WA S-Ž7J7

r-r~r?

. NAUJIENOJ, CHICAGO t, ILL, Thursday, January \ 1979

-.-iii-Vmrin-io--—--—-n»-e-------- - -j.- - -jŲŲįįmrt^ytrr~r — — i

“LIETUVOS AIDAI”
KAZt BRAZDU ONYTE,

PROGRAMOS VEDtJA
Pirmadieniais ir antradieniais 9:00—9:30 v*L vak.
Penktadieniais 9:30—10 vai. vak. 

Visos laidos iš WDPA stoties, banga 1490 AM.
2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629

TeM. - 778-5374

vw ’ m

Limit use of diswasher 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water Į 
and electricity. | 
Doni be a Bom Loser! i

and PLEASE 
make people 
more careful

-----------  . "“v
CROSS TOWN PLUMBING

& SEWERAGE , . j
All types of plumbing repairs, 
drain lines power rodded, catch 
basins cleaned and rebuilt Free 

estimate. 24 hr. service;
735 6361




