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LINKIME VISIEMS NAUJIENŲ
PRENUMERATORIAMS, SKAITYTOJAMS, 
BENDRADARBIAA

ŽUDO IZRAFI
KELE

GORBAČIOVAI IŠJOJO 
CRIŠINA IŠ MASKVOS

PRAEITĄ TREČIADIENĮ PENKTUOJU 
PRABILO APIE LIETUVĄ

Keturi kiniečiai privertė rusų lėktuvą pasukti' i Kiniją 
ir nusileido ganykloje

— Federalinė prokuratūra 
traukia teisman Edv. Vrdolyoką 
dėl netikslių išlaidų.

— Pirmadienį aukso unc 
kainavo $325.

— Jeigu mane išrinks filipiia 
) rezidente, tai aš teisiu amerikic 
iams* naudelis laivyno ir avia 
i jos bazėmisiki 1991 metų, kaij 
ako dabartinė sutartis, — pa 
eiškė Corozcn Aquino.

Plačiai klausomas kanalas pačiu svarbi 
informavo amerikiečius

MASKVA, Rusija. - 
savaitę iš Mandžiurijo 
sovietų keleivinis lėkti 
tonov — 24 turėjo skristi i Ii 
kuoką, bet vienas kriminalistą 
pagrobė sovietu lėktuvą ir pr

JERUZALE Izr. - 
penktadieni pale>' irk 
Nidai vadovaujami tero 
moję ir Vienoje nužudo 
e]io lėktuvo keleivių i 
110 Sužeistieji nuvežti 
nes.

Izraelitai begindami 
lėktuvais -krendančk: 
nušovė 4 arabus uosti 
ti keleivių. Rome- . 
jo progos apklausinėti

— Iš Meksikos muziejaus k 
rirtadienį pavogė 140 aukso 
idabro liejinių. vaizdavusių : 
o'ų senąjį meną, vertus šimt 
trilijonu dolerių.

Angolos val<! 
ginkluotu vvr 
tu Afrikos k; 
neužims. jiem 
sam> už:mti N 
solos valdžios

— Ąmeriekįečiai pripažino 
kad drąsiausią ir didžiausią dar
bą praeitais metais- .atliko Tongas 
K.4opingas< panaikinęs kolcho
zus.- įvedęs .privačią , iniciaty v 
prekyboje ijf pramonėje.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS VALDYBOS 
POSĖDIS

t U S.

Oficialiai pnarsrr? 
Nidai organizavo u \ 
Izraelio keleivinius lėk. 
t '"k rasis o rgaiiizatoria u > 
yra Mazen Sabry ai Ban* 
jis įsakė apšaudyti Izraei 
gaičių mokyklą Libano 
je. tai Izraelis nutarė is 
Libaną. -

Izraelis buvo pasiryžę 
ti palestiniečiams už R( 
V ienoj e. pada ryt us už]: 
ant keleivinių Izraelio 1 
bet paskutiniame pasėdy, 
lė laikinai atidėti kers 
g į. — pareiškė Izraelio P 
nisteris Icakas Rabin. Ne 
kinti dar puse dalykų.

Kun. J. PniRskis painforma
vo apie pąląnkų ir įrašytų kalbų 
radijo valandėlėmis sėkmingą 
paruosimą: Pranešė, kad jis pa
kviestas vąsario 28 d. kalbėti žy
dų sinagogoje Čikago’e apie lie
tuvių ir žydų santykius, papa
sakojo‘.apie sėkmingai pravestą 
rašiniu konkursą, lituanistinėse 
■mokyklose. Painformavo apie jo 
spaudoje keliamą mintį, kad 
Holocaust muziejuje būtu ko- 
$Uiti$tų genocido eksponatai.

BUVo svarstoma* Alto veiklos 
komisijų sudėtis, aptarti namo 
remonto reikalai. Komisijos' bus 
prašomos sudaryti ‘dviejų metų 
veiklos planus- x

lerlingo’i U 
įsu išnuiitin

apie Vlikc seimą kalbėjo ir ten 
dalyvavę dr. VI. Šimaitis bei M. 
Pranevičius.

Sekr. inž. Grožvydas Lazaus
kas papasakojo apie turėtus ry
šius su Bostono. Detroito. New 
Ypiko, East Čikagos ALT sky
riais.

Tuesday, December 31 1985

buvo 
i su Vilniaus 

lietuviais, 
upaptiri Ije- 
be lietuvių 

Ką lietuviai 
padaro 

i Lietu* 
i Rusijos 
ko’choz’ 

javus au-

_ Šajia. Amęrikos Lietuvių^ Ta- ’ 
rybospiiinihihkpT’eo^roBIinst- > 
rūbo, kuris koordinuoja visus i 
Alto, valdybos ir komisijų jdar- į 
bris i^yvįcepirmihinko dr. Jono j 
VąĮa^^|iS18pŲni. 'gruodžįo. 20 d.: 
posėėfjęė Alto veiklai ‘ 'stiprinti į 
sudarytos šios komisijos r?
*’ Sekretbriatąsė^Pirmiūiįnkaš - - •
valdybos sekrefbiiiis ihž^(Grož-> Iš MADŽIŪRIJOS SOSTINĖS SOVIETŲ’LĖKTUVAS 
vfeįą<'Kazariskas, nami:<D ena SKRIDO I IRKUCKĄ
Blinstrubienė., kun. dr. Juozas 
Prrnškiš’ ir d-r. Vvtaūtas. Dargis
-RoHtl iiė koniiš-i ja: P ir mi itin k a i

, Ąlto- yįcępirm. dr. Jonas „Va
laitis pr?.nešė apie jun^. Pabal- 
tiecįu Komiteto veiklą, patvir
tino, kad Viikc.' suvažiavimas 
buvo sklą^i^^^gį^isia kon- 
ceritruo^7^fį^^^įjs' apie 
pasisekai'Laisvės Žy
gį bei ąj>ie Kopenhagoj. tį-iBuno- 
le §xrąi^M:ą. Lietuyc^4^y4£?'-Dr. 
L. Xri^^ėliųn^;’^y^ino .’Vilko 
seime vyravusį vienlpgmną/ kė
lė ateityje ’ rėįk.ėtų
giluti rsvąįityti - apie? ; Lietuvos 
laisV^ftfto*: .darbūs./* ’Palankiai

- Praeitą vertė kapitoną pasukti per sienų 
; pakilęs - Ma.ndžiuli kalno šiltyje, nusileis- 
vas An- ti kalvių ganykloje.

Kinijos pasienio policija nu- 
kkrisdino į pasienio aerodroma. 
davė reikalingų degalų ir visus 
39 keleivius važiavusius i ša- 
lia Irkucko esančią miesčiuko 
dirbtuvę ginklų gaminti. “Tass’’ 
skelbia, kad sovietų valdžia la
ba: patenkinta Kinijos vyriau
sybės bendradarbiavimu su so
vietų vyriausybe. Jie ne tik da
vė reikalingų degalų ir išlydėjo 
iš Kinijos Rusai ptenkinti. kad 
Kinuos vadovybė ėmėsi priemo
nių lėktuvui surasti, c vėliau ke
turių žmonių įgula ir visus 38 
keleivius grąžino i Rusiją.

—, Brez. Reagan^ įsakė nu
braukti 1977- metaiv įvestas subsi 
dijas saulės energijai naudoti 
pi'amonėš tikslams-

MASKVA. Rusija. — Praeitą 
j penkiadienį Michailcvas Gorba- 
liovas staigiai atsirado Maskvos 
komunistų partijos atstovų pesė- 
dyje. pasitarė su keliais atsto- 

i va is, o kai atė'o balsavimas, tai 
» 71 me/ti Viktoras Grišinas nė ne- 
I pasijuto, kad jis jau negavo rei- 
I kalingų balsų.

Griš nas tikėjosi tapti partijos 
I sekietorium, bet Andrei Gromy- 
į ka supynė jo planus. .Vietc/ Gri- 
į šino? Gromyka pasiūlė Gorbnčio 
j va, o šis ir buvo iš: inktas. Be 
jGnšino peutijos sudarė Lenin- 
Į f rado partijos vadas Romanovus, 
i bet šis smarkiai susirgo ir į po
sėdžius neatėjo, tai partijos prie
kin atsistojo Gorbačiovas.

Vietc* Grišino. Maskvos parti 
jos sekretorium išrinktas 54 me-

• tų Boris Jelcev. Praeitą vasarą 
I Gorbačiovas paskyrė Jelcevą pa
piktinti, kaip eina miesto finan- 
] sai, o antradienį jis jau tapo 
Ij'Jaskvos partijos sekretorium. 
! Grišinas bus išprašytas ir Politu 
’ niobiūro.

dr. Jonas Valaitis, nariai Sten 
]ey Balzekas; Jr., Petras Bučą-, 
adv. Aleksandra^ Donrmskis.. 
inž. Jona< Talandis.

Visuomeninė komisija. Pirmi
ninką^ — valdybos vicepiiini- 
ninkas d r. L°ona< Kriaučeliūnas, 
nariai: Petras Bučas. Daina Da
nilevičiūtė - Dumbrieuė.

Alto skyrių komisija: Pirmi 
ninkas inž Grožvydas Lazaus 
kas, nariai: inž. Stasys Dubaus
kas, inž. Jonas Talandis.

Fin an su kom isi j a • Pirm m i n 
kas — valdybos iždninkas My
kolas Pranevičius, nariai: Petrą* 
Bučas, inž. Grožvydas Lazaus 
kas, dr. Jenas Valaitis.

Spaudos ir informacijų komi 
si. a: Pirmininkas kun dr Juo 
zas Prauskis, nariai 
Adomėnas Irena B 
inž. Grožvydas Lazauskas-

Teis’ų ir statuto komisija: Pir
mininkas dr Vladas Šimaitis, na 
r i ai: Daina Danilevičiūtė Dumb- 
rienė, dr. Leonas Kriaučeliūnas, 
adv. Aleksandras Domanskis.

Namų administravimo komisi
ja. Pirmininkas 
ccpirmininkas inž Jonas Tajan 
dis nariai: Vanda Gasparicnė 
inž. Gn)žvydas Lazauskas. Jomu 
Šiaučiūnas, Mykolas P^r.nevi 
čius.

— Floridoj mirė 
dėstytojas Cortland 
Ohio valsVjoj C. A. 
900 žmaializmo studentu mokyk 
lai. Anksti jį paguldė vėžys.

CHICAGO, ILL. — Didžioji 
televizijos stotis penktą valandą 
vakaro, tarusi kelis žcdfivk apie 
Meksiką, skelbė žiiriąs apie Lie 
mvą. lietuvių kenčiamas Kalė
das, apie žmonių gyvenimą pa
vergtoje Lietuvoje ir apie lietu
vių viltis tapti laisvais nepriklau 
somais Žmonėmis.

Girdėjome, kad dabartinis 
popiežius, kalbėdamas dešimtims 
tūkstančiu žmonių šv Petro alks 
;oe pasiuntė kalėdinius sveiki
nimus 51 kalba. Esame tikri, kati 
i L pasveikino lietuvius lietuviš
kai. Dabartinis popiežius turi 
gerą balsą, gerą galvą ir nepap- 
'astai geras propagandistas. Ka
da jis, dar nebūdamas popiežius. 
::psistojęs pas: ka)~d;nolą Cody. 
išėjo ant balkono ir susirinku
siai miniai užtraukė giesmę, tai 
ti pagerbė ne vi^n lenkai, bet 
visi jo klausiusieji. Negirdėjome 

• ietuviško kalėdinio jo sveikini
mo. bet žinome, kad 51 tautos 
tarpe turėjo būti ir lietuviškas 
-veikinimas.

BėtTabži malonfef'visus nuste
bino televizijos 5-to kanalo sto
tis. prašneko apie Lietuvą ir lie- 
-uvins pačiu brangiausiu laiku, 
tuojau po :5tos valandos.vakaro 
Ji priminė lietuviams reikšmin
gas Kalėdas, priminė ir dabarti
nes bažnyčias.' Pasakė, kad Lie
tuvoje buvę 1300 bažnyčių, pasa
kė, kad’Vilniaus katedra pa veis
ta muzięjum, ir parodė, kad da 
bartinitf metu lietuviškos bažny
čios yra pilnos/tiktai žilaplaukiu, 
o jaunimo nes*tnąto. Pusė Lietu
vos bažnyčių jau 
karo metu išgeovė, 
oantas uždarei ir 
apgriautų bažnyčių 
džia.

Kremliaus cerkves patys ko
munistai taiso-ir remontuoja, bet 
lietuviškom jnėra medžiagom. 
Toks liūdnas likimas ištiko ir 
Chicagos lietuvių bažnyčias nors 
;,ia visai ju negriovė ir lietuviu 
iš bažnyčių nevarė

TV žutųslistpi. matyt 
Lietuvėle h kalbėjos 
Nažnvčicse mtiktais 
tie esą žiną kad eh 
uviai nepatinka, be 
ie apsieiti nebcga’i. 
oe<ramintu iie geriau 
negu aarbiforink;u rusai 
vius agronomu vf ža 
niurną, kad p mekv^ų 
•rinJniSf kaip reikėtų ; 
ginti Sovietu Sajvng: 
tfeji komrnLtai r.ežmo 
vu> aiirma ūkininkai, o

Amerikos Lietuviu Tąrybos 
valdyba gruodžio 20 d. posėdžia
vo savo būstinėje Čikagoje. Pir- 
ininmkas Teodoras Blinstrubąs i 
painformavę apie pasisekusį * 
VLIKo seimą« kuriame ris pasakė 
sveikinimo kaib^, pasidžiaugda
mas VLIKo darbu, primindamas 
glaudų VLIKo ir ALTo bendra-, 
darbiavimą, suminėdamas, kad- sa 
vuMaiku Altas yra VHkui sutei
kęs daug finansinės paramos.

St- Potersburge vietinis Aho1 
skyrius buvo suorganizavęs si m-į 
])oziųmą, kuriame pirm. T. į 
Blinstrribas painformavo apie : 
Alto veiklą. Pirmininkas taip 
]>atv su vietinio Alto skyriaus- 
valdybą turėjo pasitarimą.- | 

j Pirm. Blinstrubąs- .pranešė 
apie išsiųstus rašttts, jų taipę ir ; 
kohgf'esmanųi Fr. ĄnnuHzic :bei i 
senatoriui P. Simon, prašapt, ! 
kad: Kongrese jie' pravestų Va-[ 
salio 16 nrinėj-imus/-Pasidžiaugė,J 
kad Roehesteryje J. Jurkus, vie
tos Alto .skyriaus; prrrnininkas, 
per radiją. informavo apie Alto AMERIKOS LIETUVIU 'TARY- 
suvažiavimą ir jo veikią. • t BOS 1935-1987 m. KOMISIJOS

LUANDA, Arų 
prieš dešimt nie 
ventojai atsiskyr 
lijos ir pasiskelbė 
rnais. Pasiskelbus 
iiiais tarpe buv^ 
čius portugalų. ’ 
patenkinti Portu- 
valdžia.

Tuo pač’U mei 
junga pasiuntė gi 
lijoni! dolerių suj 
neužteko Reikti( 
tuos ginklus golė 
bartirin metu ? 
100 gerai ginkhm 
Jeigu būtų reik: 
būtu pasiruošę^ ; 
h Lr ZOC.OCO k 
’ aidži’i girti, bet 
iriau kariu n^ r:?

Frank D. Savickas ir 15-to wardo aldermanas 
Brady padavė skundą prieš teisėjo Charles R. Nagle. Sr., 
nutarimą kovo 18 dieną pravesti-speclrflhis rinkimus-

nėra, viena 
kitas ; oku 
sunaikino. . 
taisyti relei

PEKINAS, Kinija. — Sovietu 
vyriausybės paskelbta žinia api: 
Antonov — 24 Lkridimą į Kini- 
io> tcritorra ir grąžinimą 
:au]a *r keleiviais nori sudaryti 
įspūdi, kad Kinija labui glau
džiai bendu'darbiauja su rudais 
“T?5s*’ tiek toli nueje. kad pa 
skelbė, mg lėktuvo paerobima: 
buvo atlikta.- vieno kriminalisto 
nor" patv> kiniečiai žino, jog tai 
būta keturių kiniečių pasiryži 

grižu mino iš Mandžiurijo- 
Rusai nieko neišleidžia iš Man 
džiurijes. kaip nieko neišlcnlži;

nvergtų Rytų Europo 
4 kiniečiai pasielgs pa 
nnis.

The LjilBiicįa Daily News 
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ie. O k~:x esti V’diitini?i re-

TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai 

.\aujausiu mokslo žinių populiarus perteikimas 
•lONAiS ADOMAVIČIUS, M. D.

ptrsofintf'is riebajuis — su žemė- 
riešutų ir alyvų aliejais? Yra 
qucmenu, |ce<1 jte Neįtakop cho
lesterolio kiekj krauįuje, bet jie 
Didina — Ęlogipa jau Atsiradu- 
sitis k.a-.ijagislėse arterio-klero- 
tiniiis pnskretimtrs.

Koks Yra Peixrifieiis Ckoleste- 
foiio Kiekis Krauju je?

F’aniinghamo mie-te ai likti

t HOLESTEROLIO GAUSUMAS — STROKC
ARTUMAS

(ar ūs mediciniški tyrimai. Jie 
p_..eki.t statistikas.. Viena jų nu
rodo, kad V-i kraujine choleste
rolio kiekis buvę., žemesnis ne-

M.

Kitzno: X' - *
Kiekvici ^m k >dien reik a 

t bent trumpam o i
asmeny 09

praturtinti Kiekvious 7

Trijų riebalų: cholesterolio, triglyceridų 
ir LDL cholesterolio perteklius pagreitintai 
s kretiną kraujagysles- Mediciniška tiesa

C ic-lesi erelis yni riebi ntisC 
besit ardant i visuose augaluose, 
gyvuliuose ir ju gaminiuose- Tai 
bu skonio ir be kvapo medžiaga. 
Cholesterolis yra gaminama.^ kū
ne. kuris jį naudoja hormonams 
ir tulžie* rakštims pasigamintu

i aiški jų vaidai yra 1. Prisotiu-I 
tieji (vandeniliu — Hidrogen — 
H —

bi’s ir svotnachemu .
Bet esti ir rifi&tisių namų 

\ irunk4, kurie nesilaiko virš m 
nėtų buostatų. Tada reikia šitaip j flfc>inis mintimis sazą

| clgtK Jei butas yra šaltas, elkis j 
šitaip, Sndtik su kitais gyvento-1 dvasinį gėrį c id
jais. Nusipirk m&žą termometrą j

1 (iš hardware stoie), padėk juos j juozo J?joztvič’aus mmt iru. 
jx’Biriuose buto kambariuose ir Į 
virs minėtomis valandomis užra- Į 
syk temperatūrą. Taip daryk per I 
kepas dienas. Kuo daugiau liudi
ninkų turėsi teisme — tuo tik-j 
riau laimėki.

Atvykęs inspektorius irgi tik | 
tins temperatūrą. Jei visai neras Į 
Mimos — teismas bus paskirtas 
iaike 3-4.<!ienu. Jei nepakanka- j 
mai bus rasta šilimos — teisinas 1 
tokiam siįvininkui bus kiek ve- i 
liau, o taip pat ir baustas jis gali 
būti.

Teisėjas duos savininkui 7-10 
• dienų atstatymui šilimos- Ki
taip — bVs paskirtas žmogus, ku 

kurie tą vaistą vartojo. į ris šilimą sutvarkys ir savinin- Į
Tas vaisias dar gali ir kitaip kas užmokės. Tokie dalykai grei 

gerai veikti: apsaugoti kraujai tai sudarkomi.
nuo Peididelio Krešėjime. Tas' Nepatartina nemokėti .-aviniu- 
labai svarbu, nes ne vien Maži-; kui nuomes, kada jis nešildo bu- 
nuna.s Cholesterolio Retina šir-; to kaip reikiant. Teks elgesys) 
dies a ’ ‘ -
jimo simomiavimas.

Išvada. Du būdai dabar yra 
galimi užsklendimui'širdies gil
tinei durų: 1. Išmintingi mity
ba ir 2- Vaistai. Dar čU:fn-idėti 
nas cholesterolio žadintojas — 
lai žmogau- Judėj imas — Dar-

įima pasinaudcLi ir srten

Kiekvienas iš mū*u 
gamtos nuostatu 1 i aip 1 
į niekus paverstų. Ka j> ž.cmmių 
rugių neg;;]ima sėli p vr- > 
mrginių sodinti ruuenp :<io
kiekvienas žinciu* ne'\i i 
tik sau gyventi, nieko a t m 1 
naudingo neitlikdamr < t, 
žmogus yra visuomen c ’''s tva
rinys, jum reikia bendrauti su 
kitais. Bendravimas r pinti vi - 
nas kitam pasitir nuvimą. o r o 
vien sau viską p°si?rH mn.

Visuomeniško elgesio vaikas 
j

Gerus darbus darančių moteriškių būrelis, vadovauja
mas Julijos Lungienės su savais dvasiniais vadovais (ga
le iš kr.) kun. V. Bagdonavičium, tėvu Anicetu Tamošai
čiu, S. J- ir Julijos vyru Benediktu užkandžiauja Alvudo 
pažmonyje, Lietuvio sodyboje. Artimą savais darbais 
mylėdami, Jie ir jos pajėgia liudyti Kristaus tiesę.

Nuotrauka M. Nagio

gu 175 mg, procentų Pakyla iki 
249 mg procentų pirmas didelis 
Širdies atakos gausumas Pagau- 
<ėia atsakančiai cholesterolio pa- 
amsėjimui kraupi jo

Esant krauju’e cholesterolio
turated fats); 2. nepriso- ^50-275 mg. p.ceentų, beveik Pa

tinti* i — unsaturated fats). Prie į „A 
. jų priskaitomi ir labdi nepriso- j kų atsit 
tintieji < pd yunsa t ura ted fats) Jjj^skaičimni pa> 
3 Vidutiniai prisotintieji^ mono- ’ 

ran-1ht>lestero]is yia.gyvybin-1 saturated J.ats). Pastarieji 
tu, ■"'dasi tai’pe 1 ir i- .

Prisotintieji riebalai yra 
les'ueroliu - gatuiame maiste: 
kuose, balti riebalai

„J

gai reikalingas žmogui. Trk jo1 
perteklius, kaip ir visų — nei] 
geriausių dalykų oerdidelė gau- ; 
sa via žmogui žalinga.

cho- i 
stei-į 

ir kokoso į

dvigubėja di<i€siiių širdies ata- 
tikimai, palyginus su ata- 

, turinčius že
mesnį chulesterojię kiekį <jpi, ku

Mįbfclio.
ibs i:iKu net trigubai dau

giau. palyginus su mąžiau negu 
Iė5 mg . pr< centų cholesterolio

CroKsterolio veikla kine

Kalią prgamintus ąholosteroEs 
esti sujungiamas su halt imine 
medžiaga — lipoprotejinu ir ta
da -u krauju esti išnešiojama^ 
po visą kūną.

Cholesterolio kiekio kūne ne
ari viršyti 120 mg. procentų 

Jo kieki kūne — kraųjuje įtako
ja Maišias gausus cholesteroliu, 
kiauši uo trinys. ntesos, svies
tas, kriauklė tos žuvy*t ir kūno vi
daus organai — kepenys, inks
tai, smegenys, olaūčiai.-. Dar to 
negana. Išskvrus dar žovė>. ku
rios neturi cholesterolio, tikru 
mojo Visoks maistas gali įtako
ti ar įtakoja hblestei o.]io, kiekį 
krauju’e
<-Dar nepamirština, kad į žmo

gaus kraujuje churlesterolio kie
tu įtakoja Araigyma< Bicbaių. 
Jie dalinami į tris grupes. Che-

palmių riešutų aliejuje. Jie, tik > 
kpkoso neJmių aliejų išskyrus,! 
esti Kieti kambario tempera ta
roje. Tai lašiniai, taukai, sviestas. 
(greJenė), jiebus sūris, tokios 
dešros, deši-elės, ^kumpis... .

NepHHountiė j ar kibai' nepri- j 
sotintieji riebalai yra SkysdJ 
kamba rio tenų)eratūrcjc. Tokie I 
j u? yra pagaminami iš daržovių, 
iš kukurūzų, iš saulėgrąžų, med
vinės sėklų (cottonseed, oil) ir 
sasranų (safflower seed -oil,..

Tarpe tų dviejų įiebalų rusių 
yra žv.iiėa riešitlų (peamu oil) 
ir alyvų oLve oil) riebalai; kurie 
prikimšo prie vadinamu Viduti- 

: ų ai -prisotintųjų riebalų- (monų- 
saturated oi]s_). y ..

• Tcs vises trys riebalų rūšys 
s įtakoja ūhofcsteielio kiekį krau- 

t^c. Prisotintieji riebalai Dicii-
1 na, o Neprįsotintieji riehdai M.t-' 
žiną cholesterolio kiekį kraujo-'

iųi inčkųdaib.

< Kokiame Maiste Yra Perdaug 
'į Cholesterolio ’ z . ' -t-J ’ - Ja

Nonnalivi sū maistu žmogus 
turi gautį cholesterolio per parą 
ifedaugtAo’ 100 gng. O . standarti
niai amerikrep^fC ' pusryčiai: du 
kiaOšinirfir Jaširvukai, sviestas i r 
gruzdintai tjifon# turi’ choles- 
-tero'li.0 yien iš kfeiūžinip trynio 
Phrdaugįdienb^rcholesterolio da 
virio. Sir: dviem'kiaušinlc try
niais apturima apie 500 mg- cho
lesterolio. C kur dar ėhdlestero- 
lis "ap ūm^isvpėr amerikiečio 
£ft<ryčius is laspiūku ir sviesto? 
Tai perdaug ‘Cholesterolio, oi 
•perdaug šių * kraštb žmogaus 
UKiiste. Žinomu, jis gardus tas 
ąmei ikietEkas . j^aistaš. Tbet ne
sveikas. O; mes> /juk,/gyvename 
ne gumurie tenkirumiri,-bet žmio- 
gi§kc> Pareigoj atlikimui. Taigi,

i •- 
k- i L

mokosi ntu mažens 
niškų tėvų. Kaip 
moksta čiulbėti iš k>T. 
taip vaikai išmek ta bū’i' dv -
žmogumi iš žmoniškų tėvų. Ne* ' 
prigimtis žmogaus vra n
vienok ribetumo ribose rres Jjl'. 
vienas turime suaū >ti j

įtakas, bet ir kraujo kiešė-' būtu prieš įstatymą. Todėl visų tam pasitarnaujančių ąa rfterūi. 
, i pitoną tuo reikalu pasitark su ad- j Toks yra ganVcs/d yčl n-

Jr t;-

taisykimės, nes per cholesterolio 
gausumą lavonais tapdami per- 
anksti — nieko gere nei sau, 
nei artimu^* nepadarome-, taigi, 
savos pareigos gyvenime neatlie
kame*

Už tai visos sveikata beširū- 
pinanlios šio kiašto įstaigos, įs
kaitant ir šio knisto šiidies ji- 
gū gvdvtc^ų draugiją, ragina 
Keisti amerikiečių valgymo įpto 
eius.^ Keisti reikia ne tik Persi
valgymą (kplorijų kiekį maiste), 
;bet . reikia Išmintingai misti —
Mažiau choiešterolic ir prisotin-į bavimasis. 
ttĮ rieba]ų valgyti. Taigi, mes tu- i 
rime būti Sugūs ir Išmintingi Da
bar, kad neteiktu gailėtis Vėliau.

' Tbdėf mes visi lietuviai. bū- 
’khne išmintingi ir pradėkime iš- 
Tnintingai rhaitifits. Taip elgtis 
t-uidirie visi, o ne tik tie, kurie 
turi Perriebų kraują. Mat, iš i 
mintinga mytiba Kiekvienam su 
įteiks daugeriopą gėi^į- 
. * ; • - i|

Vien Dietv Kontroliuoja
Cholesterolio Kiekį Kraujuje

Atsrrahua tokiu žmonių, ku
riems išmintinga mityba Nesu
mažina cholesterolio kiekio jų 
kraujuje. Žinotina, kad ne visi 
žmonės gan valgyti žalias dar- 
žove.x ir kai kurias virtas. 0 dar
žovės yra pagrindinis maistas su 
inažrnim u i k rat 1 j t ijc cho leste ro- 
Jio kieki Todėl tokiems prisiei
na naudoti cholesterolį mažinan
čius vaistus.

Su šiomis Kalėdomis mes v 
si atgaukime išmiatingai mib

i

vekatu, ar prašyk Bar Associa- ir Tvėrėjo nuostata
tion, kad duotu neapmokamą ad-1 mi naudingiems darbam 
vokatą Daley’ Center, kamba-i roui, ulės reikšmin^ąirs 
i-ys- 602.

Kai su elektros vielomis gau<
naši netvarka (ypač elektrinius 
pečiukus naudojant) irgi pręme- 
šama'telėfohu 744-3420. y

Tamstos virš minėti nuostatai menkįniįSfcii^hlės ral m 
neliečia: Tamsta -perdaug savus pavyzdinga-s žnr

tama.vjame visncThm^ ' ė.hii 
Tvėrėjui. Nors nV<\' 
gimstaf^ė su pevelfeTųri Vge/ o- 
mis ir silpnomis--s^r'-y a- 
rąstas gerindami. 'c r’ ,

Cholesteroli MažinantJ'eji 
Vaistai

bai, judėjimui ir naiKiinmi vais- <4 . T.■ • | nucnnninkus šiltai užlaikai. Jie
; turi tvarkytis. O, jei nesitvarko 
— pakelk išlaidom-; padengti nuo
mą^ pirm apie tai jiems prane
šęs. .Geriausia išeitis: gauk žmo
niškus nuomininkus. Sėkmės!

Arthur Anao- į __

tų naudojimui. IšmLūtingai min 
tant i f neapsileidžiąnt darbuose, i 
judesiuose, mankštoje — tikrai i 
mažiau prisęis vaistų naudoti. 
Daugiau apie tai kitą kartą.

Pasiskaityti. A.A... /_
witz, M. D Strokes and Their 1

1Prevention. AjoVe Book

t A : Su šiomis Kr’s-aUs 
[•šventėmis ryžkimčs - a^g.Ji’f i d 
• dėsniu pataimav nu
; Tuomi mes atliksime r 

žmogaus, svr.rtč iuiž 
čia ant žemė

-vd.D 'b p 

gyvendami/ S*

- L

Brighton Parko Lietuvių Namų Savininkų Sąjunga.U. 
suruošė 24 motų .sukakties balių, lapkričio 30-tą dieną. “ 
Baliaus metu buvo Įteiktos 1985 metų Įžymaus Tarnybos, 
premijos (1985 Distinguished Service Awards) penkiem 
kandidatam^, kurie žymiai pasireiškė visuomnės tar
nyboje- r •. .-

fotografijoje matoma: Respublikonų kandidatas ilė] 
Cc<k County Sheriff, buvęs Čikagos Policijos direkto- 
i u: Jame* E. O’Grady, kuris gavo Prilaikymo Tarny- 
l.s premiją (Law Enforsmen); Vykdomasis direktorius 
B ak t f the Yar h Taryboje Patrick Salmon — Jaunimo 
Lavinimo Tarnybos * Premiją.»-(Youth Development; Či
kagos Miesto Tarybos Finansinio Komiteto pirmininkas 
Aklei m m Edward M. Burke — “Man of the Year” Pre 
mi ją; Programos Komiteto pirmininkas Juoas Kulys;

Yra teks vaistas kapsulėse: 
Atromid — S. jo chemiškas var
das: —Clcfibrate. Jis mažina 
cho]e>terolic kiekį k?*aūjtije.

Buvo atlikti per penkis metus 
bandymai >u 1400 aerodrome dir- 
bančiaidais. Pusė į n kasdien 
ėmė Atromid — S. kita pusė -- 
neėmb to vaisto, o ėmė tik ne
veiklius vaistus — nė Adenas ne
žinojo, kuri> kurią piliulę ima 
Toks buvo bandymas. Ta neveik 
H piliuiė. lietuviškai galima bū
tu pavadinti Duonos pdiuje, o 
ųiedicinos tyrimuose ji vadina- 
Ujn Placebo. Na, ir štai kas ga-
vbsi.

Vyresni žmonės savo amžiumi 
ių ncėmi'sicĮi vaisto Atromid — 
S turėjo Pusketvirto Karto Dau
giau širdies atakų, palyginus su 
tais, kurie naudojo kasdien a 
vaistą, kuris mažina chole<teio- 
l’O kiekį kraujuje.

Su jaunesniais <far blogiau 
buvo, noėmusieji to vaisto turė
jo net Aštuonis kartus daugiau 
širdies atakų už tuos 'auntidlius.

.Kai kur Lietuvoje Kūčios bu- 
I vo su*rišto> su įvairiais padavi- 
! mais ir pranašavimais, štai ke- j masiškas nuotykis

Kai Pensininkai Į Lankas Išeina : lėtas-: Ant kūčių stalo, po štai-! nui čierkaravičuii: Rįų.ąį 
Klaūsima,. Aš esu namų savi-*Ftip^ Plodavo šieno-Pavalgius į <-ijas..su visą šeimą, 

ninkas ir tuiiu vargo su savais 
nuomininkai-. Jie, pusnuogiai po 
kambarį vaikšto, * langius laiko 
per dieną p Pavirus ir skundžia
si. kad jiems peršalta, kai kam
bario temperatūra e-ti septy- 

it T. Aš moku baisias 
už gazą, o jie šildo gat- 
Kaip man su tokiais

STENKIMĖS GERU PATA
RIMU PASINAUDOTI

n gyvuliam, '(ąiriprąšci 
m). Be. št i »

alsi iky Z'O

>ąsKaita< 
vės o ą. 
elgtis?

Atsa. 
ypač į v 
Tamstą, 
oute valdžios reikalavimt

mas. Išpaikina i j uos" 
tai dabar ir še kdina 
įkabink kiekviename

šilely.
mo kambariu reikalu. O tie rei
kalavimai yra štai kokie.

Ci y of Chicago: nuo rugsėjo 
(September) 15 <1. iki birželio 
(June) 1 d minimali, legali tem
peratūra via Ši: 65 laipsniai nuo 
7'30 iki 8:30 AM. 68 laipsniai nrn 
8:30 iki 10:30 PM. 63 laipsniai 
mio 10:30 PM iki 7.30 AM.

Priemiesčiuose gyvenamieji 
pasiteiraukite savo vietinės val
džius parėdymų tuo reikalu. Virs 
minėti daviniai tinka Chicagoje 
— Cock apskrityje, kur mes visi 
gyvename.

Chicagos inspekcinė įstaiga 
'Chicago Inspectior.al Service)
priima 24 vai. nusiskundimus viafn, clsmobrfiam poniakam ir 
tol. — 744-5000. Tada impekto- 
ros ar 
rius jūsų 
ros

kiekvienas- ties savimi traukda
vo šieno šiaudelius. Kieno buvo 1 
ilgesnis, to ir laime geresnė. Po ! 
vakarienės šieną nešdavo pada- j. 
jyri;gyvuliams. Merginos par! 
petį, durų link, mesdavo šliurę ; 
ar batuką. Jei nukrisdavo smai- • 
galiu į duris, reiškia ateinančiais j 
metais ištekės. Šeimininkės iš
virdavo puodą žirnių ir vandenį ; 
nupildavo per šiaudus. Žirnius j 
nunešdavo tvartų gyventojams,. 1 
o šiaudus užraišiodavo ant vais- I 
medžiu, kad ateinančiais metais! 
būtų gausūs vaisių derliai Nak- j

1 ti. trumpam laikui, vanduo virs- 
, davęs vytai... Kaip kam, tik- I

iauriai to vyno tekę gerti ar net Į 
pasigerti, nes vynas 
‘ribai geras. Tie gėrėjai pripa 
>akodavę nuostabiausių dalykų ! ir šyvoji; degloj: ir keiše su pu- 
Daug kas girdėjęs ir gyvuliu^ 
kalbant Kūčių naktį. O jie žmo- j 
niti kalba pasakodavę ateinan
tiems metams visokias pranašys
tes. - ‘ -

Čikagoje'* nė ra * nei gyvu ] i u, 
nei jiems tvartų, išskiriant šu
nis ir kates, kurie gyvena kam
bariuose ant šilkinių pagalvių. 
Vietoj ty5iTlųrprie ietių kūpso 1 
garažai visokiem biuikam. še-

• 12 patiekalu ant štajo -pu. ė , 
'Dievo dovanas. Pakaibė.0,, krip 
ten anuomet buvo Lietuvoj K s 
be ko, negi iškęsi tokia ir 
keleto burnelių umšui„tęs. .-Anū
kai išpartaliję dovana-, ptiė-mu-

popierių, kkkda.vo tai skirdami 
nau'ai gautus grnusj. kai ųs, vi
sokias dūdas ir tarškynę < Žmo
na, sūnus ir mar’i a:st:-č.o va- 
čyti tėlevizeną. O pats Cxrka 
ravičfus išsitiesė ant sct_s i At
pūti padrypsbti. Ponas tl.rka- 
ravičius nebuvo .užmigus, uk 
taip lyg koks malonus svJLuiy> 
kuteno paausiuos.

Ir štai1 Kas č?a.,. lyg jį ūko 
būdavęs j išlenda kaip gyvi, Jnr tėvo ūkyje 

matyti: Žalmargė, šėmoji, sj 1 ti

niniu;
riukė;

] lis su
; gagė

namu
i kokį 1
; ]>ranašaiij:.nčiai ta. p sivg^Ąni - 
ketis, kas bus atcinaiicj^is. N.

1 metais: / \
— Gorbačiovas fle/tik kvie

čius, bet i| bujves^siųiir/įrr.• iš 
(Nukelta į trečią puslapį

riestaragis ir mekv.tė oų- 
raiboji dėslioji ir.gbide- 

raudona skiatilure, k. rka

saidas. Lyg į i cmaiką^r 
mitingi- su? iniwe pia\Xda

č kagos Respublikonų Miesto pirmininkas Louis T. Kas
per. kuris priėmė Politikos Tarnybos Premiją, kuri buvo , 
skiriama Illinois Respublkonų Valstybės pirmininkui 
Don Adams (Adomaičiui); 12th Ward ilesptfb/ikonų 
Ccmmmitteeman'’Clement J. Balonek Visuomenės TJar- t 
bybos Premiją. (Community Sendee); 12th Ward Com
mitteeman Robert S. Molaro; ir Brighton Parko LieAi-■ 
Namų Savininkų Sąjungos pirmininkas Viktoras UtijUy 4 , j

Illinois Valstybės Demokratų 22-tro* Distrikto ą|ts-. -i ‘ 
{cvas Robert Ki*ska ir DeVinto Distrikto Policijos Vsk+o
Timothy Daly’s žmona Joan ir jų dvi dtfkteiys taip put' į-
dalyvavo baliuje., Lietuvių,^vaidintojų gfupij, “Ajiti-fes
Xainjos" a?b'ko pmgTaffią. o “Gfntaras” cq,kept»’as'. ero- A 1
jo šokiams. Au^rė Kižytė•i

name gaji būti 'ii pa-

r

o cnica

• 1U>1 
\CrS 

t amų 
nuaų 
iums 
iliKejimą. Mes norėtum ou 
i jums naudingi ir ateityje.

rADjcjtVAB SAV- 
aptarbauja taupymu u 
pa^KOlų reikalus visos 
apylinkės. Dėkojame 

už mumt, parodytu pa-

tpdrtutto* 
iki $100,000.

2657 W. 69th STREET 
Chie«9o, IL 6062$ 

tel. 925-7400

1929 So. HARLEM AVE. 
Bridgeview, IL 60455 

>*4
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. (Tęšiuysj

Jungtinių Tanių Oršr.niąaciji 
taiėtų ne vien pareikalauti 
Kremlių, kad ir jL dekplonizuo- 
lų savo imperiją, be ir priversti 
jj? kad, pagaliau, atsitrauktų iš 
pavergtų bei paglemžtų i.eiusiš- 
kų kraštų savo< raudonąją armi- 
. u, viešą ir sjnptą policiją bei ki- 
tok; administracini, aoarata, ko- 
!nnistus, leistų jiems patiems leis 
v..i ^pstspipsti del savo likimą 
kūrimo ir t.t.

Kartais tenka spaudoje .užtik
ti užuominų apie Kremliaus vai
komos imperijos žlugimą dėl jos 
ūkinio misi gyvenimo. Bet bios 
rūšies nusigyvenimas prasidėjo 
;au Lenino laikai^dr nesibaigia 
iki dabar, gi imperija ne vien 
kad nežuvo, bet nuolat darėsi

ir
ii

e

Lbia>i I as. Piruiiiiinkti pasikvies gar-. 
u dešnnnką. kuris dešra vai- 

Nes kem-1 ifkais apsikabinę ęs jau -etuc.!- 
pa-j garsina lietuvių vardą.

a- Ppnic> turės daug da’ho, nes 
’kiekvienas klubas ar (itaugija- 

a r-' surengs, bent po penkete b: !ių. 
hiuščiovienė ir kinietis! os 'Pn dedant lapų ir baigiat : inžfc

rn
: mgin- 
kusiai
gt>ry. 

1 'r rito
L-r’ ,if-

Kolci ozinink ii dar 
uisiv^rš pančiu per liemenį, — 
nusižvengė šyvoji- - 
partijos buidogru ne tik ] 
gurkliai, h-t ir pilvai baigia r 
siekti no-i.

ir Kremliaus pavergtųjų bei'pa 
glemžtųjų nenisiškų tautų iš
laisvinimo reikalais. Taip daly- 
kanjs esąnt. atrodo, bene būtų 
tikslinga, kad pastarųjų politi
niai veilisrijai išeivijoje, kurie 
kovoja už savo tautu išlaisvini
mą bei išsilaisvinime iš bolševi
kinio pavergimo ir paglemžimo, 
neišskiriant ir afganistaniečių, 
sudalytų savo junginį, kurio i 
davinys būtų visada ir vi; 
veikti, kada ir kur būtų reika 
ga bei tikslinga. Ypač savo vr 
}a turėtų koncentruotis aį
Jungtines Tautas. Nors ši orf - 
nįzaclja ir nepateisino ir nepate ■ 
‘ina tų vilčių, kurias į jų paša .- 
lis buvo dėjęs jos kūrimo met t. 
Bet už \risus kitus turėjo dau- . 
ginusiai nusivilti ja Kremliaus' 
pavergtieji -ir paglemžtieji, nes

vis didesnė bei pasidarė visapu- kį^k. yra žinoma, nei prieš jį bu- 
.-Ekesne grėsme rišam laisvajam vę šios organizacijos generaliniai 
pasauliui! Antra, kaip iki dabar ’ sekretoriai, nei dabartinis, neda-; 
laisvieji vakariečiai aprūpindavo 
Kremlių su jo klusniaisiais savo 
gaminių perteklinis, aprūįpins jį 
ir ateityje Be to, tik keletą mi
lijonų sudaranti valdančioji kla- tinėje Rusijoje visaip nukanki-' 
se visada galėjo bei galės suda- no ir numarino milijonus nekal- 
ryti' sau net prabangišką gyveni- tųjų, o ypač nerusii, bei kurie, 
mą ir savo valdomoje imperijo- j laikydami milijonus ir šiuometu * 
je. Todėl kaip seniau imperijosK visokios rūšįe^ veikiančiose sto- 
valdytojams Kremliuje su jų-pa- vykiose ir kitose ištaigose, tą pa
klusniais nieko netrūkdavo.^ taip tį dare ir, dabar, nors .Gorbačio- 
ir ateiijjęū jiems'visko .užteks.f vas,. būdamos. Paryžiuje, pasta-, 
kas yra svarbiausia, nes vien jie1 rąji faktą ir pavadino absurdu. § 
buvo ir yra-imperijos likimo le- i primenančiu Goebelso propagan ■ 
mojais,- bet ne. beteisiai • valdo- |dą. Be tą, prieš keletą metų pra- į 
miejit-Tbdel'.visais 'atvejais ūki- ’ 
n iš n.ušigyyėn imas -nebųvįo,. nėra 
ir nebus lemiančia priežastimi 
imperijai žlugti. j'į . f.- 
krėm-

i ė nieko konkretaus prieš di
džiausius tarptautinius nustkal- 
iėlius- Ki'emliuše, kurie nuo pat

r -į .

revoliucijos pradžios bnv. cans-į

linga, jei minėtų veiksnių pa
vyzdžiu ir išeiviu jaunimas įsteig 
tų savo tarptautinį jinrirj. Kaip 
matom, savo akciją ir prieš li
kusį pasaulį Kremlius visaip stip 
rina, gi puolamas nerodo į tai 
reikiamos reakcijos. Todėl išei
viai turi dar labiau p-ė.-ti bei iš
plėsti kovą už išlaisvinimą savo 
taurų iš Kremliaus pavergimo ir 1 
paglemžimo. Kalbant anie mus i Iv. • ’ v.• pačius, be visų kliu, į šitą kovą ! 

i įsijmgti ir tas mūsų ! 
kuris padaryti tai 

Bloką, tai, kad išvengus susidū.-1'vengė seniau bei tebevengia dar 
rimu ėdimuose, šis junginys ture-’ ir dabar. Kas liečia jo pasyvumo 

bei motyvus, tai, kiek teko apie juos į 
skaitjTi spaudoje, laisvinimo i 
veiklai jie negali kliudyti.

Iniciatyvos suorganizavimui ' 
ų imtis ‘ 
vienas, I

priklr usimas

kad ji priverstų ir Kremlių išpil
dyti savo įsipareigojimus, lie
čiančius dekolonizaciją, ir t.t. Be 
to, vienokia ar kitokia dinksti-j 
mi bei forma oa] pasisektu iam ,. . . . t, . Įįsisprausti ir į pačią Jungtinių 
Tautų Orgonizaciją.

Šiaip, žinoma,
junginiui neturėtų kliudyti ir 
nariu individualiems ėjimams, 
kur jie būtų reikalingi bei tikslin 
gi.

Kas liečia nuo labai sėkmingai 
veikiantį Tarnu Anūbolševikinį’ jauniu

• 1 dėūo ; grobti ar Afganistaną. Kas r - . ~
. kitarų pietų Afrika. Akcijoje r
i prieš tenykštį’ prezidentą dėl -iuo atatinkamai tau 

pąsk’utinio/Įneto įvykių su kitais __
Kas Vytina ’dabar ’ ŠiCS \ * Vienok, ar kitoks ryšis turėtų :

l:aus įav^gtomsužmestas ir su nuo seno .
neriJiš^s tautoms... Argi kur-l^ U:. veikiančia Lauros Spaudos Drau tokio junginio bene turėti

- ' turėtų žinoti, jog visa tai gija vak. Vokietijoje kuri per. lietuviu išeiviu jaunimas '
- . įgalį yien pagi'eitinti viėtiuių pa-v ’
Jau ir įš to. kas buyo^ukš-ltėkimą'f-tokią-ar <iar blogesnę rrespondęnz”,

: pa^ętįi - kokioje yra atsidūrę diniu^ ir kitaip atlieka labai di- 
•^i^įiąus^p^vergtiejų ir pag- ^elį informacinį darbą, e ypač? 
jLepižti^ji nerUsai-, ,A j .. {tarp vokiškai kalbančios šviesuc- Į 
•y Nežiūrint į ;tąį vis dėlto toks menės.
junginys tūrėtų savo akciją Ane- Į

todėl, kad iš visu kitų tautybių 
šeivija'e jie yra mums pat ki
lniausi kovoje už išsilaisvinimą 
iš bolševikinio pavergimo, bet 
esu tikras, tokiais pasiliks ir ne
priklausomybes atgavus. Ypač 
kiek gili-na stipriau turėtumėm 
su jais susirišti mes, lietuviai, ku
riems, kaip žinomi, mūsų tiesio
giniai kaimynai niekad nebuvo 
prietelingi seniau, neatrodo, k'’d 
jie bus kitokiais ir pergyvenc- 
ne vien nacionalsocializmą. bet 
ir bolševizmą.

veislės, — sumikoao huriukė, — niekių baliais. Tonas reil . 
i žįs tol? kol tos karvės p uiters gaminti kugelio, dešrų, 
jam b?iždą. Tada jam ate*s tų kopūstų ir kitokių iš;
liūdnos dienos, nes ir žmonėmis mimai reikalingu valgomi 
prekybos nebus. bių. Vienintelis jaučio 1

-- Ga, ga, ga, gana, — kaklą specialist?^ irgi turės dm 
; ištiesęs prabilo žąsinas — C a- bo.
i na npie tuos raudonus vampy-• Madų parodos ateit, 
rus. Žodį turi gaidys. ; metais pasireikš pilnom 1

— Net juokas imi, -- sukvak-i nes jau visos gražuolės ; 
sė'o pereklė. — Anuomet po 17 o naujos dar nedrįs pas’ 
gruodžio tautininkai f rentiniu-^ 
kanis prisiuvo barzdą, o dabar 
prisius Barzdiikui. Perversmi
ninkai ? minėdami gruodžio 17, 
džiaugsis, kad jiems pasisekė su
trypti vi-u lietuvių rinkto stei- 
giamojo 
tuciją.

— O, 
kiai, —

i

seimo priimtąją ,konsti-

o gilusis kai kurie kariš- 
subildėjo kalakutas. — 

Būtume davę komunistam į kai
li, tik negavome iš valdžios isą- 
kymo. Apie tai kad negavę įsa
kymo vertė teisėtą, konstituci
nę savo krašto valdžią jie nu
tylės.

— Generalinio štabo pulkinin
kui vis dar darysis baisu ii plau
kai stosiu kada tik jis prisimins 
Altą, arba kaip jiems anuomet 
”cltui buvo mokomi pinigai, — 
n u tvarkė raibagūžė.

— Šarap, varlamušiai! — be- : 
i >u subaubė žalis bulius. — Va 
! saros nakti besiganydamas nu
ėjau į* balą atsigeripkl-Baloje mir- 

’ gėjo žvaigždės, kurios mail pa 
i sakė: —- Čikagoje įsisteigs deš 
rų su raugintąją-kopūstais klu-1 telj.

nčiais 
nijm, 
ori kor 
eikšti, 

r Is kažkur atsirado juo' as kal
tinas ant tvoros ii bli. ginda
mas žalias, akis pareiškė, nėr 
bupu perrėkdamas:

—t Įsilinksminę taver ų lan
kytoj?! užsimanys p?sh ažinėti 
ne tik po ‘ Paramos” kr ntuvę, 
bet ir po pačias taveri :>.Virs 

- bardų duš bonkos. Visi ki vis* 
liasde-

zan- 
ėrimė-

kiaį ir konjakai plaus 
šimt devintąja gatve, ka )

, duo gausaus lietaus, šių
i Jių mėgėjai ant pilvų sug’ lę gei s 
tekantį eleksyrą. Po .o stop. 
Bits sausiau negu proh bešeno 
laikais.
' — O; no. — sušuko 

čierkaravičii’.s ir nukrito
i fos. Subėgo nami'.iki-ii i
. rė. kad jis apsisapnavo, 
visus įtikinėjo, kad užmi įęs ne

i btlVC.

panas
,uo so

nata-
ors jis

■Karvelėlis Mėlynasis-.

— - Pietų Afrikos polici a 
į ėmą. sergančią maištinink ) ' 
’ dfetos žmoną'Winnie, jai 
uždrausta Įžagti į Sovetų

SIB; 
Ivlori-’ 
buvo 
mies-

: v -.

■r j lietuviu 
avo spaudą — "Frede Presse Ko- ’ arba susitaręs su ukrainiečių jau '

nes. kiek esu patyrę*, mes- ■ per atskirus lei į n imi
čiaų pasakyta, galimą ’ daryti iš-, 
vadą, kad prie dabartinės .tarp
tautinės padėties ir kitų' 'aplin
kybių. Kremliaus; pavergtos ir 
paglemžtos nerusiskos taiitos, iAuit.jnyo micyu saw a’s.uijči v«a-1 T . . ■ , , . ..
; j- A*-i • • '■ . . • - į" • ■ Imciatvvos tokio jungimo-su-kovodamos 'Uz ..atgąyinią jonTs-naip-ar-kitaip pirmiausia kreipti! . ... . .. , X,T.. ,. . . , . . • ■ % . r,1-. t T ‘ darymui galėtu imtis arbaVL-išpieštos -valstybines nemiKtau- -bei nukreipti i .Jungtines Tau-L^J . ~ ‘ . ......■ v. ... _■ ;* ... V--":---.. • / ;■ j, v. - IKas vienas.kuris via plačiai zi-scmybėS -jr-.'vašų Įritu laisvių bei: tąs. Ypąc .turėtų informuoti siųs • *
te!sių.--tųri'.dąę3 daugiau bei stip-'. organizacijos, marius ir jų atsto- ’ 
riau ąusiburtį' tarp savęs;ir sua,vus'apie■Kręrnliąų.s sauvališką
j tiii^ęmįs^'fėgpmis: bendrai~veik-v’pąyęrgimąE bei "pąg|emžipią .ne- į 
ti. nes. atroji ^^5r;^U3^met<r; rusišku tąįltu,':'apie nužmogini- Į 
iš laisyojp pas^|io» sostinių ne^ raaĮ kankinimų ir. naikinimą Jų , 
galinta ■tikėtfe;^a^i«-rižsMnitu ; dvrisihW-ih<hžirirai7?’. reikalauti h

Į ironnas ir kitų išeiviu poltiniams 
veiksniams, arba kartu su ALT?.

Antra. Atrodo, bene būtu

NAUJIESIEMS METAMS..,

(Atkelta iš antro puslapio)

kapitalistų, tarė penimis. — Ne 
tam, kad jam trūktų ėdalo, bet 
tam, kad kaptalistus išgelbėtų 
nuo persiėdimo- Kitaip gali.

^Gero. širdies tas dėdė - - į SUSIVIENI JIM AS LIETUVIŲ AMERIK< 
ir jie plačiausiai žinomi ne vien ' kriuktelėjo degloji.
kitu tautybių išeiviams, bet
visuomenei, tarp kurios mums 
pastariesiems tenka gyventi.
Artimiau, b e narai/urbia u k/m e 

ukrainiečiais.

kie

Veikiant Pabaltiečiams ir co
in Įpranta tvarka, iir.ėtiimč m 

imian 
iečiais ir ; Vien
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ir
I puotą Lietux’a. —
uiiotz Lietuvą, — tarė v:enme-;M 
tis buliukas. 12

_ Bijo, kad neužeitų noras f • 
važiuoti į Sibirą įsisavinti plė- | 
š-minių dirvinų.

_Teisybė, — pritarė žiau
modama žalmargė.

__ Ana pernai, vienam bimbi- 
ninkui ten nuvažiavus, buvo už- 
ėjęs nenugalimas noras moli 
minkyti a’’ cementą inaišyti. Jis | 
ir kitus bendrakeleivius ragino 
tai daryti. Vos pagijo vargšelis.

— Kuškiai neskris i mėnulį, 
amtelėjo margis. — Jiems dar 

nepasisekė iš amerikiečiu pa
vogti skridimo įtaisų brėžinių. 
O taip betų prasminga žiūrint j 
mėnuli paloti.

— Komunistai nevažiuos Į olai;
- tarė vienme:

. .yra seniausia.. didžiausia ir turtingiausia -lietuviu fraterna 
orgsrizarija, lietuviams ištikimai tarnaujanti, jau... per 97 me

Av - . . ■ . ' <- • . -i
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700 put <r.riQ knygrą, kurion sudėjo vi.’ką. kas bet kada U 
>et kur bet xuria kalba buvo parašyta ap:e Lietuvą, lietuviui 
tr Hetuviu kalbą. Ji.« tuokėsi kartu su kun. Jaunium Ir prof. H 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkui, padarė 
lietuviu kalbą liečiančias Ištraukas, oaruoėė tTksliui vertimus 

tr patarė mums toliau studijuoti.

UeU rtrt<MaL Palzo

gTE g. St., C5F4*»cx), EL OKA
I
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Lietuvos laisvės kovai surikti pįpigąi eidavo 
VLIKui. .. ’■ - y • ' ■?•;-?/'•/ <j. ’®/-.

: Firavičius; gimė Seredžiaus; valsčiuje, Pęštąvėrų 
kaime-. Kas priklausė’ Lietuvos laisves kovai, tąi jis'iš- 

’ pešdavo ne vien didziaushias palūkanas, bėt ir. pūk^.us> 
. ar tai buvo seniai ^anadon atvažiavęs/Iįėt’uvis, ar po ka-;
ro atvažiavęs dyilpkas. Jis apeidavo visus mieste ir prie- 
mi©.-’čšuose gyvenančius,, kitame, valsčiuje- ar apylin-

-. kėje nusibasčiusaus. atvykėlius -’lietuvius.-' Jis ’ sutikdavo 
ne vien buvusį pulkininką^ kapitoną,, ■ daktarą ar- advo
katą ir neleisdavo jam atsikalbėti nųcr aukos, kol ją 
gaudavo. ' /_ ''ri/'

Buvo paskleistas gandas,:ka(f Firiayičius buvęs-pui- 
kininkas^ dėl to .visus pristatydavo prie sienos. kol\ jie 
atidarydavo pinigine įr įteikdavo jauk^ pasirodo,

— Jūs norėtumėt, kad aš pasakyčiau, kiek šį kartą 
aš pinigų atvežiau. Bet tuo tarpu aš Jums nesakysiu. 
Pasakysiu vėliau- ...

— Bet mano asmeninė nelaimė neprivalo būti. Tė- 
: vynės nelaimė- Aš baigsiu dįeųąs, kaip pajėgsiu, o pa
vargtai Lietuvai aukos reikalingos, kovą turime tęsti,

Aš ir šį reikalą turėjau gaivoje, — pamažu kal- 
i bėdamns tarė Feravičius. — J šį VLIKo seimą- atvažia

vau ne vienas- Atvežiau Aidą Vaidylą. Tas Toomte gi- 
; m s lie .uvis. Lietu/oš jis neimate ir nepažįsta, bet jis ži- 
i no, kad Lietuva yra rusų- komunii.stų pavergta, o jis ži

no, kad lietuviai vieningai kovoja už savo krašto laisvę. 
J.s pa iryžo tęsti mano darbą. Jis mane atvedė į šią sa
lę, o aš noriu, kad jis pamatytų VLIKo atstovus ir sve- 
eįus', kurie rūpinasi savo tėvų, žemės laisve, Subyrėjo 
Reine & imperija, subyrėjo naeių Vokietija, subyrės ir 

; sovietinė ’mperia. “Aš tolau tęsti kovos negaliu, bet aš 
1 mum, bad jis tęstų mano-darbą.”’ ■ -'

Firavičius paprašė, kad Aidas atsistotų- ir pasaky
tų kelis žodžius: Atsstojęs jaunas, gražiąi nuaugęs vy- 

' ras. Pasakė, kad jis baigė Toronte universitetų it'-yrą 
28 metų, kad jis yra pasiryžus tęstį Firavičiaus darbą,. <. 

1 Firavičiaus h- Aido žddžįąl sujaudinu visą salę.-.Vie- 
niems suspaudė krūtinę, , katf' Fįravičius nebematė- VĮsųs 
paveT: z jaunuolio pasiryžimas/ tęsti’ darbą.-

VLIKO SEjMO ĮSPŪDŽIAI .-"v.'.
FIRAVIČIU& IŠSPAUDĖ SEIMUI AŠARAS

Jc d - • /r ?v. • -r /T' > - J

Antanas Firavičius, gimęs ir augęs lietuviškame 
kaime> iš tėvo-įr’motinos sužinojęs, kaip’lietuviams, teko 
gyventi bajorų gadynėje, o ant savo, kailio patyrė, kai 
jam teko caro, vokiečių, nacių ir sovietų okupacijos laį- 
betarpiais, labai aiškiai prisiminė neprįklausomą Lįe- 
tuvą įr gyvenimą gimtame krašte- , ’ . ri -" -

Susfi'ūpinįmo ą^ėlėjJs^^litete^yLLKtf seimui ruoš
ti išleista progranfe-. ‘Viši VLIKo dalyviai/žinojo, kad per 
visą dešimtmetr Kanados lietuvių suniktus pinigus, at
veždavo Antanas FiravięiuS,- o dabar-po - Tautos Fondo 
pirmininko A?Giedraičio-pranešimo^ parašyta, kad Ka- _ T,T
n?.-Jos Tautos pilrniinipkas A- Pątamssįš pranešinės. -Vii kad nepriklausomoje'Lietuvoje jis tar^aVo ryšių, kata-
si žinojo, kad. Antena^ Fįrąvičius visą'feiką pranešinė
jo Kanados lietuviųšvatife, ir kad. Aų 'Firavičiuš- buvo 
Tautos Fondo vicepirmininkas, o visą; .pranešimą turė
jo padaryti kažkoks Patamsis. Firavičįųs buvo tas žmo
gui, kuris netikėjo, jokidm^ tajnsyl^riią’- Jam - viskas bu- 
vo aišku, nuo pirmos aukų rinkimų, dienos-' Pirmą kam 
tą atvažiavus- į VLIKo šeimą,. jam-buM& sunku išvažiuo
ti, bet kai .pš iš Kanados ir atvyko į Ameriką, tai jaiii 
buvo aiškiu kad suriktos aukos turi (eiti ne kbkįfeiųs. 
abejotinos .vertės nerimtiems kandidatams,;bet Vyriau
siam Lietuvos Išlaisvinimo komitetui -?• Kanadoje j 
vičįų buvo daromas dįūęlis spaudimas, kad Lietuyps- 
laisvvės kovai surinkti pinigai būtų pasiųsti Najfro ’ar 
čečic komitetui. Feravieiaus žodis ir visi komitetu nu 
byrėjo. Komiteto surinktos aukos iki cento- nųėy> 
VLIKui- ' - . -į ' ‘ o- ''

Firavičiui aukų rinkimas buvo aiškus, kaip die.nos 
švesa. Jis aįškiai tą šviesą skleidė kanadiečiams, pini- ’ čiau 
gus jam patikėjusiems. Jis' atveždavo pinigus į VLIKo datų 
seimą ir iki cento atiduodavo VLIKtii. Jis nesipriešino regė 
kitiems rinkėjams- Jie gali rinkti kitiems tikslams, bet l.„ _

liane, ir mekė kūnus, kaip jie pri-valp-W ryšišink&Įs 
: karo -ir neferįmė&mėtų- . < ••. </. j?'; ’.U • ■

— Kiekvieną inetą aš ąjtv.izi^ėį^¥tu į . VLIKo sei
mą su pasirašyki- pranešimų,.-čia •. as- perskaitydavau 
ir atiduodavau sekretoriui. ŠĮ kartą atvažiavau be'jokio 

' pranešimo,. Jums;pranešiu- apie savo -darbą-iš .atminties- 
Aš galiu kai ką 'užmiršti, bet pasakysiu./. •. į

— Man liūdria, — tęsė toliau- Firaviėiųk, atgavęs 
kvapą,'— bet turiu pasakyti, jog-tai bus paskųtiniės'; ma
no pranešimas.-.':? ’Aš-išvaikščiojau 35,000 valandų; apė
jau visus geros’.valios lietuvius. Teko; eiti per šaltį/, ir 
sniegą, per kai-šti ir . lietų, bet nepalikau nei vieno /liėtu- 
vio.", jo neaplankęs; ir duoklės iš jo nepaėmęs. ■ Kai- kurie 

: turėdavo pinigus paruošę ir džiaugdavosi proga pasi
kalbėti, bet buvo ir tokiu, kuriems kiekviena karta^turė- 
davau aiškinti. .Nįekam nosiskųsdavau ir niekam- nepra- 

kįek tos kelionės man kainuodavo..,.// Jau
tai -buvo-mano pareiga Tėvynei, ir ėjau! .Bet’ 
ikščiotr negaliu- Bevaikščiodamas praradau 
olio nematau, žmonių nepažįstu. Toliau au- 
ogaliu ... Dė'l to ir pasakiau, jog tai bus pasku-

— Į sekančius VLIKo seimus aš jau nebeatvažiuosiu- 
šit trinias yra paskutines mano seimas. Šį kaitą aš at- 
vrižmt aLušo^ _oi',Jui Kanados lietuvių ąudėtųs 
$100,.000- — ' . • ' i 4

Plojimui nebuvo pabaigęs: Firavičiaus jautrūs žo
džiai daugeliui išspaudė, ašakas. Jis vienas per 12 metų 

. surinko beve’k $400,000-.00. O vėliau vietoje Dievo, krei-
■peši i Tėvynę, šiais žodžiafet-

— Tėvyne, vedžiau' kovą su pavergėjais pačioje 
: Lietuvoje, stengiausi Tau.- padėti įr tremtyje' Alėtų 
našta mane spaudžia, akys a.ptemo ir kojos nebętarnaų- 

Ja-Dovanok man, Tėvyne, kad daugiau' nebepajėgiu.į. 
. Akis užmerksiu aš vienas! r? ’ . ; ’

Ši Firavičiaus malda Tėvynei užspaudė • ašaras ne 
-vienam seimo nariui ir svečiui. Jie paveikė ir Aidą Vaį’- 
\ dyla. Tokip gilaus -širdies Šauksmo savo, gyvenime ji 

negirdėjo. Jts norėjo’, kad šimtas jaunuolių būtų girdėję 
, Firavičiaus žodžius ir. matę- žmonių Pašaras.

VLIKo seimas jiaskelbė Antaną Firavičių VLIKo 
garbės nariu. ■ " Ž' '. ’Is

VLIKO VICEPIRAL JOKŪBAITIS INFORMAVO 
AUSTRALIJOS LIETUVIUS

(Tęsinys)-
. . IKrašto valdybos pirmi ni-nkas 

Ski-.iėjaus aerouoste buvai; Vyt. Butkevičius, teko artimiau 
sutiktas' <ir. A. Mauragio, Sidney pasikalbėti su Sidnėjaits įietu- 
LB apylinkės pirmininko, dr.. B j rių veikėjais. Tenka pastebėti, 
Vinglic. ALB Krašto valdybos .kad beveik be išimties visi Aust-

įtardavau

ku rir

i A

Vingilio
vicepirmininko, v s. B- Rinkaus, 
Austrą lijo- Lietuvių Rajono
skautu vėido. prel. P. -Butkaus, 
Akiistralvos Tautos Fondo atsto
vybės pirniinūiko ir kitu mielų j tuvių namuose skaičiau p;isk.utą 
Sidnėjaus lietuvių. Dalyvavau < apie VLIKą ir jo siekius. Šį ma- 

jukėnnme, kurį surengė ALBno pristatymą surengė Tautos

talijos lietuviai visuomenės ir 
organizacijiĮ veikėjai yrn Lietu
vių Skautu Sąjungos naru*L

Gnicdžio 23 d. S i <1 nė j aus lie-

fondo |r|tovybės
pinruninH^s jhH. P-. Butkus, 
Hiane pristatę Ą P. B. JQapto 
vnldybo> vicepirmininkas dr B. 

-Vingilis. J patiektas nwn klpqsi- 
imtis. padėjo atsakyti tap mętu 
Austi a||joje viešėjęs Tautom Fen
ilo pii n|iuink.is p. J. Giedraitis, 

i Taip p;|t teko prabilti j Sįdoe- 
1 aus lietuvius radijo bangotus 
( per dr. Kazokienės vedama va
lia ridėję.

i Po malonios viešnagės pas $io- 
: nėjau? lietuvė s, dr. 3. Vingilio 
lydimus gruodžio 26 d. išvykau 
i Australijos sesinę Canrberi-a, 
į 13-,-ias Australijos Lietuvių 
Dienas, jeurios buvo pradėtos Šv. 
Miši< aus šv. Chi istophero fca- 
edroje. a‘našar.jant popiežiaus 
nuncijai aiaivyskupui Barbari- 

' o. Aš if Taiitcs Fondo pii-minin- 
Jkas, p- J. Gii.d ai.is. buvome pa
lvieji kai]) VI.IKo atstovai da
lyvauti pamaldų apeigose ir 
-kaityti $v Mišių skaitinius. Da
lyvavau. Australijos Lietuvių Die 
du atidaryme Canberros teatre 

Jr buvau P. L. B. pirmininko 
• pristatytas kaip svečias iš Užjū
rio — VI.IKo atstovas. Vakare 
su Taupos Fondo pifmjninktr p. 
•T. Giedraičiu dalyvavau Tautos 
Fęndo atstovų susirinkinie ir -pa
barėme.''pranešimus. i

Gvttbdžic 27 d. dalyvavau 
Sporto šventės atidaryme ir ta- 

Iriatt- ž<?<Šį VLIKo pirmininko ir 
vaidybos, vardu. Po pietų,r'kaip 
^sti bės-svečias dalyvferiju Ą. L. 
B- ’ Krašto Tarybos XIX sesijos 
atstovų suvažiavime ir perdaviau 

' VLIKo> pirmininko dr. K: Bobe
lio ir valdybos vardu šveikįpi- 

' mūs suvažiavimo dalyviams;
Gruodžio 28 d. patięjdair^A. 

L B.Tapybos sesijai s^y/į’iššąmų 
manešaųg. apie.^LIKą ir. .val- 
dv®b/fvfeikla: Pranešimas buvo 
šiltai priimtas, ;. ’ / ? , 
.. Gruodžio -30i d. atsilankiau ’į 
Av.straftjcs Lietuvių ’ Katalikų 

- Ferferaeljos XVII suvažiavimu: ir 
mos VI.IKo vardu pasveikinau.

UKPAINIĘttIAr PRIMENA
. / LIETU.V1V KANČIAS - ; ’

Čikagoje leidžiamas ukraime- 
čki Ibikrašik; “Nova Zoria’'; (The 
New Star — Naujoji žvaigždė) 
lapkričio M> dt išspausdino Įun. 
T Pruėskk straipsnf /‘Message 

: 5ręt»- the Undergrouml' Paper”, 
kur perto ikjamoš Liet. K, Baž- 
ny-Ros Kronikos žinios." šis ukra
iniečių laikraštis labėi palankus 
lietiiviąirs ir pastoviai spausdina 
Hems iš Amer. Liet. Tarybos nu- 
•iunčiantus straipsnius

— Valstybės departamentas 
pasiuntė specialistus Į Peru, kad 
galė‘u padėti p re z Alen Perez

I aptvarkyti 'ūkio reikalus.

— 1977 m. sruodžie 25 d. Char
les Chaplin mirė Šveicarijoj.

MIRUSf^JV DVASU RVDI

U8J8— 1885-i y.."
)

J /

• ELDORADAS
Individas, — tai istoriją, anot Le 

Dantekoi taip, skirtinga istorija, nuti
kusi skirtingam kiaušinėliui- Mes esa
me “mes” pirmiausia todėl* kad gavome 
tam tikrą paveldėjimą gemale, paskui 
todėl, kad patyrėme visas savd ffyveni- 
mo aplinkybes.

(Tęsinys)
Žemojo luomo mulatės —■ ir toe šnabžda 

šilkafe^ičikabhtėjtisios brangenybėms-Prabanga 
- viena šio migsto aistrų. Turingos šeimos nie

kad nesinaudoja tas pūčiais bdldais dgttu- kap <- 
rius metus. VLU rudlirfii iškitmingi jįriėmįmaį 
įr baliai. O salonų šiebea, kaių bažnyčiose ar 
vienuolynuose, nukabini^? gausybe bailės Kū
rinių. paveikslų, daugiausia atgabentų iš Ispa
nijos ir Italijos, (“j Peru įvežama tiek" paveikų
jį; k*1 d tiesiog' neįtikėtina”, — ra5o savo “Atsi- 
minir u ■ iX,f pūnų Ąemrik^'” Maksas Radige, 
«yv-s--- Jcrai^e kaip tik k^lė*^ nėt? nrieš 
Įstkbrb—♦ j?, re Alina* Gogea M tapytojų ><wi^

darbus matė Peru, jis nurodo Zurbaraną, Mu- 
t;ritją, Riborą, Basaną, Luką Džirdaną, . Mang- 
r

Kaktys Limoje — švelnios: temperatūra 
, čia tik retai kada nusmunka žemiau 12 laips

nių. Peliukas, jo sesuo Mari ir juoduke tarnaitė 
- miega kambaryje nuo kiemo pusės- Kas kartas, 

kai laikrodis išmuša valandą- pasigirsta darnūs 
fleitos garsai, —ja groja sernos, panaktiniai, 
sergstinieji miestą; sugiedoję Avė Maria -Pa

risima (Šveiką Marija skaisčiausioji; serenos 
pasako, kuri valanda, sušunka “Tegyvuoja- Pe
ru!” ir nurodo, koks oras, vienu žodžiu: sereno 

>ar trembler: tyku ar dreba žemė. -■ , '
Tremblor: Poliukas nubudo;; priešais jį siū

buoja dono Pio portretas. Donas Pio juda, aky
lai žiūrėdamas į Poliuką.

Kitą naktį Poliukas pastebi kieme, užlie
tam blyškios mėnesienos, žmogų, besileidžiantį 

i kopėčiomis nuo plokščio stogoi žmogus juda pa
mažu. Jis iš. lėto pašuka prie kambario durų* 
įeina. Prisiartina. Sustoja priešais ■< valktį1 
lovas. ., ’ - • /.’■ ; J a '

, - Tai siOtftHme ninkami
Limoje Užjdčth spėriai! prieVofe? vadina 
protybėif ’ •’hridvolė: kiekviena? turi išla;kyti 
mišėlį. TįįMrgšai prirakinami grandinėmis atftt

’ stogų terasų-'
Dono Pio pamišėliui šiąnakt, matyt, pavyfer 

atsipalaidoft Jis nepajudėdamas; tūliai steb?

«Poliuką... Po 30 metų Arlyje kai kuriom gruodžio 
naktim Polį Gogeną pažadina iš miego nuojauta,, 
kad prie jo kažkas yra. Jis pamatys, kaip stovi, 
pasilenkęs ties juo, žmogus neramia veido iš
raiška ir įdėmiai į ji žiūri.

“Kas jums yra, Vincentai?” — paklaus ji 
sai,- ir Van Gogas, nė žodž'o netardamas, pa- 

;?išalins.... Dono Pio pamišėlis eina iš kambario; 
jis tetai pasuka prie kopėčių, vėl užlipa į terasą 
mėnulio nugelsvintoje nakty.

. Nekylantieji tų pirmųjų vaikystės metų Li
moje. (Įspūdžiai! “Aš turiu puikią regimąją at
mintį ir prisimenu tą laikotarpį, mūsų namą Li
moje ir eilę atsitikimų.”

Poliukas dūkinėja po dono Pio namus- Šis, 
nors jau senyvo amžiaus, —1854 metąhs jam su- 
ųs 85wn,/— vis dar toks pat greitas. Lieknas ir 
nedidelio ūgio,baisus nenuosėdajštvermingas kaip 
Kordiljėrų kalniečiai, jis kupinas gyvybės,, visa
da -smagus. Privačioje būty, kai viešojo gyveni- 

Į mo. gudrutės nebe reikalingos, kai jam neberū
pi medži’agiriiai sumetimai ar garbės reikalai, 

i — nėra žavėsriio už jį žmogaus, su niekuo ne- 
bflntl 'baip'mAtenu pabendrauti, kaip su tuo ne- 

rafTniioio *ša®ktejimo didžponiu, 
jią įlojus, gyvena prabangiškai, dėl to jo na
mai visiąths. kuriems jis viešpatauja. išties 

naimaLx. A * ji " *'
' . Porukas nekalta širdim naudojasi tn la’me, 
atlaidžiai prižiūrimas mot’iios Syki Alina ne-

■ itiuiii , .. ........ .. ............ .. .

beranda sūnelio. Jis kažkur dingo.. Išsprukęs i 
gatvę, bei niukas pasiekė už keleto žingsniu 
esančią bakalėjos parduotuvę ir niekeno napes- 
tebėtas, atsisėdo tarp dviejų melasos statiniu: 
tarnas kinas rado jį. čiulpiant cukranedrę- Ki
tąsyk Poliuką ir vieną jo “pusseserę”, kaip ir 
jis, 6-rių metų, užtinka bemėginančius žaįstį'su
augusių žmonių žaidimus.

“Motina pliaukšteli porą kartų minkšta kaip 
kačiukas rankute”: už tuos nukrypimus, bet po 
to tučtuojau švelniai pabara įr išbučiuoja, Kokia 
mano motina būdavo grakšti ir daili su lįmietės 
apdaru! Alina greit prisitaikė prie Peru madų. 
Kaip ir visos moterys oa, į! apsivelka tą labai 
savotišką rūbų ansamblį: saya ir palaidą ap- 
tiautalą manio, kuris apgobia galvą taip, kad 
matyti tik viena akis. ABnos akis žvelgia į Peliu
ką —- tokia švelni ir valdinga, tyra ir glamonė
janti akis! Poliukui jo-motinf — visažinė, visa
galė- apdovanota stebuklingais sugebėjimais. <

Neseniai buvo perstatytas jų bažnyčips, ku
polas:

(Bps daugiau).

PATS SKAITYK IR fftrus paragink 
skaityti DIENRAŠTI 'NAUJIENOS"

♦ Cęi. «|įC>| t'- December 31, 1W>.



DR.

w»i

L9U i

ir k 
TeL.

DR.
at

ę*

Dr.
Vidai

roidų
’ 't

DR.

2618
Iii

a *

F

Vi

,IAUS

ujienos, 1789 8. Hai&uxi at.. Chicago, IL 6060b Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis
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GAIDAS - DAIMIDM. Šileikis
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-oWr ComflMjiUly kUruK«« 

voicinoa oimtwiu
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"Lietuvos Aidai”

(EU W-S653

161-S2U0, utjuoč

irisu en nuo pirmadienio iki penk- 
Tadiemo 8:30 van vaxaro.

Vixis jaluos iš WCEV stoties, 
hangi 1450 AAū

Su F tersburg, Fla., 12:80 vaL p,p.

\ TIS stoties, 1U0 Ali banga.
2646 W. 71st- Street

; jhieago, Illinois 66629

TeJef. 778-5374

Madona Z. Sodyboje, akvarelė

-leinioa poezijos knyga. iL-ina 5 doL Minkšti 
-eliai, Pasupsime poeziją, k.n atsiusite pinigus 

COJQU cSŪie^L ,

iwjAi IK I

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St.
Chicago, IL 6(r508

24 Hour Service

iVtfal ludra Sįiį»i 
maus pagu MWUiririn

-lg. Kavaliūnas
a Kraujo Lgos. Nectnrur- 
uy įAsipi&iuiio - liekno- 
ajmas. - ;

-u o. PuLAbikl KD.
m. tiuoZV

NAUJIENOS ATSISVEIKINA GULBINIENĘ

KIEK PASAULYJE-MUZ1EJŲ
Daigiausia pasaulyje muzie

jų tu.. ■ Jungtinės Amerikos Vals- 
tątyt .s - būtent 2489- Antrą vie 
tą - na Sovietija —14^,. tre
čia j. 
iš \.L 
Pran 
paid;

, drai 
j tomą

dANK PLELKAb

OproMslKiSlAS į
J . ' 1 » J * - ’ , r-*

KiaiA U&rl U ViSuLal

. risi Sk Tek 737-614$
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Aldona ir Pranas Oliai; duktė jr savaitgalio gale pęrsinešdavo 
ir žentas, velionės artimiausieji. 
Gei-biampsjos ir gerbiamieji, ku
rie šiandien pripildėme dideĮę 
šermeninę, •jaučiame, kad nebe
tekome mums visiems 'brangios 
asmenybės, kuri mus pakeldavo 
visus aukščiau pilkas kąsdiė- 
nybes. Man būtų sunku pasaky
ti ar artimiesiems labiau gaila 
velionės,riižmęriidsias 'ėkis'^-
siemš laiksins^ ar 'daugeliui -tuo .bendraVes,. pradėjo/biznius,.

perikis dolerius. Kiekvieną mė- 
nesi Tawn oi Lake lietuvių baž- ■ 
riyčiai statyti duodavo visus pen- 
kius dolerius. Tai buvo didelis 
pasiaukojimas ko ajės nepatiria- 
mė iš aukštu^ mokslus'‘ėjusių; • 
a’fyažiavnis.Įų daktarų ir špeėia- 
Ifstų. Šlmtinėčio pradžioje, atva- ■ 
■gavusieji- Ijefliviai pastatė lietu
viškas bažnyčias, įsteigė taupy-

S

IJ
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

4605-07. SO. HERMITAGE AVENUE 
Tel 927-1741 - 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523 0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
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veikalus. Jis apsigyveno Šiau
liuose ir surežisavo dramą “Ko
va dėl laisvės“, bet po vaidinimo 
turė’O dingti. 1305 metais at
vyko į, Ameriką. Čia jis tuojau 
įsitraukė Į Vinco Kudirkos teat
ro draugiją, o vėjiau, kai po 1908
metų suvažiavimo sorialistai. tai į 
iki mirties režisavo jų globoje.

i Įsteigus Naujienas'pirmam Nau
jienų vaidinimui rež.suvc Lau
cevičius,. o jam mirus Dr. Gri
gaitis, pasakė atsisve-kinimo kal
bą.

Velionė atvažiavo Amerikon 
truputi prasimikiusi Jurbarke, o 
Laucevičius išmokė ją, kaip iš 
paprastos padėties, vargo, kas- 

j dieninių sunkumų kasdienybę 
pakelti į meną- Tai ne_ toks leng
vas dalykas. Kaip Homeras, bū 
damas aklas, pritaikęs tuo laiku 
muzika, • jausmą, ir įdėjęs 
s>elą j Odisėją, taip Gul- 
bienė, pagavusi p g. inGinos Varg-

ponija — 1.Į08, Sekančios 
s yra: Didį Britanija-, 
izija, Kanada, Italija, 

. ir Vakarų Vokietija. Ben- 
. isame pasaulyje : priskai- 
:ki -14-725 muziejų. ; su, kurie čia susariukome ątšji?- 

veikinti' sū artiste, ThekėjusiąA^-' 
•tiesti pačia jautriausią mūsų .šer
dies ?W.:' yį; ...V;,':

Juze Lpkaše^ičiūte Gulbiepė 
1895 metais gimė Juitiabkė.Ajųė-, 
rikon ji-atvažiavo 17--mete.-Prieš 
išvažiuodama svetur- lannės ieš- 
kori, pačiame Jurbarke ..ji-jsijutsx 
gė, kaip daugelis to mėto 'jautrės.-! dalykas. /’ '■'
niu lietuviu, isijurigėa-pastangas Į t .y t “tTn, Laime, kad 17-mete Lukosevi-■ Jurbarko bažnyčiai baigti, kaip. į..v A -t-i. . . , .. T- u„ siute susidomėjo lietuviškomisoasakčųa vienintele dūkte. Ji bu- v.__ . - ., , < r.• •'. ... l-dair.onns ir-yaioyba ’ Ji pnsijun-

gė prie Būtos •Ęioiy ir 1S‘>2 me
tais jau vaidino Hull Hanse sce
noje.’ Laimė, . kad Bronius Lau- 

- ceviči-us,'-vėliau besivaidindamas 
Bronium Vargšų, režisavo Rūtos 
V^dinimirms. Ręžisorius tuojau 
pajuto, kad gabi lietuvaitė mokė 
-fo Į vaidybą įdėti jausimo.-kuris 
paliestiavo klausytoju širdis. Per 

isa č

s Sniegenų perą per vasarą 
ėpva' > nuo kenkėjų apie 40-50 
medi: l o varnėnų .pora, maitin
dami vaikus,, sunaikina apie 
8.00C .iarkvabalių.

® Jacksonville (Floridoj) ka- 
Į akis krinta auksinis ūž- 

ant vieno parniūkto: “Pri- 
, kad daugiau niekad ne-

pine

sieki 
vesi;

a ^ai‘jūsų širdis būna naivi, 
bet /.e 'ūsų protas (Anatcdiii' 
Frau e).

kurie dar ir šiandien tebėra- tuo 
taipu mokslus -■ jbaigę atvežė 
mums. Bendruomenę, ‘norėjusią 
kroką pagrobti į Sa^ Tankas, o 
kas Jų įsakymų jnėpaktąušė, tai1 
tuos apskundė amerikiečių teis
mui. šių bylų jie'dar ir šiandien 
nebaigė; nors tai 'būtų ‘phts su 
pranta mitusĮas’ir lietvriškiausias

ve nė viena tokictms • miirtirč-is* < 
gyvenusi. Kiumš :yra; žinoma?-ki- 
ta žemaitė, atvykusi’ į , Chkraką, 
kasdien dirbusi po 10 valančiu

Maironio, 5 
keldavo i r;

P'L 
iš-

1

TĖVAS IR SŪNUS , 
MARQUETTE FIINI31AL HOME

2533 W. 7Fšt Street
1410 So. 50(h Avė., Cicero

? Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS A iri < I M 0B1L1AMS PASTATYTI

k-
I

Į

tuvių Auaitorijoh susirinkusių | 
to meto lietuviu sielas. *

Be Gaidienės, neapsėjo Juo-' . 
zas Vaitkus Stasys Pilka, Anta
nas Vanagaitis, be jos neapsiėjo 
Susivienijimus Lietuvių Ameri
koje, Amerikos Lietuvių Taryba. 
Jos artimiausios drau I

I

Pre

3
‘.W<

JUZEI GULBINIENEI
Aikštės automobiliams pastatysi

draustis parkraustywas jp

.^g»g

KAUSTYMAI

£ tvsirlv ststvm^ 
ANTANAS VILIMAS 

376-1882 ar 376-5$$*

4 

fc

> CENTRAL AVĖ. 
elersburg, Fla. 33710 
•L (813; 321-4200

u - - ■ 1 —-------------

/edėja — AWww tXwtaw

159 So. Maplewood Ave-

DIJO JEIMOS VALANDOS

Padieniais ir sekmadieniai* 
tuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto. __ 

troties W0PA - U90 AM 
oliuojamos ii mūšy studijos

Marquotte Park*.

o*, inkstą ir šlapume 
-akų cinrai-gija.

VANCE Ft;.-.E

m ii

4

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laide i:\iu Direktoriai

2424 West 691 h Street -— Tel. RE 7-1213
I

L 
ule-

Naujienos. Chicago, 8, TH. Tuesday. Divoniber 31 JQfri

10i'iG&

r-r v'*-<-j

££
U

kašov.ėi 
iTe:

i'vo eu?i.
I •nūs vaiumenis.

>cHirwi — Pilna apdrty*®?
ŽEMA KAINA

~iimam Master Chars* 
ir VISA korteles.

SRČNAS. T*L WS-OM

. JPHIE BARČUS

Tekf. 778-1543

piirus, jos dukterei Aldonai, žentui Pranui Olis bei 
y i< tiems artimiesiems reiškiame gilią užuojautą ir 
! k rtu liūdime.

EUPHROSINE MIKUŽIS ir 
ANASTASIA MIKUŽIS

. . 1424 South 50th Avenue
Cicero, lit. 60650 

Tel: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SŪRINI

5H

- pac? ?<
Gulbinienė, mokėsi
Lomžos gimnazijoje Jis tuojau ; _ pr,pr
isitraukė į vaidybos meną ir su
darė vaicintojų grupę. Viene- •’ 
rius metus ta grupė važinėjo po 
įvairius R tįsi jis miestus, vaidin
dami tuo metu, populiariausius

sa- 
ne- 

gali skelbti sprendimų, jo galia 
politinio biuro aprėžta.

31 Li Akr.SKVOS 

čiovas vienas

— Dešimtis tūkstančių filjpime- 
j vių pasitikt Corozon Aquino, 
kai ji atskrido i Negrų salą rin-

• kiminei kompanijai pradėti-

’ — Pekino vyriausybė pranešė
• khd šiaurės Kinijoj buvo blogas 

valyvas derlius. Lietus sunaRrt-
I ni išplaukusius javus.

11028 Southwest H*-y., Palos Hii's i iinois 
Tel. 974-4410

‘:r:

JUZĖI GULBINIENEI

mirus, jos dukrai ALDONAI, žentui FRANK h“ kitiems 
artimiesiems reiškiame nuoširdžią uŽBĄjautą ir. karhi- 
liūdime-

Mr. įr-Mrs. A. -JUSKA^

Mrs. a . Kazy, 
Mr. ir Mrš. A. E'NORBUT.

laidotuvių direktoriai

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-1003
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i u . L'evU - Elbow 
B' rh:<n\, Ont. (apie 
juitas iA tu- n Tcr wL CTO r

Iš Vilniaus brolis 
vo liūdna žinią, kad lapkričio 
24 d.F sekmadienį mokytoja 
(lyte šujpjtyte - Spr^rd enė 2 
v- p.p. nuvažiavo į Šv Mykolo- 
jaus tažny'ią šv. Mišių iš- 
klausyti^ ten ją išliko strekas-

F-galba

P. Sillas gd

širdies ak fra. Grot; ji 
nuvežė ją j Vilniaus 
Nors dėtos pastangos 
vmtŲ bet netpasisekė. 
gydytojai ten pat esančiam jos 
■vyrui Steponui prausė, kad jo

žmona mire nuo intoiKk).
Veliones seserys pranešė, 

kad ją palaidojo lapkričio 27 d. 
>v. Petro ir Povilo bažnyčių ka
pinėse prie A. A- tetytės O, 
Stepaiinuskaitės. Nuliūdim eliko 
vyras Steponas ir duktė moky-' 
te ja Kita Šilaity te, gyv. Vilniuj 
ir Lys broliai Pranas Čikagoj,!

Slidineji-

bu pradžia — 11:00 vai 
ffisti'aciia nuo 9:30 ikiry.o

10:30 ryto.
Pirmenybių programoje

UAL BSTATI FCft f ALI | UAL ■STATI R>*
— FtrdevlHMti A w MmmL taM —

ją <i.g.

Klinikų Vladas L 
šeimomis

Angelas, C<il., su ’’
Kainynas 1. Mil. •

VAICEKAUSKAS GAVO 
ŠIRDIES SMŪGI

Antanas Vaicekauskas, gyve 
nantis Orlando Court, 107. Fair- 
vien Hieffhts.Ill. 62208. gavo ši r-! 
(lies smūgi gruodžio 8-tą dieną. 
Savo gere draugo Jono Navicko hYJ 
nuvežtas ligoninėn, išgulėjo še
šiolika dienų. Gydytojai Įtaisė 
krūtinėje pulso spartintąją. Da
bar guli savo kambaryje,, valdiš-

- kos slaugės ir geros šeimininkės 
priežiūroje.

Vaicekauskas mane prašė 
jums pranešti, kad nesulaikytu
mėte “Naujienų”, jis sako, kai 
Įsustiprėsiu, tai išrašysiu prenu- 
•meratos čekį. Dabar, sako ran
kos dreba.
į Linkiu visiems riaujieniečiams 
■laimingų Naujų metu!

Anthony Padvek 
Vaicekausko draugas

tuvĄ’bėie.
Amerikos Lietuviu Tautinė Są 

iinga kv.'sčia ir skatina visą lie
tuviška inunima, iki 35 metu am- 
žiaus, dalyvauti konkurse. Tema 
turi būti bent penkių mašinėle ’ 
spausdintų' puslapių. Lituanisti-1 
n:ų mckvklų mokytojai, bei įvai- ■ 
rių organizacijų vadovai yra | 

i prašomi paskatinti jaunimą ra-;
nkščiau minėtam tautinėm'

Konxurse dalyvaujantiems bus 
skiriamos dvi yiemiros už geriau 
sius rašiniu^ — 1 premija — 
$500.00- 2. premija — $250.00.

° AŠINIŲ KONKURSAS

• Amerikos L’^ruyjų Tautinė 
/aiunga skelbt '-asinių konkur 
są fątuiimui. Temos — 1. Kaip i 
■vertinti tautybę išeivijoje, ir 2; 
sT^utiniai Kerniai ir jų itaka Jie-

se klasėse:
a) Berni ’tų — žemiau 13 m .
b) Jauniu — 13-16 m. imtinai,
c) Vyių Elite — 17-44 m. iru

ti nai,
d) Vyrų Senjorų — virš 44 m ,
e) Moterų — virš 12 m. ir,
f) MeigaiČių — žemiau 13 m..
Amžiaus kkisifikacija — pagal 

1985 m. gruodžio 31 d.
Letuvių pirmenybes bus iš

vestos iš pabaltiecių varžybų pa
sekmių.

Dalyvavimas yra atviras vi
siems lietuviu latviu ir estu sli- 
dinėtc<’ams.

Dalyvių registracija atliekama 
iki 1986 m. sausia 25 d., pas ŠAL 
FAS S-go: slidinėjimo komiteto

Mr. Mečys Empakeris, 6 Ro
binhood Rd., Inslingtcn, Ont. 
M9A 2W7. TeL (416) 231-1437.

Smulkios informacijos prane
ša visiems sporto klubams ir kai-

Premijų paskirstymui, jury' kuriems slidinėtojams. Suintere- 
Itomisija bus sudaryta ir paskėlė 
ta vėliau.

Konkurso rašiniai turi būti 
prisiųsti iki vasario mėn. 15 d. 
1986 m. (pašto antspaudas) se
kančiu adresu: Amerikos Lietu
vių Tautinė Sąjunga, Vida Jo
nušienė. 12500 Pawnee Rd., Pa
los Park, III. 60421

uotiems nepriklausantiems slidi

Prašau jas pačias arba jas pažįs
tančius man pranešti tokiu adre
su:

Ms. Elenai Ramanauskaitei
Route 1? Box 36
Wilkerson Ranch
Bishop. California, 93514.

PIRMENYBĖS

1955 in. š. A. RABALTIEČU;

1986 m. s. Aimr-.<kos pJbui- 
tiečiu ir lietuvių alpinistinės sli
dinėjimo pirmenybės įvyks 1S86

f DOKUMENTINIAI FILMAI Iš LIETUVOS
^LITUANIKOS” SPARNAIS - Dariaus, ir Girėno 

, . skridv-s nėr Atlanta; • .’ r s '? i u’ii -ii I L LAA
r-T Pasik^Įb^jtr^L

< tamečiais: ,
i- -f ’Ųi-rir . '.L j • r
pVENTĖN — Pasiruošimai dainų šventei Lietuvoje;
GYVENU..SAVO SAPNĄ—Kanados jaunuoliai; Lie-

■ tavoje; ■ i

IEVA SIMONAITYTĖ—Rašytojos gyvenimas;
IEŠKOM KLAKSONŲ — Seni automobiliai, šaba- 

■ niauskas.

Visi filmai juodi/balti, 20 min. ilgio.
$29.95 vienas filmas.

($39.95 su angliškais subtitrais—“subtitles).
Prašome pridėti $2-50 už kiekvieną kasete per

siuntimo išlaidoms.
Siųskite čekius arba money orderius “IVI” vardu-

International Video Institute. Ine.
.. Dept. 104.

c/o Juozas Kazlas
New York, N. Y. 10023

Mečį Empakeri.
BRIGHTON PARKO LIETU

VIŲ NAMŲ SAVININKŲ 
BANKETAS

IEŠKO RAKAUSKAITĖS. KO- 
ALĖNIENĖS

Aldoną Ra- 
Žukauskaitę 
Koalėnienę.-

Norėčiau surasti 
kauskaitę, Gražina 
arba ponią Bronę

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus’iš lauko
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St. 
(Tewn of Likt) 
ir iš vidaus.

Skambinti Y A 7-9107

SIUSKITE PINIGUS . 1 
i:L. ~

■ Į LIETUVĄ \ \
L 3Ų > J 1 RUBLIS L

■ LŲ $i.85 . T-. .
(įskaitant perlaidą ir ap- 

draudą)
Mažiausioj i perlaida 30 riib- 

lių.Persiunitimas paremtas' da
bartine tarptautine pinigų 
keitimo suma; įskaitant Visus, 
mokesčius ir pakaitas, ktrrios 
įvyks prieš pinigų įteikimą. 
Oficialus persiuntimas.

Visi mokesčiai pilnai garan
tuoti. Jūs gausite pakvitavi
mą. Jis teisėtas ir apdraustas.

GRAMERCY
Shipping, Inc.

744 Broad St.

Jau per daugelį metų namų I 
savininkų Dr-ja surengia porą 
vasaros metu gegužinių ir užbai
giant metus — rudeninį banke
tą su programa Iš gauto pelno 
skiriamos aukos Lituanistinėms 
mokyklomis ir lietuviškai spau- 

' (lai.
Šiais metais banketas iwko 

lapkričio mėn. 30 dn. šaulių salė
je, į km į prisirinko pilnutėlė sa
lė. Svečių tarpe matėsi Šakių 
klubo pirm. B- Žemgu]ienė,Bru 
ghton Parko L. B nės pirm. Dau- 
lienė, Vyčių pirm. Kinčius, kuris 
labai gražiai kalbėjo lietuviu ir 
anglų kalbomis.

Ši kartą svečių tarpe buvo ke
li stalai amerikiečių, kuriuos su
kvietė V. Utara. Be to. J. Kulys -

į atsivedė būrį politikierių.ir da-
■ lino žymėms Dr-jos vardu. Iš da 

t lies atrodą .k^d,At vykstą poli
tinis siišinhfei^as-,-o ne bąnke-

■ 1as- LA-ųL, J
P rogi\a rno j ąĄutka^Kaiina  ̂dą- 

vė keletą triųrrpų. j-umoristinių 
vaizdu, kas visiems labai netiko. 
Tik amerikiečiai, kadangi nešu- 
prato, garsiai kalbėjosi, kas daug 
kam trukdė. ■

Svečius priiminėjo J. Sūdei- '

Ėst. 1947

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERM 
3 ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKKJIM 

DLL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS U

MUTUAL FEDERAL SAVI
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

£212 W. Cennak Road Tri. &

BUTŲ NUOMAVIMAS 
d K AMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

P NOTARIATA* • VERTIMAI

LKŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTUHJ

BACEVIČIUS — BELL REALU
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.'
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.
kis, padedant V. Utarai. Stalai į 
papuošti dar nesušalusiomis gė
lėmis- Maistas pagamintas darbš- ■ 
vieš parengimu vadovės A. Kas- S butŲ mūrinis. Labai geros pajamos.

■* —> coxrininl’iii /Tomo
lien ės be priekaištų, įvairūs šal
ti gaminiai, o vėliau šilti ir už- 
baigimui knvute nr pyragaičiai, pjrk;nys_ 
kuries davė J. Aukaus kepykla 
veltui. A. Raštienei talkininkavo 
M. Strungienė, A. Liaubienė, E. 
Danienė, B. Veiverienė, J. Ta- 
moševičienė, E. Kernagienė, M. 
Rądziavičienė. ir M. Šeduikiene, j 
Tai darbščios bitelės, kurios nie- > 
kada neatsisako padėti.

Iš viso visa valdyba dirbo, ’ 
kiek jėgos leido, kad šis banke
tas pavyktų. St.- Neniškis, kaip ’ 
ir visada ir šį kartą surinko ne- 
mažti fantų loterijai, kurią p ra-; 
vedė V. Ūtara, padedant B. Rus- j 
tetkrener ir R. Darienei.

Dilelis butas savininkui.. Geras inves
tavimas.

I _________

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas

Didelis, gražiai įrengtas bungalow.
Nebrangus. i •

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W: 63rd St1 
Tel: 435-7878

GOVERNMENT .HOMES 
from $1 (U repair).-/

Also delinquent tax property.
Call 1-805 - 687-6000J'

Ext.GH. 9617., 
for information.'

Barą aptarnavo Daulys ir P. 
Navikas, šokiams grojo be pers- j 
toje, jaunų lietuviukų orkestras. 
Taip, kad ir šis renginys praėjo 
gana pakilioj nuotaikoj.

Spaudoje prirašyta jau neina- j ,Skambinti 778470'6; 
žai apie pojitikierams

Gražus geram stovy," geltono 
niuro 3' butų.' namas — 
gatvės nuo Marquette 

i Geros pajamos. Būtinai 
| pamatyti. ’ - .

įteiktus * 
žymenis, todėl man atpuola ant- , 
rą kartą berašyti. Tik. spaudoj 
paminėta, kad buvo 24 metų Dr- j 

Ųios minėjimas, tas -ne tiesa, o j 
■buvo eilinis renginys. Tik 
sekančiais ’rirefais įvyks, 25 metų 
inipėjifnas. jau dabar rūpšiamas - 

Tėidinys.. ' -

skersai 
Parko, 
.reikia

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVTUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Ū e - m a n . U ė y 1 

. Tėl. 585-6624' - . :

—Romos policija nustatė, kad 
Izraelio lėktuvą užpuolė teroris
tai mokosi Pane Įstrigtoje tero
ristų mokykloje. ___

' A. K.
’ * '— - - ~
' HELP WANTED MALE^FEMALF 

Reikia Darbininky. ir Darbininkių

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jtl ruošiatės keliauti — kreipkitės J Lietuvių Įstmgą:

American Travel Service Bureau
’727 S. Western Av*., Chicago, 01. 60643

Telet 312 238-*787

1 pautnianinai lėktuvu traukiniu, IaItq keils-
ili (eruiBef), vienbučiu xr luioroobiuu nuomarimo re^enaciiftA; Parduol>- 
ue keKonią draudimus; Orgarlzuojame keliones į Lietuvą ir kitus k/aitus; 
Sudarome iškvietimus giminių HpsUankjTnui Amerikoje ir teikiame inf^r- i 
OMojiu Kelionių reikalais.

» TiupyK’ie skrisdami Uiur>ired tektaviix. tik l-cIkli reservuou Tiem ; 
< inkrtG — prie! 45 - 60 dien>

GOVERNMENT JOBS.
$16,040— -S59,230/year.
Now Hiring. Your Area.

Call 1-805 - 687-6000
Ext. R-9617

For current federal list

DĖMESIO 
62-80 METŲ AMt VAIR 
Tiktai $126 pusmečiui au 
liability draudimas pens 

Kreiptis: A. LAURA 
4651 S. Ashland A 

Chicago, III.

Notary Public 
INCOME TAX SERV

425* S. Maplewood, Tai.

Taip pat daromi vertimai 
’škviotūnpi. pildomi pilieti 

šymai ir kitokie blan

I Homeowners disc 
P. Za polis. Apėrrf 

W: 45th- st 
tvPTQ. Par>. II! 

^2^/424-5454^;.
> State-firm Cbmpaey

. Hęr* Jlhnois

j. ; Advokatas
t GINTARASk ČEP1
Į Darbo valandos: Kasdie:

9 vai. ryto iki 8 vai. va 
Šeštai: nuo 8 yal. r.,iki E 

h pagal susitarimą.

TeL 776-5162
MM West-63rd Sti

Chicafe, Dl 6062

1x01

H<h 
IrrterMt 

Paid on Sawt*

PASSBOOK 
SAVINGS...

see us for 
financing.

AT 0UI LOW UTŪ

Miko šileikio apsakymu knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio kare 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ii pas 
aufnnų: 6729 ’So. Campbell

Ave., Chicago, IL 60629.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

ADVOKATU DRAUGI 

V. BYLAITIS 
fr V. BRIZGYS 

; Darbo ral&ndoc 
■Vuo 9 ryto iki 5 vai- poį 

šeštadieniais pagal maita 
S. Kadzla Ava. 

Chicago, Ilk 60629 
TeL: 778-8000

Knyga su formomis gauna
ma Naujieną admin is1 racijoje.

Intereri Compounded 
Daly and Raid Quarterly

2212 WEST CERMAK ROAD : CHICAGO, ILL. 60608 

Peter Kazaneuekat, Pre*. Tel.: 847-7747 
I BOOM I MM.TV«.Frl«^4 Thor.e-t 1st. >-X

SERVING CHICAGOLAND SINCE KOS -

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininki Prano ŠULO 
oaruošta ir teiaėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legal iškom f s 
formomis.

JOHN GTBAIT
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Avė 
' (3120) 776.8700

------ -----

Triaminic® Syrup 
Triaminicin® Tablet 

' lor 
Triaminic-12® Table

For Allergy Relief 
that’s nothing to 

sneeze at.

C19R5 Doreey Laboratories DhHrion i 
Sando z, Inc.. LindMn, Nebraska A8V)1_

6 — Naujienos, Chicago, 8, Ill. ' Tuesday, December 31


