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ALBANIJOS BAŽNYČIOS TIKINTIEJI
PASMERKĖ HAROLD WASHINGT0NĄ

TIKINČIŲJŲ DAUGUMA PASISAKĖ UŽ BERNARDĄ 
EPTONĄ, IŠKĖLĘ DAUG PLAKATŲ

CHICAGO, Ill. — Praeitą sek- tapo milijonieriumi. Eptonas pa- . 
I reiškė, kad jis jokių lakštų ne- ' 
j skelbs’ąs, nes nėra jokio reikalo. I 
Jeigu jo laikštai būtų buvę me
lagingi, tai jis būtų buvęs pa
šauktas teisman pasiaiškinti, bet 
niekas jo nešaukė. Jo darytais

madienį ^Harold Washing'.onas 
atvyko-į Albanų sentikių bažny
čią,- esančią 2701 N. Narragan- 
sett; gatvėje. 'Tikintieji bažny
čioje- išklausė Washing tono kal
bos, .niekas nė žodžio netarė, b;t 1

kai-išėjo iš bažnyčios, lai jį pa-i lakštais valdžia pasitikėjo. Jeigu! 
sitiko- šimtai tikinčiųjų, iškėlę ; Washingtonas nori, tai jis pats j 
Eptono plakatus.

Vakar Washingtonas paskyrė 
keliu demokratu ir biznierių ko
mitetą4 Chicagos miesto valdybai 
perimti; bet visi labai plačiai ko
mentavo albanų' sutikimą š;i 
Eptono . plakatais ir patarimą 
nelandžioti į -svetimas bažnyčias 
ir nemeluoti žmonėms.. t .. ............. - t

Juodžiai pataria Haroldui 
Washingtonui aprimti

Patys juodžių vadai, važiuo-

gali tuos lakštus susirasti, pa- j 
studijuoti ir skelbti netikslu-j 
mus, jeigu tokių ras.

Washingtonas taip pat reika
lauja, kad Eptonas jam duotų ' 
pranešimus apie dviejų savaičių ! 
buvimą Ch’cagos ligoninėje. Ep- J 
tonas tuo metu turėjo skilvio j 
žaizdas; bet jos sugijo. Eptonas 
ir šių pranešimų Washingtonui 
neduos, nes nėra jokio reikalo.

HOGANAS NORI, BET 
LIETUVIAI JO NENORI

ChįcAgą, pataria jam aprimti ir 
neškėlbti tokių kaltinimų prieš ____  ___ _____ ____

žmp, kąd -Eptonas .chael P. Hogan labai nori atsto-

CHICAGO, Ill.— Chicago Sun- 
Times vakar pareiškė, kad Mi-

buvo pavyzdingas ir ciarbštusči-

chologlne liga.
Wa^Singtona^ ir dabar giriasi/ 

kad jis padarysiąs dideles pakai
tas, . paša Išrisiąs'..pol itsj ds’' yadą iri 
paĘkšiąą. yądoyybėjė ’yjsųs^ polį- 
cininkūs,/'.;dęmokratę - -partijos 
pafęigųnūš,: kunę jki. šjo-'' niėto 
taSavivaldybės įstaigose.

Tiėl pąty s- d eniokra t ai j šnr p ri - 
m iiįė. ‘ kad : albanai • Vra gra ikų 
sentflda/bažhy’čięis; nariai. Jeigu 
albąniėčrai. ortodoksai-, pasisakė 
taip ajvirai už Eptoną, tai reikia 
tikėtis, kad ir visi Chicagos grai
kai'.yrą pasiryžę nebalsupti. už 
Wasldngtona: Jie tylės, bet baL- 
suos- už Eptoną. -

'B. Eptonas neskelbs 
pajamų lakštų

- Harold Washington© patarėjai . 
reikalauja/kad Bernardas Epto
nas paskelbtų visus paskutinių
lO metųSpajamų mokesčių laks- Nuo lapkričio mėnesio bus pa
tus. Washingtonas .nori ištirti, didintos senatvės pensijos, bet 
kaip Eptonas per trumpą laiką kiek mažiau negu pernai.
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P’rmadienį iš Cape Canaveral erdvėn pakilo “Iššūkis”, kuris paleis 
satelitą 22,000 pėdu aukštumoje.

Arafatas neleidžia Jordanijbs karaliui 
Husejinui kalbėti palestiniečių vardu

ARAFATAS NETURI JOKIOS ĮTAKOS DEŠINIAJAME JORDA
NO UPĖS KRANTE ESANČIŲ PALESTINIEČIŲ TARPE

AMANAS, Jordanija. — Jasir Izraeliu, tai jis turės tartis ir 
Arafatas sekmadienįsusitiko su,dčLbuvusmjė^j0rdanijoš terito-vaiiti susiskaldžiusius. 15-to war- —, - ■

, . ,’r }>a\tuos,"^\ Jordanijos karaliumi Husejirirr rijoje pasilikus'ų arabų ’likimo.-

VOKIEČIAI PROTESTUOJA 
PRIEŠ AMERIKIEČIUS

Erdvėlaivis pajėgė pasipriešinti 
smarkiai pučiančiam vėjui

CAPE CANAVERAL. Fla. — 
Sekmadienio naktis ir pirmadie- 

i nio rytas įtempė visų aslronau-
■ tų nervus, nes aukštumoje pa
sirodęs smsrkus vėjas nūn šė 
iškeltus meteorologijos balionus 
ir pranašavo sunkumų iškelti 
“Challenger” reikalingon orbitos 
aukštumam.

Bet vėjas aprimo ir vadovybė 
nutarė leisti astronautams kilti 
į erdvę. Apskaičiavimai sakė, 
kad vėjas negalės paveikti nau- 

1 jai paruošto erdvėlaivio.
Lygiai nustatytu laiku užrūko 

“Challenger” uždegti pečiai ir 
erdvėlaivis pamažu pradėjo kilti 
aukštyn. Po trijų minučių atsi
skyrė du pagalbiniai varikliai ir 
iš 76 mvliu aukštumos krito i 
pakraščio vandenis, kur jų lau
kė paruošti JAV laivai.

Praėjus penkioms minulėm; 
su sekundėmis, jau buvo aišku 
kad “Challenger” pakils orbitos 
aukštumom Cape Canaveral va
dovybė leido astronautui Pati. 
Weitz atkabinti erdvėlaivį nuc 
pagrindinio keltuvo, kuris dai 
ėjo .vsu smarkumu. Erdvėlaivi* 
buvo atkabintas ir laiminga 
skriejo Atlanto viduriu ir susi 

‘ siekė su Afrikos pakj 
Į esančiomis stotimis.
j Viši astronautai buvo save 

‘i vietose. Iškil nias vyko Įvark'.n
■ gas. Vėjas ir lietus nepakenkė 

Bvme ke vir- erdvėlaiviui. Pranešimai saka 
karta atidarė!kad M;ssissiPP; M^uri vai-;-

s tijose pirmadienio ryte siauA 
__I  ’ labai smarkus lietus. Jis nona

KINIJOS LAKŪNAS 
ATSKRIDO I TAR ANĄ

TAIPEI, Ta:vanas. — Kinijos 
lakūnas Wa Jungken Sovietų 
lėktuvu atskrido į Taivaną ne 
dėl to, kad jis gaus 2 milijonus 
dolerių, gerą automobilį ir dau
gybę merginų. Jam labiau rū
pėjo laisvė, negu visos šitos do
vanos. Komunistinėje Kinijoje 

( m buvo ir nėra laisvės, todėl Ki- 
'n:jos lakūnai nepatenkinti. Jeigu 
galėtų, tai iš Kinijos pabėgtų 
bent 95% Kinijos lakūnų.

Lakūnas Wa yra 26 melų am
žiaus. Į Taivaną jis atskrido 
praeitų metų lapkričio mėnesį. 
Jis informavo Taivano vyriau
sybę apie žmonių nuotaikas da- 
bart-nėje Kinijoje, o tiktai sek
madienį padarė viešą pareiškimą 
Taivano spaudai ir jaunimui.

BONA, Vak. Vokietija.— Pra
eitą šeštadienį ir sekmadienį 
Vakarų Europoje protestavo 200 
tūkst. jaunų vyrų ir moterų prieš

— Maskvos dienraštis Mos- 
kovskaja Pravda kovo 13 d. pa-į 
tvirtino, kad tūkstančiai moterų 
Sovietų Sąjungoj tebedirba sun-

JAV planuojamas atvežti viduii- fizinį.darbą statybose ir fajb- 
nio dvdžio-atomin.s raketas.’ l>i-| rikuose, Anerf^Lgiant į po-

tvarkius,’ kurie neleidžia joms 
dirbti sunkaus darbo. Tas po
tvarkis buvęs paskelbtas prieš i 
tlu metų, bet moterys i 

tebedirba 
darna.

džiausios demonstracijos vyko 
Vakarų Vokietijoje.

180,000 vokiečių jau praeitą 
Verbų sekmadienį ėjo į nt’ęsjlri; 
gatves ir protestavo prieš pl£-» 
nuojamas įrengti Pershing II ra
ketas.

Teufdsbergo srityje policija' 
suėmė 200 jaunų vyrų ir mote
rų, kurie susirinko protestuoti' 
prieš Amerikos stotį, esančią- 
Vakarų Berlyne.

Didžiojoje Britanijoje suimtas 
gen. Gerd Bsslian, kuris yra įsi
tikinęs, kad Amerikos Persh
ing II raketos užtrauks didelę 
nelaimę.

Kaip jis gali norėti negalimo da-Į jr išdėstė savo nuomonę apie Teko girdėti, kad derybos tarp 
Tyko? Jeigu jis nori atstovauti i gaiįmųg pasitarimus tarp Jorda- Izraelio ir Jordanijos gali būti 

ibei apie prezi- labai trumpos ir greitai susi- 
.įdęrrib^eagano planą laikai Ar-’tarti. I*rez. Reagano spaudimas 
.į timuose Rytuose. | Į Izraelį gali padėti.
L ’ l

Jordanijos karalius būtų gale-: 
jęs tartis su Izraelio atstovais,’ 
visai nepasitaręs su Arafatu.j 
Arafatas, pats pasigyręs, kadį 
bus paskutinysis palestinietis,; 
kuris pasitrauks iš Libano, vė
liau paliko 7,000 palestiniečių 
Libane, o pats Amerikos laivu 
išplaukė į Atėnus. Jis tikėjosi 
didelės paramos iš premjero 
Papandreou, bet Graikijoj jam nūs maisto, bet netrukus paaiš- 
jokia parama nebuvo prižadėta.-kėjo,o kad Kolumbijos vyriau- 
Tada Arafatas išskrido į Alžiri- sybė pardavinėja išbadėjtįsiems 
ją. Didelė dauguma palestiniečių žmonėniš' maisto davinį po $5. 
tankų, artilerijos, šovinių pate-į Anio 9nn nnn nMp.
ko į izraelitų rankai.

Jordanijos palestiniečiai 
nori taikos

vienu§įį. tąĖ-įjs negali at^į 
kitų. '

•N emanėmė, Ąįad S uh-T lines' 
patars balsuoti už/žmo^ų, kurio 
nenori nė vieni, nė an iri. .Lietu
viai balsavo ir balsuos už dabar- 
tin aldermaną Frank J.-Brady, 
kuris atstovavo' didelę 15-to 
wardo gyventojų daugumą.

Svarbu, kad visi ateinantį ant-, 
radienį eitų Jialsuoti. Kiekvienas 
Naujienų skaitytojas turi ragin
ti 15-to. wardo gyventojus bal
suoti už Frank J. Bradv.

— Naujame D.. Britanijos biu
džete nurodoma, kad -darbo pa
jamų mokesčiai bus nežymiai 
sumažinti, bet netiesioginiai mo
kesčiai (akcizas benzinui, taba
kui ir gėrimams) bus padidinti.

Walter Schwenninger, 27 žaliųjų partijos Vakarų Vokie
tijos parlamento narių vadas. Jis vadovauja kovai prieš

■ Amerikos atomines raketas ir amerikiečius.

Įmonėse - .dar 
sunkų ir 'nešvarų

KOLUMBIJA PARDAVINĖJA 
ATSIŲSTĄ MAISTĄ

.POPAVAN. - Kolumbijos vy
riausybė. kontroliuoja Amerikos 
ir britu atsiusta maista žemes 
drebėjimo metu nukentėjusiams 
žmonėms. Didieji Amerikos, bri
tų ir Kanados lėktuvai atvežė į 
Popayan miestą didžiausius kal-

Apie 200,000 gyventojų nete- 
i ko pastogės. V;eni namai dar 
Į tebestovi, bet keli jų sugriuvo ir 
J užvertė juose buvusius žmones.

Jordanijos palestiniečiai 
ko energijos vesti kovas 
izraelitus. Dauguma jų išvažia-j 

: vo į Siriją, o iš t: n viską metė ir ! 
išvažiavo namo. Arafat’s neturi

prieš 1 SATELITAS SUSISIEKS
SU KITAIS SATELITAIS

CAPE CANAVERAL. Fla. — 
Challengerio” iškeltas satelitas

kovotojų pačioje Jordanijos te bus paleistas žvmiai aukštesnėje | 
ritorijoje ir Izrael o pasienyje. ! orbitoje, negu kiti iki šio meto 

Sekmadienį Arafatas pareis- paleisti satelitai, paskelbė Erd- 
kė. kad jis neįgaliojo Jordanijos vės administracijos pareigūnas, 
karaliaus kalbėti palestin’ečių! Iki šio meto iškelti satelitai 
vardu. Jordanijos karalius tuo paimdavo žinias nuo Žemės 
tarpu dar nieko oficialiai nepa-.jas perduodavo kitoje vietoje 

veik:ančioms priėmimo stotims. 
Naujas satelitas galės priimti ži
nias iš k tu satelitų ir perduoti 
kitiems satelitams.

! Iki šio meto, pavyzdžiui, bū
davo neįmanoma paimti žinių iš 
šiaurės Vietnamo. Manoma, kad 
dabartinis satelitas pajėgs pa
gauti iš šiaurės Vietnamo alei- 

■C nančias žinias. Vyriausybė ren- 
Sjgiasi greitai perdavinėti ateinan- 

! čiais žinias, jsigu perdavimas 
I bus tvarkingas ir naudingas.

Balandžio 5? Vincentas Ferr., 
Rimvydas, Bendrutė, Galman 
tas, Vaitilė, Bimhaudas. '

Saulė teka 5:28, leidžiasi 6:29.

Oras truputį-vėsesnis, lis.

sakė d<l Arafato pareiškimo, 
bet visiems aišku, kad Arafato 
leidimas jam ner.’kp.l;ngas. Jei 
karalius pradės pasitarimus su

KALENDORĖLIS

SOV. SĄJUNGOJ SLAPTA , 
PORNOGRAFIJA

MASKVA, Rusija. — Sovietų 
Sąjungoje labai praplito slapta 
pornografija. Praeitą savaitę So- 
v'etų policija užklupo kelis bū 
rius vyrų ir moterų, kurie išti
soms valandoms sekė pornogra
finius filmus.

Pradžioje Sovietų valdžia ne 
galėjo nustatyti 
gauti tie filmai.
mai buvo nukarpyti, 
rusų kalba labai gera, 
versta.

Policija iš tardymo

iš kur buvo 
•Visi pavadini- 

Vietomis 
gerai iš

— Majprė Jam 
tadienį paskutinį 
Chicagoscfmiesto tarybos posėdį.

— Betnard Epton paskyrė lietė Cape Canaveral srities. J' 
$50,IMK) šąyo rinkiminei, kampa- ėjo kelis šimtus mylių Į vakaru 
nijai. jf.'.;' / . ■ nuo Cape Canaveral.

ir filmų 1 
įr smulkmenų nustatė, kad tie fil

mai ateina iš Švedijos ir Norve
gijos. švedų laivams buvo lei
džiama įvažiuoti į Sov. Sąjun
gos uostus. La vų vadovybė su
sižinojo su uostų ag.ntais, kurie 
padėjo perduoti pornografinius 
filmus net į Maskvą.

Izraelio ginkluotos pajėgos 
pirmos išeis iš Libano, bei kirs 
visu smarkumu, jeigu Sirijos 
ir Arafato kariai vėliau nepasi
trauks iš Libano.

Afganistano niekam nepa
vyko užkariauti ilgam laikui. 
Aleksandras Didysis užkariavo 
visus Artimuosius Bylus per du 
melus, b:t jam truko 4 metai 
užkariauti Afganistaną. ■ Nepasi
sekė ir britams jų užkariauti, 
nors jie buvo užėmę visą Indijos 
kontinentą.

— švenčių metu birža ketu 
rias dienas neveikė.

o Hua lien

Kaohsiung

U.S. Bases

^^L^ichun9

AIWA hLXX- v. - ©TAIPEI

Shulinkou r

Pescadores

Population 
14,781,000

[ Pennsylvania: 
11,793,909

Arta
13,866 Square Miles

(Maryland-Delaware:

12,634

Iš Kinijos als’krido lakūnas Wa Jungken. Jis pasiry
žęs vesti kovą demokratinei santvarkai Kinijoj įvesti.



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

Naujausių rnoks'c žinių populiarus perteikimas 

JONAS yiDOMAVICIUS, M. D.

Lietuvos Nepriklausomybės metaisTelšių miestą* %

KELKIMĖS ŽMONIŠKESNIAM GYVENIMUI
Kūno gėrybėmis apsirūpinę, kelkimės di
desniam sužmoniškėjimui; tada, pilnesnės 
sveįkątos būdami, mažiau širdimi nega
luosime !

(Velykįškai mediciniškas rągipipiąs)
Tyrinėtojai suko galvas, kodėl, jas neriebus cholesteroliu eko- k^pėn mjtvbon. Tuo prisikėlė naudoti

širdies atakos viename krašte 
esti retai pasilaikančios, o kita
me — dažnus. Jie susękė vieną 
aiškų dalyką: dažnesnės širdies! 
atakos dėl sklerozės ii- rielies-; 
nis cholisjerųliu kraujas esti 
tuosę kraštuose, kurie yra geres
nėje ekonomiškai padėtyje. To
kių kraštų žmonės praturto ki 
sene, bet lygiagrečiai nesustip
rėjo asmenybėmis — savais nu
siteikimais gėriui, sveikatai. Jie 
dar reikiamai neprisikėlė su- 
žmoniškėjimui. Todėl ekonomiš
kai pažangiuose kraštuose žmo
nės daugiau kūnu, negu žino-' 
niškumu rūpinasi. Jie persival 
go, jie gyvulinių riebalų per- 
gausiai naudoja, jie cholesterolio 
Turinčio maisto gausiau negu 
teikia čiaumoja ir, kas blogiau 
šia. jie minta “tuščiu“ maistu: 
nuo naudingų dalių prašalintą 
tna'stą valgo (refined, processed 
food).

Ales, atsidūrę tokiame krašte, 
kur žmonės nesveikai mintą.• * k v nepasisavinkime jų nesveikų val
gio įpročių. Mes materija ir dva
sia lygiai žmoniška’ tvarkyki 
mes. Tik ta:p elgdamiesi, mes 
pajėgsime savo širdį ir kitus 
kūno organus užlaikyti kuo svei 
klausiame stovyje.
Į

nomiškai nesustiprėjusių žmo
nių tarpe. Tokių kraštų žmonės
ne];errivalgq, mažai naudoja gy- į širdies gyvaviinų. Mat, ’iki Šioj 

mūsų kasdieniniai stalai maž
daug prilygo kasmetiniams ve-

valinių riebalų, nedaug choles
terolio ir visai nevalgo baltos- 
valinės duonos 
Tuąčio” i 
grūdų (su sėlenomis) maistą.

sumaŽęs, b nuo kovo vidurio 
orai atšils.

♦ ♦ ♦

Trykšta svogūny ir 
— česnakų

Pąlikjme nežmoniškąjį, 
grįžkime prie žmoniš

kojo maisto

Skl.rožės sukeltos širdies
gos (atakos) yra retos ir krau-

Ii-

|yląiįcųtąi pyje kelkupčs svęi- išmokime ir įpraskime teisingai j ir cholesterolį maiste. Dar dau- 
i — vien sveiku maistu j giau sumažinsime riebalus kraų- 

mailintis visi įpraskime. į juje, kai gyvulinius riebalus pa- 
Ncręikią nė vienaųi iš kailio kilsime augaliniais aliejais.

nertis, kad šjrdies gillipę į lau-i Išvrda. Laikas veikti, pats lai- 
i"'<> išvarius. Nereikės mums! kas liautis yieaa dejąyus dėl šir-

tou mes šute ksune savo širdims 
didį džaiugsmą — sveiką ir ilgą

ir panašaus lykiškiems stalams — pilniems 
maisto. Jie valgo pilnų cholesfofnlio: gyvulinių riebalų, 

mėsų-kuinpįų ir kiaušinių try- 
Tyrinėtojai susekė, kad skle-j elndeslerplta gausą

rožė vyrauja daugelyje šalių, 
kuriose žmonės gausiai sunau
doja cholesterolio ir riebaus 
maisto pavidale kiaušinių, svies
to, pieno, mėsos ir bendrai gy
vulinių maisto medžiagų.'

Stebėtojai susekė, kad netur- 
ingi žmonės esti sveikesni, ma- J 
bau sklerozės paliesti, nes jis 
irinta daugiausia JAVAINIAIS 
(miltiniais ? krakmoliniais val
giais cereals). Tame-pačiame 
krašte, kur minėti neturtėliai 
gyvena,... turtingesnieji serga 
dažniau skleroze, nes jie leidžia
si sau gardžiuotis gyvuliniu 4- 
gysuliniais riebalais ir chdĘ^rte- 

. rp|iu gausiu- — upąįstųc -
Ekonominė pad^tiš it pajėgu

mas nesveikai maitintis lemia 
iva:riu kraštu ir tautu sveikatin- 
gumą, žmonės tos pačios rasės, 
tautos bei valstvbės-krašto esti 
nevienodai sveiki sklerozės -at
žvilgiu. Tas priklauso nuo jų 
irtybos šveikuųio. Taigi, žmo
gaus širdies sveikumą lemia JO 
GYVENINIO BUDAS, o ne rasė, 
nę klimatas, ne gyvenamoji vie
ta, ne tautybė, ne religija.

Todėl visi lietuviai šiame Ve-

didiną sk.erpzę, o pastaroji ar
tina įpunis šiithes atakas.

Todėl pesė^kime prie senoviš- 
, ko t ek kasdieninio, tiek yfdy- 
i kiškojo stalo, ąr jap sėdėdami 

anksti kelkimės nuo jp; tokiu 
.Igesių p.ię§ . tikriausiai ir ge
riausiai pąsilarnąusiijie sąyp 
širdims. Aerm 'ninkės. liaukitės 
didžiavusips senpv^kąį^, pho- 
lesterojiu ą^trautais. šjpiji. ir 
velykj^ąįs siaĮ-ais, juos keiskiix

kad

kalav^gs-į y^^ų-^įųyįų pa
tiekalais apkrąutuosius, be try
nių, kambario. -’Temperatūroje 
kietų riebalų ir be cholesterolio 
apsieinančius stalus.

Tinkamas valgis — 
širdies draugas

Jau dabar visi žinome,
mes valgiu galime prisišaukti 
širdies giltinę. Pats laikas dabar 
visiems sužinoti, kad su šakute 
ir peiliu prie stalo mes galime 
tokią širdies giltinę į dausas nu- 
gainioti. šakutė, peilis, šaukštas 
ir stiklinė — tai mūsų įrankiai 
nugain'ojimui giltinės nuo savos

Pavergtoj Lietuvoj

gus 
pasjsukojauėįai maitinsią, ba
dauti, bei savo pamėgtų yąlgių 
visai atsisakyti. Ne, visai ne!

Tuzinai tyrinėtojų daiLu nu
rodo. kad reikia sumažinti CHO
LESTEROLIO ir gyvųlinjų rie
balų suvalgomą kiekį. Jau viep 
augalinių aliejų vietoję kietų 
riebalų nągįk>jii£as ir be kiau
šinio Lygių, be gyvulį yįdąųs 
organų ir raudonos mėsas apsi- į kiąiu esti siūloma širdies krau- 

9 ’ i o rtir-3111 Ir i i O x’n 1 n

dies atakų gausos mūsų tarpe. 
Lįaųkinjės huyę tais rusiškais 
kaimiečiais, kurie, pagal posakį, 
žegnojasi tik perkūnui trenkus, 
įki dabap ®ęs taip kaimietiškai 

saga ryžtamės sveikai 
gĮąitinįįį tik tada, kai gydytojai 

ka^ širdies vie- 
Ba ar ‘M arterijos jau priskre-

sveikomis
Įžig pąsląųgą. Galione naudoti 
kąlakų|ien$, paukšlieng (be 
odos), neriebią žuvį, liesg vąr|- 
kę, tokį rūgusi pieną bei jogur-

i

Unkajuai, gaąisįįs bps
ir sveikas.. Todėl nedelsdami 
visi lietuviai kelkimės tokion 
sveikatom Vien s^vos, ne sveti
mos širdies labui mes taip pra

bėkime elgtis. Svetimųjų pa
-vyzdžiai tegul paskatina visus 
mūsiškius naudingon veiklom

štai, New Yorke 1957 m. įsi
kūrė klubas, vadinamas PRIEŠ 
ŠIRDIES ATAKAS (ANTI-COR- 
GNĄJlY CLUB) klubų. Jam pri
klausė viduramžio sulaukusieji 
vyrai, kurie savanoriškai pradė
jo sveikai maitintis; Ir kas ga
vosi? Net 80'ė jų susilaukė nor
malaus cholesterolio kiekio sa-

širdies. Tik mes tuos įrankius//0 kraujuje. Jų terpė širdies ata-

vvhoš ai the heart of 
her family’s finances.

■A

'A

You cant »Jfccd to b« vnt<. 
Becsuae if you’re in ebasr* 
the family budget, yew’r* 
ina kin? d^eiaĮoo* ■bout th« 
future, too.

And that’s ♦here UA. 
Savings Bonds come in. Buy 
them through yoUrl»Jik. dr, 
encourage your husband 
sign up for the Payroll 
in.es Plan where he ♦orka.

That way, while you’re 
meeting the day-to-day ex
penses. you’ll still be bvildirf 
a more secure k ’ture for your 
family.

tJJf. Savings Borais. For 
the virwn who realty know 
a good bargaiti

m Ąm erica.

aię daroma. f pks elgesys 
nėra atsakymas į žmogaus svei- 
k ringuoją yisQ. peikia mums 
užbėgti už į$dų širdies, sniege-. 
£ lukštų kitų Afganų arte-

rolio pagausėjimo kraujuje. O 
toks pagausėjimas rišasi su per
sivalgymu gyvuliniais riebalais 
ir cholesteroliu.

Išeiną, kad kito kelio sumaži
nimui širdies atakų lietuvių tar
pe niekas negali nurodyti. Todėl 
dabar, nori-nenori, turi velykiš- 
kai keltis iš seno, nesveiko pata
lo — nesveikų valgio įpročių ir 
pradėti gyvenimu džiaugtis, 
sveikai besimaitindamas. Turėti

• širdies ataką, ar jos išvengti, 
yra d:delis skirtumas. Todėl su
kaupkime visas savas jėgas sa
vos sveikatos pagerinimui per 
sveikesne mitvba. 4/ , V

Išvada. Gali tu geriausią mi- 
;ybą žmogui patarti, jis po seno
vei savu keliu važiuos, nes sava 
asmenybe (nusiteikimais) nebus 
pasikeitęs priimti medicinišką 
tiesą. Matom, kad visų dvasiš
kių, žodžiais žmones gerinančių, 
pasisekimas yra veik bevertis: 
<monės gyvuliškėja, vietoj žmo- 
uškesniais tapę. Už tai mes ne- 
.urime daryt: senų klaidų svei
katos reikaluose. Vien patarimas 
sveikai maitintis, be lygiagrečio 
imogaus asmenybės sutvarkyme 
— nieko gero neatsieks. Reikia 
nums mediciniškai, atgimti tie
sa i-sveikatai, tik tada mediciniš- 
<i nurodymai turės savo vertę.

Už tai dabar, šiame velykiška. j 
ne laikotarpyje sukaupkime sa- j 
vas jėgas (jų kiekvienas, net vė
lumas elektros kėdėn, turime 
pakankamai, tik atkaskime jas 
■š po gyvenimo dulkių) ir su- 
laudokinie ryžtui ir darbui savo 
lusiteikimus sunormuojant. Vi
sų pirma turi liautis visi lietu
viškieji valgio receptų paruošė- 
,ai bei mūsų spaudoje tų receptų 
skelbėjai. Vien be cholesterolio 
(be trynių) ir be gyvulinių rie
balų (lašinių, taukų, sviesto) 
ganius lietuviškų yąlgių recep
tus patiekime. Jei taip nepajė
giame. tai užsičiaupkime. Negą- 
ime kirsti šakos, ant kurios sę- 
iime. Taip elgantis, kiekviepąfn 
bus didesnė nauda. Liaukimės 
aesinaudoję ydomis valgjo pa- 
fuošimo knygomis, kuriose yra 
baltas cukrus, gyvuliniai rieba- 
ai ir cholesterolis naudojamas 
.cccpto paruošimui. Taip, ir be 
ių dalykų yra galima paruoši’

bent k a ft 4 likti vaikais per visą 
savo gyvenimą. Pats laidąs 
nums visiems rimčiausiai sava 
sveikata $psirūp<nti.

Pąsįsjkaitytį. Dr. J. Slamler:

LIETUVOJE DAUG SNIEGO
Vilniaus ųieteorolog’jos kiū

rąs pranešė, kad kovo 11 d. į 
vakarinius Lietuvos pakraščius 
atėjo šaltas oras, sustiprėjo vė
jas ir kilo pūgos.

Gausiausiai pasnigo Vidurio 
lygumos rajone — Panevėžyje! 
iškrito 16 milimetrų sniego ir jo 
danga dabar siekia 25 centimet
rus; Dotnuvoje, Kaune, Vilniu
je iškrito 10-11 milimetrų snie
go, dangos storis — apie 11 cen
timetrų. Taip buvo kovo vienuo
liktąją pirmojoje dienos pusėje; 
Vėliau sniego gali būti ir storiau 
prisnigę.

Taip gausiai sniego kovo mė
nesį priverčiama neretai. Taip 
oųvo 1955, 1959, 1961, 1962 me- 
.ų kovo mėnesiais — sniego per 
dieną priversdavo po 20 mili
metrų, o.daį atitinka 20 centi
metrų siorfo^šni^go apklotą. Per 
kovo vienuoliktosios pusdienį iš- 
Krito dešimties dienų sniego 
norma. Daugiausia sniego tokiu 
metų laiku buvo priversta 1962 
metų kovo 6 dieną — iškritusio 
sniego dangos storis siekė 25 
centimetrus.

Dabąr visoje respublikoje lau- 
riąmąs pro atšalimas, kritulių

J. Zuoza, aukštas Lietuvos 
kooperatyvų sąjungos viršinin
kas, prašo auginti svogūnus ir 
česnakus- (Jis rašo Valstiečių 
Laikraštyje.

—Svogūnai ir česnakai vartoja
mi kaip prieskonis salotoms, sriu
boms ir kitiems mėsos, žuvies, 
silkių, daržovių patiekalams, su
muštiniams, padažams, marina
tams ir įvairiems konservams 
paskaninti. Pas mus svogūnų ir 
česnakų išauginama per mąžai, 
.odė! jų atsivežamos iš kitų bro
liškų respublikų.

Siekiant, kad būtų patenkina
mi miestų ir rajonų centrų vi
suomeninio ųiaitipimo ir preky- 
Pqs poreikiai, reikalinga, kad 
kuo daugiau kaimo gyventojų 
savo asmeniniuose pagalbiniuo
se ūkiuose, o miestų gyventojai 
kolektyviniuose soduose augin
tų svogūnų ir česnakų.

Kiekvieno rajono vartotojų 
kooperatyvų sąjungos paruošų 
kontora su gyventojais sudaro 
sutartis išaugantiems svogūnams 
ir česnakams supirkti. Nuo šių 
metų sausio 1 dienos už parduo
damus svogūnus -mokama po 
0,79 rublio už kg., o česnakus 
— po 2,78 rublio už kg. Be to, už 
parduotą 1 kg. svogūnų prista
tytojams leidžiama įsigyti 3 k. 
o už kilogramą česnakų 
kombinuotųjų pašarų.

10 Kg.

*

PROPAGANDINĮS FILMAS
Lietuvos kinQ%stūd^4- Paga’ 

mino nauja propagapdinį! filmą 
“Laisvės alėja”, kuriame rodo
ma kaip 1940 m. liepos — rug
pjūčio mėn. Lietuva buvo įjupg- 
ia į Sov. Sąjungą. Filmas paga
mintas pagal komunistų parti
jos veikėjų “prisiinįnimus”.

(Iš Europos Lietuvio)

I
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ku tik penktadalis pasitaikė, 
palyginus su jų amžiaus kitais, 
kitų tyrinėtojų tirtais vyrais.

Yrą pagrindo sutikti, kad vien 
15-20% kraujuje cholesterolio 
sumažinimas pusamžio sulauku
siems vyrams gali 25-50% su
mažinti jų tarpe širdies atakas.

Kol dar laikas, liaukimės 
nesveiku maistų besimaitinę

Y’ši pradėkime prisilaikyti s - 
-cančių valgio reikale dalykų. 
SUMAŽINKIME riebalus savo 
maiste, daugiau naudokime ne
riebius mėgiamus dkfykus.

MAŽIAU naųjjpkiūie gyvuli
nių riebalų. DAUGIAU NAUDO
KIME aliejų. NUSIGRĘŽKIME 
nuo valgių, kipšuose y*a gau 
sus kiekis cholesterolio (raudo
nus mėsos, gyvulio vidaus orga 
aai — kepenys, inkstai, smege
nys. .., trynys). SUMAŽINKIME 
oęrididUj svorį. Tokio sumažė
jimo nelaukime greitai, per sa
vaitę kitą. Todėl nesinaudokime 
jokiomis pigiomis, mus iuulki- 
nąnčb»nūs d etąiųįs. taip gausiai 
paprąsloje (geltonoje) spaudoje 
garsinamomis. KEASKIME rie
bius valgius neriebiais (kriė fat 
ąr Non faj valgius naudokime).

kiautas —; tokių 
liesų y-algių ųępridėkiiųe piric 
^Jgomų riebių. Ne! Mes turime 
nuo riebių valgių atsisakyti — 
jups liesais pakęiati.

Tąs pats ir su aliejais. Jais 
kejskiRH- gyvuluūųs riebalus, o 
ne vien prie gyvulinių riebalų 
ląr ir aliejų naudokime. Taip 
elgdamiesi mes tuksime, didin 
siute riebalų kiekį valgyje. Ne- 
naudokime jokių pirktinių pa
dažų (gravy ar stew). Bendrai 
ima nt t sveik i licbKhai'y rti sTdfjrift 
kambario len^ieįidūroje. Ne 
gajtdoiini tie išbalai, kurie to
kioje temperalūrąje yra kieti.

Kraujo riebumas cholesteroliu 
(ir triglycerid^U) mąžta vien 
sumažinus gyvulinius riebalus °ur Heart Has Nine Lives. 5

Nušvito pavasario skaisti saulutė 
Ant mūsų Tėvynės laisvos Lietuvos, 
Kvėpuoja gyvybės igavus šalelė, 
Apglėbta pavasario grožės gamtos.

Atbunda jau gamta iš miego ledinio, 
Ir puošia ją saulės linksmi spinduliai, 
Lengvai atsikvepia lietuvio krūtinė, 
Kad vaisių žad’ duoti gimtieji laukai.

Laukuose žalieji tik stiebias diegeliai 
Į šviesią saulutę, Į dangų aukštai, 
Ir sveikin’ pažįstamus laukus paukšteliai, 
Nebuvę padangėse mūsų ilgai.

Kaip reiškias gyvybė, ir oras sušyla, 
Ir puošias skubotai tėvynės laukai, 
Taip dvasioj išvargęs lietuvis pakyla: 
Jam artimi jaučias laimingi laikai!

Arėjas Vitkauskas

(Iš rinkinio “Už Tėvynę”, išleisto 1^26 m.)



JAV SOCIALDEMOKRATAI PASISAKO UŽSIENIO POLITIKOS KLAUSIMAIS
1982 m. gruodžio mėn. 3-5 die- 

n..mis. Washington, DC., vyko 
■' VV-bių socialdemokratų parti
jos (Social Democrats USA) su- 
važiavimc.s. šiame suvažiavime 
dalyvavę k:]i šimtai atstovų iš 
įvairių JAV’ vietovių. Įdomu, 
‘ -d ši nedidelė politinė part ja 
■r.įgebėjo savo ’farpari įtraukti 
\ isą eilę Amžiumi, j lizinų politikų, 
Aurių įtaka jaučiama ne tik

XV profesinėse sąjungose, liet 
pat ir Demokratų partijoje.

“ Soc’a’dembkratų partųa 
? mi aiškiais deni okra tin išris 

r.eipais ir bekompromisine

i t • j a s,. Ąipc rį Shanker, Am 
r ies mpky-lęjų . profesinės są-

:S-p-‘p/;dehtas, savo kalbo- 
? tiksliai: susumavęs JAV 
- <!aldemokratų . s n važiavimo 
■ .-laikas, pabrėžė, kAd pagrin
dais JAV uždavinys nėra biu
džeto subalansavimas, bet rnili- 
tarin’s.pasiruošimas prieš Sovie- 
: i Sąjupgą. Pralaimėjus karą 
Sovietų Sąjungai, JAV .netektų 
visų demokratinių laisvių ir taip 
pat galimybės siekti socialinės 
lygybės ir ūkinio, gerbūvio. Jis 
pakartojo Mokytojų profesinės 
sąjungos ir AFL-CTO nusistaty
mą, kad pagrindinė JAV-bių ir 
jes darbininkijos problema yra 
imperialistinė sovietų diktatūra, 
nukreipta prieš laisvą Vakarų 
pasaulį ir laisvas Vakarų pasau
lio profesines sąjungas. Albert 
Shanker pasisakė už prezidento 
Reagano ginklavimosi politiką, 
bet prieš per didelę JAV-bių 
bankininkų įtaką į krašto poli
tiką, parduodant So'. Sąjungai 
kviečius ir pravedant Europos- 
Sibiro dujotiekį. t

Be visos eilės suvažiavime pri
imtų rezoliucijų, liečiančių .JAV 
vidaus iri užsienio politiką, buvo 
plačiai paliestas sovietinis im
perializmas ir kova su juo. Ry
tų-Vakarų rezoliuciją pristatė 
Arch Puddington, pažymėda
mas, kad šiuo mėtų nėra nieko 
svarbesnio už Vakarų sąjungi
ninkų ir Sovietų Sąjungos san
tykius, nes nuo, tų santykių vys
tymosi ir priklausys laisvė, žmo
gaus te’sės,; tautinė nepriklau
somybė ir demokratija — teisės 
atimtos milijonams žmonių tie
sioginėje ar netiesioginėje So
vietų kontrolėje.

Iki Sovietų invazijos Afganis- ropos' sąjungininkus atsisakyti 
tane 1979 m. JAV-bių politika pradėto Europos-Sibiro dujolie- 
buvo sukama.bendradarbiavimo ki.o projekto.

— detentės kryptimi, viliantis, 
kad per Rytų-Vakarų santykių 
palaikymą, per prekybos santy
kius. Sovietų Sąjunga bus ska- 
tinąiftą švelninti savo vidaus re
presijas, -suteiks didesnes laisves 
Rylų ‘Europos okupuotiems 
kraštams,- sulaikys, imperialisti
nes užmačias Treciajame Pasau
lyje. Deja, detentės eksperimen- 

, tas baigėsi visišku nepasiseki
mu. i’rez. Reaganas savo rinki
minėj kampanijoj žadėjęs tvir
tą laikymąsi prieš Sovietus gink
lavimosi, diplomatijos, prekybos 
ir ideologiniuose santykiuose, 
savo pažadą tik dalinai ištesėjo. 
Rcagano -administracija užs’- 
brėžto'; tikslo tvirčiausiai siekia 
ginklavimosi srityje, deja, žmo
gaus teisės klausimuose ir de- j 
mokralijos siekinio nekoinunis-’ 
lipiuose kraštuose pastangos yra Į 
nepakankamos. Nutraukdamas 
Sovietų Sąjungai, javų embargo 
ir tiž ta nutraukimą iš Sovietų J ,, , . .. , -v -j -. riv • i Akademines, kultūrines ir nieko neissideredamas JAV-ems,] ,
prez. Reaganas nsgalėio apginti 1s nes or»-'-niz-1'Jos ka ėtų 
Europai Aaudimosta'vti Sibiro su Sovietais,
dujotiekį. Tebesitęsiančiu pre- j Vakar« ^P^entanlatns 
kybos santykių, kurie stiprina 
tik Sov. Sąjungą, buvimu nega
lima kaltinti; vien tik Ręagano 
administrąeiją: kalti ir Vakarų 
sąjungininkai, kurie vis dar ne
gali atsisakyti detentės metu už
megztų prekybinių santykių.

Sov. Sąjungoje valdžion at
ėjus Jurijui Andropovui, tikėtis 
Rj’tų-Vakarų santykių pagerėji
mo ir grąžinti detente, būtų di
džiausia klaida. JAV socialde
mokratai yra liž JAV ir Sovietų

j

Kamonis neap’s uostas

APIE VELNIUS, KIPŠIUKUS IR JŲ KREČIAMUS POKŠTUS

eių leidėjai buvo pakrikštiję kompozitorių Julių 
‘spaudos kipšiukų” pavadinimu, 
šilų laidokų išdaigų nė vienas 
spaudos leidinys neišvengdavo.
Jie visur ir kožname laikraštyje 
ar žurnale įsibraudavo, sukel
dami tų leidinių skaitytoju tar
pe skanų juoką ir net. patyėią.j 
šis tų “spaudės kipšiukų”“veiki
mas, kartu su iš pokarinės Vo
kietijos į JAV ateiviais žurnalis
tais be* spaudos leidėjais lietu
viais, atsibaladojo į šį laisvės 
kraštą., Jie, tie “kipšiukai”, mū
sų periodinėje spaudoje ir šian
dien tebesidarbuoja, sukeldami 
mūsų tarpusavio ginčus, išmeti-į to lapo stambiomis raidėm! 
nėjimus, minčių iškraipymu- iri’.. 
net neapykantą vienas kita’ i.

Tų “spaudos kipšiukų”-nesto
koja ir šio krašto milžiniškoje .. 
pericdinėfe-spaudoje. Iš jos mū- 
su spaudos darbininkai ir leidė-j . _ 
jai turėtų pasimokyti toleranci-< 
jos ir tarpusavio demokratinio I — Nair 
bendradarbiavimo. Kiekviename ‘ Chaimas i 
Amerikos spaudos periodiniame 11
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tokiu teiginiu:
“Kaip žinoma, tuc 

certo, berods, net 
metais, komp. .1. Gaidelis gavo
iš kitataučių — iš Pu’.itzcr Prizo 
komisijos premiją”.

Iš tikro, kaip turėtų būti ži
noma, kompozitorius tokios pre
mijos negavo...-”

Toliau įvardintos kitos NAU
JIENOSE pasitaikančios klai
dos. Jos teisingos, bet autoriaus 
paminėdamas lapą, kuriame toji 
klaida apie komp. J. Gaidelio 
tariamai gautą premiją, viete a 

is na-
vadinimo — IT
VAGOS į ’ 

\’ -- Q l » -i V . i
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būtu leidžiama kelti demokrati
jos ir žmogaus teisės klausimus 
atitinkamuose forumuose.

Kita bauginanti problema yra 
augimas pacifistinio judėjimo, 
kuris ypatingai Vakarų Euro
poje yra ir antiamerikinis, igno
ruojantis žmogaus teises, tautų 
apsisprendimo teisę ir demokra
tijos siekimą Sovietų užimtuose 
kraštuose. To judėjimo vienaša
liškas puolimas Vakarų ginkla
vimosi ne tik kenkia Vakarų są
jungininkų vienybei, bet ir stu-

s buvo 
javo Can

leidinyje yra skaitytojų skyrius, 
kuriame tie skaitytojai gali pa
reikšti to organo leidėjams ar 
bendradarbiams savo nuomonę, 
nors ir labai karčią tiems pa
liestiesiems.-‘Ir 
tose “kipšiukų” įveltose klaidose 
nerasime kelionių, nepagrįstų 
pasiteisinimų * ir pan. Tik prie 
tokių priekaištų redakcijai ar jos 
bendradarbiui kartais būna prie
rašas: “...Atitaisome klaidą”. 
Tai teisybe žibantis pavyzdy;:.

Tuo tarpu mūsų spaudoje pa
sitaikęs “kipšiuko” pokštas, tą 
“pokštą” įvėlusiam sukelia kerš
to ir visokias kitokias neapykan
tos gaidas tam, kuris išdrįso tą 
kipšuikinį nuklydimą paminėti, 
šituo atžvilgiu; mes nuo demo
kratinės ir laisvų nuomonių pa
reiškimo amerikoniškos spaudos 
esame atsilikę gal net kelis , de
šimtmečius. . «.* ■

Pakalbėjus apie dažnai mūsų" 
spaudoje pasitaikančius “kipšiu
kų” pokštus, prisieiną paminėti 
kelis ryškesnius jų pavyzdžius. 
Esu nuolatinis savaitraščio PIR- , S- ’ ■' > '.7' .

VA skaitytojas.- Joje savo-raš
tais man patraukliausias yra po
litinių įvykių komentatorius Vy-

ro mok/k K 
m o kaubrį č

niekur dėl to Izraelio diplo

nu. J s studi- 
nivirMiete ir 
ėjęs britų ka
va v o Arnhei- 

jis dirbo

ir pagaliau buvo išrūktas i); 
partijos atstovu parlamente.Aš asmeniškai nei velnių, nei 

kipšiukų buvimu netikiu, nes 
nė su vienu mano ilgame gyve
nime neteko susitikti. Tačiau 
apie jų buvimą ir jų krečiamus 
pokštus daugybę karlii esu gir
dėjęs. Kaime augdamas ir pa
augliu piemenaudamas, prisi
klausiau visokių apie juos bai
senybių. “Peklos Knygoje“ net 
į jų paveikslą esu Įsispoksojęs: 
didelio vyro ūgio, plaukais apžė
lę, ožio snukiu, dviem ragais 
ant kaktos, o rankose — aštrios 
šakės, kuriomis negailestingai 
smaigsto nusidėjėlius arba lieja 
jiems vardančią smalą Į burną, 
ilgas uodegas iš pasigėrėjimo 
švytuodami, šiurpas visą vaikiš
ką kūnelį drebindavo, į tuos pa
veikslus bespoksąnt.

iki pa- 
sugriū- 
pinigų 
atkasti

— Lenkijos biudžetui suba
lansuoti valdžia pakėlė 25 proc. 
benzino kainą. Kava bus dvigu
bai brangesnė, o cigarečių kai
na bus pakelta dviem trečdaliais.

miške paklydusį vedžiodavo ne
toliese jo esamų namų, 
klydėlis pavargdavo ir 
davo miegoti baloje; 
gobšuoliui, išėjusiam
raiste degančių lobių, rodydavo 
klajojanč:as liepsneles, iki tą 
gobšuolį įviliodavo į dumblėtą 
bekną, kuriame tas vargšas ir 
nuskęsdavo. Skaisčias mergaites

■ sugundydavo atsiduoti ištvirkė
liui bernui ir paaukoti jam rūtų 
vainikėlį. Sunku net įvardinti 
tų didžiųjų velnių darytų pokš
tų ir į nuodėmę įvedančių pa
sielgimų Lietuvos kaimų ar 
vienkiemių gyventojų tarpe. - 0 
maži kipšiukai pasirodydavo la
bai šmaikščių, gražių ir judrių- 
r.ergaičių akyse, dėl- kurių kąi- 
...10 bernai varžydavosi, susimuš- 
dami ir vienas kitam pakaušius.

' perskeldami. Taip būdavo anais 
laikais kaimuose, kur -velniams 
buvo laisvas gyvenimas.

0 laisvos Lietuvos miestuose, i tautas. Meškauskas,, vedąntis ir 
ypatingai laikinojoje sostinėje 
Kaune, kur buvo išleidžiami pe
riodiniai spaudos leidiniai, di
dieji velniai nebegalėjo įsibrauti 
ir savo niekšiškus darbus atlikti. 
Jie buvo aiškiai pastebimi arba 
darbuodavosi išdykusių pareigū
nų, prekybininkų ir pan. indivi-

■ dų šeimyniškuose pobūviuose ir 
’ jų buduaruose. Jų, didžiųjų vel- 
’ nių pozicijas, turiu mintyje pe

riodinės spaudos leidinius, pasi- minsi, jei sausio 28 d., numerio 
glemžė mažieji, kuriuos tada Bendruomenės Bangu lape ra- 

: lietuviai žurnalistai ir laikraš- dau ilgą Z.J; straipsnį apie a.a.

— Illmois valstijos Meno sa
vaitė bus šių metų spalio 1-9 die
nomis. Ją ruošia Illinois valstijos 
meno tarybą. Su tarybos nariais 
galima susižinoti te!. (3/2) 793- 
6750 — Illinois Arts Council.Sąjungos rimtas derybas, tačiau] mia toIyn ]aika> kuomet bet 

JAV turėtų svarstyti’ sunorma-į koks susitarimas tarp Vakaru ir 
yiiną prekybinių ir kultūrinių] Sovietų Sąjungos galėtų būti pa- 
santykių, nutrauktų po invazijos sįektas.
Afganistane, tik su sąlyga, jei į ■ ,x_ v ..

-matome, JAV social demokratų 
pažiūra Į santykius su Sovietų 
Sąjungą, yra labai artima jr-mu- 
sų, lietuvių, nusistatymuį. Tikė
kime, kad šio suvažiavimo pri
imtos rezoliucijos susilauks po
zityvaus atgarsio ne tik profesi
nėse sąjungose, bet taip pat ir 
Demokratų bei Respublikonų 
partijose.

Amerikos Lietuvos Socialde
mokratus tame suvažiavime at
stovavo dr. Jonas /Valaitis. Su
važiavimo pirmininkė jį prista
čius. visi suvažiavimo dalyviai 
garsiai jam- plojo, tuo išreikš
dami savo pritarimą ir paramą- 
lietuvių laisvės kovai prieš so
vietinį okupantą.

B. Skorubskienė

Sovietu Sąjunga parodytų kon-Įį ^aip iš jrtimtų rezoliucijų 
r I I r 4 — —

kręčių geros valios žingsnių: 
I) sumažinus agresiją Trečiaja
me Pasaulyje, 2j parodžius lais
vėjimą Rytų Europoje, 3) lai
kantis Helsinkio akto ir išlaisvi
nus politinius kalinius, 4) gink
lų apribojimo derybose. Preky
bininkų (business community) 
pradėtas spaudimas j vyriausy
bę dėl prekybinių santykių su j 
Sov. Sąjunga plėtinio turi būti 
atmestas. Draudimas technologi
jos eksporto, kuris stiprintų So
vietų militarinį pajėgumą, turi 
Imti toliau tęsiamas. Turi būti 

Į dedamos pastangos įtikinti Eu-

Anais laikais Lietuvos kai
muose, miškuose, lieknuose, ke
liuose ir net kapinėse pasirody- 
davę velniai būdavo pavaizduo
jami plaukuoto .sutvėrimo ar 
šmaikštaus, juodais drabužiais 
apsirengusio, su juoda lazdele, 
kurios rankena švytėdavo baltu
mu, o ant galvos—poniška skry
bėlė arba “katilokas”, pavidale. 
Mažų velniukų arba kipšiukų 
mažai tebūdavo ir jie tik nedi
delius pokštus krėsdavo. Visas 
svarbiausias pareigas atlikdavo 
didieji velniai: persigėrusiam ir 
dėl to girtumo ant kieto grindi
nio krentančiam vyrui pakišda
vo pagalve, kad jis nesusižeistų;

kitokias: lietuviško gyyemnjo'!te- 
nias liečiantį skyrių — “Iš kitos 
pusės”, šių. mretų - vasario 17; d. 
to savaitraščio^ -numeryje minė
toje i ’ “skiltyje « pasisakytą ■ apie,.1 
Naujienose pašiįaikančiuš “spau j 
dos kipšiukų pokštus”. Ten pra- |. 
džioje šitaip pąsakytą:

“Popierių vįską ; pakenčia Į — | 
prisiminiau sėsdamas pavartyti 
NAUJIENAS. Ir. /kaip, neprisi-
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'O LITkRATŪRA, lietuvių literatūros, meno Ir moksli 
1 ‘?54 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vin* 
? rėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankot 

Raukčlo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir 1 
'•'eilaus straipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomis t 

’ K. Čiurlionio. M. iileikio, V. Kašubos, A. Rūkitelės Ir k. Vara' 
k Trybos poveikiais. 385 pusi, knyga kainuoja tik |3.

'® DAINŲ SVENTSS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tn 
nių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dalm 

t cntea bei^ jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan- 
' ams, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
t-ei užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja 52.

e VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų apraiymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite 
rs.tūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyp 
parduodama tik už 52.

>. LTETUVBKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-T*malan«fci 
•-šomiai paralyfa ttudija apie Rytprūsius, remianti* Pakalnė* B 
1 Jkbguvo* apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys fllustruota* nuotraukomis, pabaigoje duodami 
ritovardžių pavadtnlmaSIr Jų vertiniai J vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pu*L knygoje Rytprūsių Jemėlapls. Kaina M.

> M CAUM13 EIM*, rašytojo* Petronėlė* Orintaftė* 
mtnAnal Ir minty* apie atmeni* Ir vietas neprik. Lietuvoje Ir pi? 
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiui 
bet kainuoja tik 13. t - • ri 1

® JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupras 
U* Ir klaidingai Interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik B* 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po* 
*:ją. Dabar būtų jį galim* pavadinti kovotoju ui žmogau* telsec. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja 56.

5. i iTTitTyt? 50VTI.lt?, H, Joečeuko kūrybą J. Valir’U* 
virtim**. >0* Rt špygoje jn 10 tąmoJugŲ norelių. Kaina 51
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Inž. LIUDAS MKŠYS, 
50 metiĮ studijavęs, kaip' ' E PRAEITIES ŪKANŲ ATEINA LIETUVA

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimu* 

Ir patarė mums toliau studijuoti.
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- Pabandykite šitaip iškilti, - 
Kremliui tarė “Iššūkis”

Vakar keturi Amerikos astronautai pakilo į erdvę 
Iššūkiu (Challenger), ruošiasi paleisti satelitą ekvato
riuje ir praleisti porą valandų erdvėje.

“Iššūkis” turėjo pakilti sausio pradžioje, bet teko 
visą programą keisti ir kilti Į erdvę balandžio 4 dieną, 
12:30 vai. po pietų C^ięągos laiku.

Parųęšiamieji^Tššūkio” darbai pradėti ruošti labai 
anksti, o kai užkūrė pečius, tai pastebėjo, kad didieji ka
minai buvo chemikalų gerokai išėsti. Pradžioje atrodė, 
kad apgadintas tikt^^idAas vamzdis, bet kai patikrino, 
tai įsitikino, kad suėsti visi trys kaminai. Aeronautikos 
ir erdvės administratoriai pranešė, kad visas reikalas 
teks atidėti iki lapkričio mėnesio. Bet kiek vėliau erdvės 
programos vedėias pareiškė, kad negalima tokiam ilgam 
laikotarpiui atidėlioti programos. Šiais metais reikia iš- 
bandytfkelis skriejimus, patikrinti naujus žingsnius erd
vėje. jokiu būdu negalima taip ilgokai atidėlioti. Vietoj 
normaliu tempu keisti nauius erdvėlaivio kaminus, visas 
reikalas teks paskubinti. Teks dirbti tris pakaitas, ka
minus įdėti naujus ir be jokio atįdėlijomio kilti Į erdvę.

Be to, “Kolumbijos” astronautai neišbandė drabužių 
erdvėje vaikščioti. Apskaičiavimai buvo suvėluoti, astro
nautai negalėio išeiti erdvėm todėl buvo nutarta “Kolum
biją” nutupdyti neišbandžius drabužių erdve pavaikš
čioti. ,

Pirmadieni kilo i erdvę 45 metų specialistas astro
nautas Story Musgrave, kuris turėjo 4 mėnesius drabu
žiams išbandyti Žemėje. Čia yra įrengtos visos erdvės 
šalčio ir greičio sąlygos. Astronautas Musgrave turėjo 
progos ne vieną kartą apsivilkti milijoną dolerių vertus 
erdvės drabužius, pabūti erdvėje, padėti paleisti naują 
satelitą, o vėliau vėl sugrįžti į erdvėlaivį.

Astronautui Musgrave turės padėti patyręs astro
nautas Donald Peterson. Jis seks kiekvieną astronauto 
Musgrave žingsnį. Jeigu pastebės, kad pasivaikščioti iš
ėjęs astronautas nužingsniuos ne tuo keliu, arba, kad jam

pritrūks reto erdvės oro, tai tuojau turės žengti erdvėn 
astronautas Donald Peterson ir nepadaryti tų padų klai
dų, kurias padarė astronautas Musgrave. Galimas daik
tas, kad antrajam astronautui bus išakyta čiupti Mus- 
gravę už čiupros” ir įvilkti jį į “Iššūkį*’. Bet jeigu nepa
jėgs to padaryti, tai jis turės žengti ir padėti ne tik pa
leisti satelitą, bet parengti apsisaugoti nuo lašeno spin
dulių.

“Iššūkis” turėjo pakilti sausio mėnesį, pasiekti rei
kalingą 180 mylių aukštumoj esančią orbitą, paleisti sa
telitą ir iš lauko paruošti reikalingą apsaugą nuo lašeno 
spindulių. Yra pagrindo manyti, kad rusai lašeno spin
duliais jau pagadino vieną amerikiečių satelitą. Jis, pa
lyginus, ne taip seniai buvo iškeltas, baterijos turėjo 
veikti, bet satelitas jau nuo praeitų metų nepraneša 
Kalifornijos centrui reikalingų žinių. Astronautai turės 
apsaugoti satelitą ir save.

Bandėm “Challenger” vardą išversti lietuviškai. Pa
sirinkome “Iššūkį”. Ne labai gražiai lietuviškai augiai 
skamba šitas vardas, nes jis daug turi “š” balsų. Juk sa
kome: “Amerikietis iššaukė rusą dvikovon”. Lietuviškai 
skambiau atrodytų “iškvietimas”, o gal net “iškvieta”. 
Palikome “iššūkį”, nes erdvėlaivis, kildamas į erdvę, ge
rokai šnypščia. Maskvos agentai labai norėjo būti arčiau Į
šio šnypštimo, bet prez. Jimmy Carteris uždraudė leisti 
rusams arčiau priartėti prie “Kolumbijos”, o prez. Rea- 
ganas šio prezidento Carterio patvarkymo nekeičia. Ru
sai negali priartėti prie pakilimo laukų Canaveralo iš
kyšulyje, jie negali arčiau priartėti prie astronautų 
mokyklų ir bandomų įrengimų. Kai amerikiečiai randa 
priemonių apsisaugoti nuo Kremliaus agentų, tai nepri
artėja ne tik rusai, bet negali arčiau prieiti nei jiems 
tarnaujantieji lenkai, čekai, bulgarai arba kiti agentai.

Amerikiečiai statė ne vieną “Kolumbiją”. IŠ karto 
pradėjo statyti keturias. Kiekvienas skridimas atnešė 
naujų pagerinimų. O kai “Kolumbija” pakilo į erdvę ke
turis kartus,, tai tų pagerinimų buvo tiek daug, kad rei
kėjo sekantį erdvėlaivį pakeisti iš pagrindų.

Amerikiečiai naudojo “Kolumbiją” keturiems skridi
mams. Niekas nemanė, kad erdvėlaivis, kelias dienas 
skriejęs aplinkui Žemę, pajėgs dar .kartą pakilti. Specia
listai nustatė, kad kitiems skriejimams “Kolumbija” ne
betiko. Virpėjimai ir trynimasis į atmosferą susilpnino 
aliuminio luobą. Vargu ji būtų pajėgusi atsispirti tokiam 
atmosferos spaudimui. JAV erdvės administracija nenori 
rizikuoti astronautų gyvybėmis. ’ -

Vietoj susinešiojusio aliuminio luobo, jie pasistatė 
visai naują erdvėliavį. “Iššūkis” sveria 2,486 svarų-mažiau.. 
negu “Kolumbija”. Inžinieriai apskaičiavo, kad ■ užtenką 
mažesnio erdvėlaivio užsimotiems tikslams pasiekti. Juo 
lengvesnis erdvėlaivis, tuo lengviau jį iškelti ir dar leng
viau jį patupydyti.

Erdvėlaivis, astronautai ir oras buvo paruošti kilti 
šeštadienį ir pirmadienį. Skriejimo viršininkas puik. Paul 
J. Weitz, patyręs, kad skriejimas nustatytas pirmadienio 
vidudieniui, sekmadienio popietį leido astronautams ap
lankyti Cape Canaveral apylinkėje esančius artimuosius 
ir atsisveikinti. Pats Weitz pasiliko, o kiti pasinaudojo 
proga ir išvyko atsisveikinti su savaisiais. Pirmasis grįžo 
pulk. Karol J. Bobko. Jis norėjęs būti erdvėlaivyje, kad 
galėtų dar kartą patikrinti visus pasiruošimus ir įrankius.

Viskas buvo paruošta pirmadienį, bet meteorologijos 
stotis pranešė, kad erdvės aukštumoje pradėjo pūsti gana
smarkus vėjas. Smarkus vėjas pakankamai nepakilusį 
erdvėlaivį gali nukreipti kita kryptimi. Smarkus vėjas 
gali erdvėlaivi visai iš kelio išmušti. Iš Canaveralo iš
kyšulio buvo paleisti keli meteorologijos balionai, ap-

Viktoras Petravičius

AMANAS PLESKYS

Linų rovėjos, grafika

TAUTOS FONDAS IR VEIKAS
(Tęsinys)

VLIKas turi pilną teisę ir pa
reigą kalbėti tautos vardu, nes 
pati tauta yra pavergta ir už sa
ve kalbėti negali. Žinoma, da
bartinio VLIKo veiklos sritis ir 
kovos metodai yra’ pasikeitė, 
yra prisitaikęs prie dabartinių 
politinių aplinkybių ir naujų ko
vos metodų..

Reikia pripažinti, kad į VLI- 
Ką kaip. į .daugiapartinę — plu- 
.£alistiaę drgahižhčiją/kartais pa
tenka..uepageięiaujanrų ir nesą- 
žį^fegį^ięntį.’; .Prieš .keletą

cįaf Jaunas — vicepirm.; Autą- 
Repšienė — sekretorė; 

Pranas Povilaitis — kasininkas;
, Jonas Kreivėnas, Alfonsas Pim- 
pė ir Juozas Žemaitis — nariai.

Tas komitetas š. m. kovo 16 
i, 7 vai. v.. Tautiniuose Namuo
se, Chicagoje sušaukė pasitari
mą T- F.- Kių telkimo veikla: 

i pagyvinti. J tą pasitarimą buvo 
i pakviesti visų trijų lietuviškų 
programų radijo valandėlių ve- 

! -įėjai, lietuviškų laikraščių re. 
iaKcijos ir visa eilė lietuviškos 
spaudos darbuotojų — korespon. 
eini, reporterių. Radijo valan

dėlių vedėjų .nepasiiodė nei 
vienas. Spaudos bendradarbių ir 

i redakcijos ats.cvų dalyvavo 
gausus būrys.

Info.macinį pasitarimą atidarė 
T. F. C.iicagos komi.eto vice- 
□ im. dr. L. Kriaučeliūnas.

Dr. L. Kriaučeliūno žodis

‘ Dabar mes galime pasiaiškin
ti, ko mes čia šj vakarą susirin
kome. Turbūt visi sutiksite ir

ir tyrimo vaisius teikti Įstaigoms, 
kurip^ domisi Lietuva.

1955 metais VLIKui iš Europos. 
persikėlus į Ameriką (JAV) 
Tautps Fondo pirmininkų buvo 
išrinktas preL Mykolas Krupa
vičius; bet Tautos Fondas ne 
kuri laiką buvo silpnas ir ne- 
-veiksmingas. VLIKo veiklą, 
stambiomis sumomis rėmė ir iš
laikė Amerikos Lietuvių Tary
ba — ALTa. JAV Lietuvių Ben
druomenė Vasario 16 progos pra
dėjo grobstyti ALTai tradiciniai 
renkamas aukas ir tuo" būdu su
mažėjus ALTos pa jamcans, ALT-su 

• turėjo sumažinti ir VLIKui pa
ramą. Tada Tautos Fondas -pa
sidarė kiek veiklesnis, kad šu- 

( rinktų lėšų VLIKui išlaikyti.

Vęi^i^fa^bos narys,’ apsiėmė 
pąi^asytį"VLĮKo 'istoriją ir tam 
darŠuiTatlft^, iš anksto iš VLI-. 
Ko;;paį^'t,000.4olėrių atlygi-;
„• •• .. .Bet ilgesni laiką vis l»ko apsnu-nuno.-Tos .Istorijos jis neparase,! , x -c- ■> -iii-i- ~ J dęs. Tautos-Fondo, veikla kiek

pagyvėjo tik 1982 m., kai pa
stebėjo,’ kad jie (T. F.) finan
siniais ištekliais yra smarkiai at
silikę -nuo Lietuviu Fondo, kuris, 
kaip minėjau, yra JAV Lietu
vių Bendruomenės padalinys.

Tautos Fondo veiklai pagy
vinti Chicago^, 1982 m. buvo 
sudarytas Tautos Fondo Cnica- 
gos komitetas susidedantis iš 9 
asmenų: uiž. Jonas Jurkūnas — 
pirm.; dr. Leonas Kriaučeliūhas 
— vicepirm.; prof. Mečys . Mac
kevičius — vicepirm.; Edmun-

VLIKui daf ir: šiandien tebegrą- 
žina ‘ savo šmeižiančiais VLIKą 
straipsniais/ .

Tautos Fondo pagrindiniai už
daviniai, nuo pat jo Įkūrimo die- 
nos/bugp/įf . tebėra, nepakitę — 
telkū rėšas~ VLIKO darbams fi- 
nafisUdįi -ir antra jo pagrindinė 
sritis,' pagil nuostatų 4 paragra
fą yra tęjįti. duomenis apie pa
vergtos .-Lietuvos gyvenimo 
ūkines,. socialines, religines ir 
politines, sąlygas, jas nagrinėti

sagstyti labai jautriomis kepuraitėmis, padedančiomis 
pranešti vėjo smarkumą ir kryptį. Paleisti keli balionai,
kad galėtų nustatyti vėjo smarkumą keliose aukštumose.

Jeigu vėjas būtų labai smarkus, tai tada turėtų ati
dėti skriejimą dviem dienom. Toks atidėjimas reikalingas 
pranešti stebėjimo stotims ir pranešimams suderinti.

visi čia esate “Margučio” klau
sytojai. Kiekvieną sovaitę 5 
penkias) dienas girdim kalant 
per Margutį”, kad remkite Lie
tuvių Fondą, nes jis remia lie
tuvių kultūrą, švietimą ir jau
nimą. Taip pat ir spaudoje mir
ga visokie skelbimai, praneši
mai, kad įvyks Pasaulio Lietu
vių Dienos, Jaunimo Kongresas, 
Dainų Šventė, I Lituani opera 
ir taip toliau, tik duokite visiems 
pinigų. Bet netenka pastebėti, 
nei girdėti per mūsų radijas 
ką nors sakant apie Tautos Fon
dą, kuris gal būt atlieka nei kiek 
nemažesni darbą ir užduotį kaip 
ir visi kiti minimi fondai, kurie 
taip gardai reklamuojasi. Ir už
daviniai,_ ir tikslai kartais gali 

’Siti net- iirjšvarbesni, ’bet yra 
visiškai tiėk radį; o j valandėlių, 
tiek ir mūsų spaudos užmiršti. 
O kai kurios spaudos nekompe
tentingi redaktoriai net pakarto 
tinai veda propagandą prieš 
VLIKą ir prieš VLIKo Tautos 
Fondą, kuris atlieka tokį didelį 
uždavinį. Gal būt nevertėtu, 
bet yra žinoma, kad tas pats re
daktorius, kuris dažnai varo pro
pagandą prieš VLIKą, yra Tau
tos Fondui skolingas net 4,000 
(keturis tūkstančius) doleriu. 
Vieta; to, kad atsilyginęs skolą, 
veda šlykščią propagandą prieš 
Tautos Fonda.

(Bus daugiau)

— Sovetų kiniečių deryboms 
pasibaigus. Maskvoje buvo pra
nešta, kad prekybos mainai tarp 
abiejų valstybių bus padidinti. 
Manoma, kad ligšiol nežymūs 
mainai bus padvigubinti.

— Vežikų unijos pirmininkas 
R°y L. Vv illiams gavo 55 melu 
kalėjimo už įvairius nusikalti
mus.

HENRIKAS SINKEVIČIUS

KRYŽIUOČIAI
(Tęsinys)

— Sudiev!
Apkabino vienas antrą, ir Macka pasuko du

rų link, bet prie slenksčio susilaiką ir suraukė 
kaktą, tarytum būtų ką nors staiga prisiminęs.

— Taigi, tu riterio diržo dar nejuosi, todėl 
Lichtenšteinas atsakys, kad su tokiu riteriu ne
sutinka kautis — ir ką tu jam padarysi?

Zbyška valandėlei sumišo, bet tuojau atsakė:
— O kaip karo metu vyksta? Argi tik tikrieji 

riteriai tikruosius pasirenka?
— Karas tai karas, bet dvikova yra skirtin

gas dalykas.
— Teisybė... bet... palaukite... Reikia pasi

tarti. .. O štai — ir yra išeitis. Kunigaikštis Jo
nušas suteiks man riterio diržą. Jei tik kuni
gaikštienė su Danute jo paprašys. O aš pakeliui 
į Mozūriją dar turėsiu- kautis su Mikalojaus iš 
I’gamiškiu sūnumi.

— O už ką?
— Nes Mikalojus, — žinote, tas, kuris prie 

kunigaikštienės Danutę pavadino išdykėlę. ,
Macka pažvelgė į ji duriančiu žvilgsniu, o 

Zbyška, matytu no>ėdamas reikalą geriau išaiš
kini i. kalbėjo toliau:

— Juk šito iš jam dovanoti negaliu, o su 

/Mikalojumi negi eisiu kautis, nes jis aštuonias- 
■ dešimt metų.

Tačiau Macka jam greitai atkirto:
— Klausyk, berne, man tavo galvos tikrai 

gaila, bet tik ne tavo proto: esi kvailas kaip be
ragis ožys.

— O ko jūs pykstate?
Macka nieko neatsakė ir norėjo išeiti, bet 

Zbyška prišoko prie jo:
— O kaip Danutė? Jau sveika? Nepykite 

bet už ką, nes tiek laiko jūsų nebuvo.
Ir vėl pasilenkė prie senio rankos, bet pasta

rasis patraukė pečius ir atsakė sušvelnėjusiu tonu:
— Jurandaitė sveika, tik jos dar iš kambario 

neišleidžia. Lik sveikas.
Zbyška pasiliko, bet jo dvasiu ir kūnas jau

tėsi lyg atgiję. Jam buvo miela mąstyti, kad dar 
turės tris mėnesius gyventi, kad išvyks į tolimus 
kraštus, suskas Lichtenšteiną ir susitiks su juo 

^žūtbūtinėje kovoje. Jau viena mintis apie tai pri
pildė jo krūtinę džiaugsmu. Gera yra nors per 
dvylika savaičių jausti po savimi arklį, jodinėti 
po platų pasaulį, kautis ir nežūti be garso. 0 
vėliau — tegu įvyksta, kas nori — juk tai mil
žiniškas laiko tarpas. Gali karalius grįžti iš Ru
sijos ir dovanoti bausmę, gali prasidėti karas, 
apie kurį visi jau nuo seno kalba. O pagaliau 
gali ir pats kaštelionas, po trijų mėnesių išvy
dęs Lichtenšteino nugalėtoją, pasakyti: “Skubėk 

’dabar į miškus ir girias!” Zbyška aiškiai jautė. 

kad niekas, išskyrus kryžiuotį, jo negalėjo nekęsti 
ir, pagaliau, net ir pats griežtasis krokuvietis 
jį lyg iš prievartos pasmerkė mirti.

Jo viltys kas kartą didėjo, nes neįsivaizdavo, 
kad atsisakys jį trims mėnesiams išleisti. Jis net 
galvojo, kad jį gali išleisti įr ilgesniam laikui, 
nes seniui kašteiioniui nęt į galvą neateis, kad 
riterio garbe pasižadėjęs bajoras gali sąvo žodžio 
neišlaikyti. <’

Todėl kitą dieną ątėjus Mackai į kalėjimą, 
vos tik pajėgdamas nusėdėti Zbyška šoko prie jo 
klausdamas:

— Leido?
Macka atsisėdo ant suolo, nes stovėti dėl di

delio nusilpimo nepajėgė, valandėlę sunkiai gau
dė orą, Ir pagaliau atsakė:

— Kaštelionas taip atsakė: “Jei jums reika
linga pasidalyti žemę ai* turtus, tai jūsi| brolvaikį 
vienai ar dviem savaitėm pagal riterio žodį iš
leisiu. bet ilgesniam laikui — ne”.

Zbyška taip susimąstė, kad kurį laiką nega
lėjo žodžio ištarti. "

— Dviem savaitėm? — paklausė pagaliau.
— Aš per dvi savaites net iki sienos neidijosiu!
— Kas čia yra? A. Turbūt, kaštelionui nepasa
kėte, kokiu reikalu aš noriu į Malburgą?

— Ne tik aŠ''už\tšiVe prašiau, bet ir kuni
gaikštienė Ona. A • ;

— Na, ir kas?
— Kas? Senis jai pasakė, kad jam tavo gal

va nereikalinga ir kad jis tavęs gailisi. ‘‘Kad tik 
aš, sako, kokį jam palankų įstatymą surasčiau, ar 
kokį dingstį — tada jį visai paleisčiau, bet. jei 
negaliu, tai — ne. Nebus, sako, šitoje karalijoje 
gero, kai žmonės pradės akis užmerkti prieš teisę, 
ir pirmenybę pažįstamiems teikti. Šito aš nepa
darysiu, nors reikalas liestų ir mano giminaitį, 
ir net brolį”. — Toks jis griežtas, tas žmogus. — 
Ir dar jis pasakojo taip: “Mums nereikalinga dai
rytis apie kryžiuočius, bet mes taip pat negalime 
jų ir įžeisti. Ką pagalvotų jie ir jų svečiai, at
vykstą iš viso pasaulio, jei aš mirtimi pasmerktą 
bajorą paleisčiau tam, kad jis galėtų pas juos nu
vykęs kautis? Ar patikėtų, kad bausmė jį pasieks 
ir kad mūsų krašte yra bet koks teisingumas? 
Verčiau vieną galvą nukirsdinti, kaip karalių ir 
karaliją juokui išstatyti”. — Kunigaikštienė į tai 
atsakė, kad jai yra keistas toks teisingumas, dėl 
kurio net karaliaus giminaitė negali žmogaus iš
vaduoti, bet senis jai atsakė: “Pasigailėjimas tar
nauja karaliui, bet ne netiesa”. — Pagaliau pra
dėjo bartis, nes kunigaikštienė supyko: “Tai. sako, 
nepūdykite kalėjime!” 0 kaštelionas į tai atkirto: 
“Gerai! Rytoj, įsakysiu parengti turgavietėje 
bausmei vykdytį vietą”. — Ir vėliau išsiskyrė. 
Jau tave, vargše, tik pats Dievas teišgelbės.

. Stojo ilga tylą.
(Rus dangian)
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Funeral Home and Cremation Sendee

EUDEIKITaL: 562-2727 arba 562-2728

GAIDAS - DAIMIDM. S1U1K1S Kopose. Akvarelė

KOSTERAS AR GUTEN- 
BERGAS?

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community kliniko* 
Medicinos direktorius

193* S. Manheim Rd, Weetchester, Hi. 
VALANDOS: 3—8 darbo dieaomū

VAKARŲ VEJAI

drseliai Pasiusime poeziją, kai atsiusite pinigus 
lokiu adresu:

Naujie^oe, 1739 8. Halsted St, Chicago, IL 60608

TEL. 233-8553 
Service 855-450*, P*®c J*05*

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

S^ECIALYBI: AKIŲ LIGOS
1907 West 103rd Street

V&l&ZldOS pjgftl ■aiaitATrrcuĮ
>

OPTQMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
261* W. 71st St T*L 737-514$ 

D’krina .Irta Pritaiko aldtuns 

ir “contact lenses".

Įdomų radinį, kuris susijęs su 
poligrafijos istorija, neseniai 
aptiko... narai. Jiems pavyko 
iškelti Lamanšo dugne gulėju
sias jūreivių skryneles. Jų ten 
būta tarp N VII a. nuskendusio 
olandų burlaivio liekanų.

Vienoje skrynelių buvo sidab
rinis medalis, nukaldintas 1740 
metais Hagoje. Vienoje jo pusė
je vaizduojama moteris, koja 
pamynusi knygą su užrašu “Gu- 
tenbergas iš Mainco”; kitoje pu
sėje yra tekstas, skelbiąs, kad 
pneš 300 metų, t.y. 1440 m., Lo- . 
rencas Kosteras išrado knygų 
spausdinimo būdą. Smulkesniu 
šriftu medalyje dar parašyta, 
kad Kosteras buvo Gutenbergo 
mokytojas įr 5 metais anksčiau 
už jį išspausdino knygą, tačiau 
nedėkingasis mokinys pavogė iš 
savo mokytojo dirbtuvės “Ete
ras” ir išvažiavo į Vokietiją.

Mokslininkai, paskendę 18-ojo

Charles Stasukaitis 
FD. LE.
(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

INKSTU, PŪSLES i* 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2*5* WEST Mrd STRUT' 

-aunooe; uujh. 1—< papist,

kad tuo metu karštai ir daug 
ginčytasi, kam priklauso knygų 
spausdinimo prioritetas. Koste- 
ras iš tikrųjų buvo spaustuvi
ninkas, tačiau Vokietijoje ir vė
liau visoje Europoje paplito Gu- 
tenbergo Spaudos būdas, nes bu- 
vb tobulesnis. E. L.

PIRK1T2 jAV TAUPYMO BONUL

Ofise celefoitM; 775-28N, 
itOTi*—ri|ee MtLi 444-5544

Prostatos, inkstų jx šlapume 
takų ctururgij*, 

oU2a CENTRAL AVĖ.
Petersburg, Fla. 3371.fr 
let (813) 321-4201

ERKRAŲSTYMAI

■eldiniai — Pilna apdrauta 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Ch*rf» 
ir VISA korteles.

R. iERŠNAS. Tat 925-Nti

Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos | 
suvažiavimo rezoliucijos

l) D. Brįląniįos Lietuvių Są- knygai leisti.. ,
jungos (DBLS) visuotinis 2) DBLS suvažiavimas svei-1 
žiavimas, įvykęs 1983 m. ko 7j kiną, brolius ir seseris tėvynėje, Į 
19-20 dienomis Londone, sveiki-Kovojančius dėl lietuvių tautos 
na Aušros sukakties metais .aisvės, ir remia Lietuvos po- 
vykstantį Pasaulio Lietuvių S i- grindžįo kovotojų reikalavimus, 

mą ir Penktąjį Pasaulio Lietu-; kad Sov. Sąjungos atominės ra
viu Jaunimo kongresą, ir k vie-' 
čia visus išeivijos lietuvius tęsti 
dr. Jono Basanavičiaus ir lutų 
aušrininkų pradėtą darbą, ke
liant meiię garbingai lietuvių 
tautos praeičiai, žadinant tauti-įimtą rezoliuciją Estijos, Latvi- 
aę sąmonę ir puoselėjant lietu
vių kalbą.

Kadangi šiuo 
pavergtoje Lietuvoje yra -varžo-i v 
mas Lietuvos praeities pažini-Į 
mas, nepriklausomybės laikų is-| 
torija yra falsifikuojamą, n lie- 
tuvių kalba yra palaipsniui iš-Į 
stumiama iš yiešjį įstaigų bei or-1 
ganizacijų, tai išeivijos ypatin- j

ketos ir visos tarinės pajėgos 
būtų pašalintos iš Lietuvos te
ritorijos.

3) DBLS suvažiavimas dėko
ja Europos Parlamentui už-pri-

mo veiklą ir padėti mūsų jauni
mo atstovams dalyvauti V-me 
Pasaulio Lietuviu Jaunimo kon
grese, kuris įvyks Š. Amerikoje.

8) DBLS suvažiavimas dėkoja 
Danijos miesto Thistedt,valdy
bai, kuri rūpestingai prižiūri lie
tuvių iš vie tintų asmenų pastaty
tą lietuvių tautinį kryžių ir Lie
tuvos valstybės herbą prie buvu
sios pabėgėlių stovyklos.

9) DBLS suvažiavimas pri
ima Centro Valdybos pasiūlymą 
paskirti Kano, Creed Weston & 
Co. Sąjungos revizoriais 1983 
metais.

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

jos ir Lietuvos klausimu, ir pra
šo D. Britanijos,, vyriausybę pri- 

o metu sovietųPidėtl Paė jus rezoliucijos įgy- 
} vendiniu!o. -. f- '... .

4) DBLS suvažiavimas sveiki
na Lietuvos Diplomatinę Tarny
bą, Vyriausiąjį Lietuvos Išlais
vinimo Komitetą ir Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės Centro 
Valdybą, ir kviečia D. Britani- 

£ dėme^ysTuri Mti’nukie’ip-l JM.Hetaįus nm« 1M d^bus.
a) DBLS suvažiavimas,cas Į minėtas sritis.

Todėl. suvažiavimas sveikina 
PasauPo Lietuvių Bendruome
nės Vaidybos iniciatyvą įsteigti 
Lituanistikos katedrą prie Čika
gos universiteto. Taip pat yra 
sveikintinos lietuvių istorikų pa
stangos teisingai nušviesti Lie
tuvos praeitį. Tas darbas turėtų 
būti lietuviu visuomenės viso- / *■
keriopai rem amas. skiriant pre
mijas autoriams už Lietuvos is
torijos veikalų parašymą ir ska
tinant knygų leidyklas tokias

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Telef. 476-2345

i

NATO MINISTRAI 
APIE RAKETAS

NATO (šiaurės Atlanto:.Vals
tybių Sąjungos) gynybos minist
rų konferencijoje, kuri posė
džiavo Vilamoura vasarvietėje 
pietų Portugalijoje, buvo vien
balsiai nutarta remti prez. Rea- 
gano “Zero Option” planą. 
Branduolinio planavimo grupėje 
dalyvavęs JAV gynybos minist
ras Weinberger patiekė vėliau
sias informacijas apie Sovietų 
raketų skaičių. Jis pasakė, kad 
nuo 1979 ip. spalio mėnesio, kai 
Brežnevas pasakė, jog “dabar 
yra balansas”, Rusijos vidutinių 
atstumų raketų skaičius pakilo 
nuo 800 iki 1,300.

Konferencija nutarė, jog Že
nevoje turi būti siekiama, kad 
Sovietų raketos SS-20, SS-4 ir 
SS-5 būtų visiškai eliminuotos. 
Tik tuo atveju galės būti kalba 
apie Pershing raketų dislokaci-

TĖVAS m SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
5) DBLS suvažiavimas, iš

klausęs Tautos Fondo Atstovy
bės ir T autinės’‘Paramos Fondo 
Valdybos pranešimus, ragina D. 
Britnijos lietuvius visomis išga
lėmis remti tuos fondus pinigi
nėmis aukomis.

6) DBLS suvažiavimas kvie
čia D. Britanijos lietuvius kuo 
skaitlingiau dalyvauti II-j e Bri
tanijos Lietuvių Dienoje, minint 
Aušros šimtmetį.

7) DBLS suvažiavimas, iš
klausęs DBL Jaunimo Sąjungos

| atstovės pranešimą, ragina visus
j Britanijos lietuvius remti jauni- jos sustabdymą.
Į

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, HL 60650 
TeL: 652-5245

fRUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aiksies automobiliams pastatyti

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street — Tel. RE 7-1213

4

VAS AITIS-BUTKUSIM

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

V4
8

1/2

Į/4

Read label and follow 
directions.
C Lx Lax. Inc.. 1982

For constipation relief tomorro w 
reach for EX-LAX tonight.

Ex-Lax helps restore your system's own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try' it tonight. 
You'll like the relief in the morning.
Chocolated or pills. Ex-Lax is __ 
“The Overnight Wonder."

Stoti*. WOPA - I4W AM 
traaNiuojamM ii mūay tfvdi>« 

Merquett. Parka

flakes
Combine aū ingredient.

hard-ęoeked eggs,* 
chopped

cup shreddęd Cheddar 
cheese

cup mayonnaise or
tablespowalmippcd

tablespoon chopped 
pimiento, optional 

teaspoon prepared 
mustard "

RADIJO SEIMO* VALANDOJ

Sestadieniaū ir sekmaliaoiais

Golden Egg and Cheese Salad Sandwiches
4 sandwiches

1
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1 
4

*®dr*ust«j perkraustytu. 
Ii įvairiy tMuny, 

ANTANAS VILIMAI 
Tek 374-18*2 axte »7M4*

7159 So. MAPLEWOOD AV» 
CHICAGO. IL «X2<

Vedė Į < — Aldona D»Aw 
T»M,. 778-1543

^Lietuvos Aidai’
KAZ* BRAZDŽIONYT*

■.aotgato 8:30 raL vakaro. 
<m« taidos i* WCEV atone.

bang* 1430 AM
St Petersburg, Fla., 12:30 val p-g 

WHS stoti-*. 1110 AM bang*

W- 71*t

•ihjcaKQ, IlUlKM* 6062*
Teį«L 778-5374

v p Golden Egg 
And Cheese Salad Sandwiches

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Fuel up your hungry back-iiį-school kxis with a nutritious 
lunch of Golden Egg and Cheese Salad Sandwiches. The fiHtng 
Is econouiicai and easy-to-do because it relies on hard-cooked 
>ggs. '

SOME CHICAGO MOTOR CLUB -I1R3 OH

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois 
Tel. 9744410

xaue* 
teaspoon sali 
slices bread 
Softened butter

_ _ ______ except bread and butter. Spread
I dices pf bread wjtla about 1/3 cup egg salad mixture cadi. 
Top with remaining bread. Butter outsides of sandwiches. 
Grid in skillet or on griddle over medium-high heat imtA 
golden brown. Turn and brown other side.
•HĄBD-COOKED EGGS: Put egg. in single layer In aaotw- 
pan. Add enough tap water to come at least 1 inch abet* 
eggs. Cover and quickly bring just to boiling. Turn bchL. 
If necessary, remove Ran -from heat to prevent further boiltag.. 
Let eggs stand cohered in the hot water 15 to 17 minutes for 
Large eggs. (Adjust time up or down by about 3 mimites far 
each size larger, pr smaller.) Irt mediately run cold water owf 
eggs or put them in ice water until completely cooled.

To remove shell, crackle it by tapping gently all over. Roll 
egg between hands to loosen shell, then ppek starting at large 
end. Hold egg under running nold water or dip in bowl oC 
r/ater to help ecse off shalL

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003

3371.fr


Adamkus liudijo apie aplinkos teršimą 
Z WASHINGTON, D.C Lie

tuviams buvo labai malonu pa 
tirti, kad Valdas Adamkus, Vi
durvakarių apylinkės Aplinkai 
globoti įstaigos vedėjas, padėjo 
ant m ncių Aplinkai globoti | j 
įstaigos viršininkės pavaduotoją j p 
John Hernandez. Jis paklausi ' v 
ne Adamkaus pranešimo apie j 
aplinkos užteršimą Midland sri j nariams, klek dioksino-dalelyčių 

i I Lot O I i Y1 Ir o lope.) r /’.’/r’ ! ir/tnnVo ■'/ rvA o rti t i 11 I’A

kad nuo tų chemikalų žmonės! 
apsū uodija ir mirsią. Gal ne ■ 
mirs šiandien ar rytoj, bet ne
tolimoje ateityje tas mirtingu
mas g :li daug padidėti, jeigu 
jau šiandi.n nebus 

i monių apsisaugoti 
ndens užteršimo. 
Adamkus nurodė

imamasi 
nuo lokio

komiteto

I .iam/’ Čikagos pri-.inicsėiLOjc, 
.naloavKiję .parašyti mums, ar 

! gerai pas jus girdisi mūsų rad'.- 
! jo programa antradieniais vaka
re (ar iš viso nesigirdi?) ir sek 
madienais ryte. Atsidėkodami 
iž šią žinutę, prisiusime dova
nai Naująjį Testamentą su Psal
mėm s lietuvių kalba. Prašome 
ašy j šiuo ad.esu: Lithuanian 

Ministries, P.O. Box 321, Oak 
Lawn, IL (ill 157.

tyje, bet aplinką terš'ar.ė’os 
bendrovės atstovo. Adamkaus 
pranešimą apie tikrovę llerrar- 
daz buvo pavadinęs šlamštu.

Praeitą ketvirtadienį p. Adam
kus turėjo progos papTdyli sa
vo pranešimą apie aplinkos ler- 

. Šimą Michigan valstijoj?, Mid
land srityje. Kalba ėjo ap e žu- 

’ v*s, mintančias užterštuose 
; donyse.

Dow bendrovė gamina 
- rias plastines medžiagas, 

dus kirmėlėms, piktžolėms nai
kinti ir kitokius chemikalus. 
Dow bendrovė kiekviena diena 

. išverčia 35 svarus nuodingų me- 
i džiagų. P<r metus ji išverčia 6 

tonas nuodų. Dow turi 1,60(1 ak
rų žemės upės pakarštyje, bet 
verčiant tuos nuodus diena iš 
dienos, ne Ūktai vanduo, bet r 

‘žemė bei visa aplinką prisisoti
na nuodais ir tampa pavojinga.

Dow bendrovė 1979 m. turėjo 
Michigan valstijos leidimą veik
ti. Ji turėjo prisilaikyti Michi
gan valstijos nurodymų. 1981 
metais kontrolę perėmė federa
linė valdžia. Ji įsakinėjo Dow 
bendrovei imtis grkžlų priemo
nių prieš aplinkos nuod'jimą. 
Bet Dow bendrovė nekreipė dė
mesio į įsakymus ir jai siunčia
mus laiškus. Tad Aplinkai glo
boti įstaigos Vidurvakarių sky
rius patraukė Dow bendrovę 
teisman. Rėmėsi Kongreso pri
imtu Vandens švaros įstatymu. 
Teisme buvo reikalaujama, kad 
vanduo būtų laikomas švarus ir 

- nesuterštas. Dow bendrovė bylą 
pralaimėjo. Josios atstovas tvir
tino, kad pavojingų nuodų yra 
visoje gamtoje, kad dabartinia
me gyvenime negalima apsieiti 
be chemikalų. Pripažino, kad 
fįuodingiausias, tai dioksinas, 
kurį bendrovė vartoja.

•Adamkus įtkinančiai įrodė;

van-

įvai- 
nuo-

i užtenka žmogui nunuodyti. Už
tenka 2, 3, 1, 7, 8 dalelyčių diok
sino trilijone, kad žuvys apsi 
nuodytų, o jos vėliau apnuodys 
ir žmones. Dioksinas yra sun
kus, skęsta į dugną. Karpiai ir 
ešerukai leidžiasi į dugną ir taip 
tų nuodų nuosėdomis maitinasi.

Federalinės valdžios paręigū- 
nai ištyrė vandenį toje srityje, 
kur veikia Dow bendrovė, šios 
bendrovės atstovas, pralaimėję^ 
Michigan te’sme, kreipėsi į \Va- 
sh'ngtoną ir ten įtikino John 
Hernandez, kad daviniai netiks 
lūs ir kad gautas pranešimas 
neturi vertės.

Komiteto nariai dėkingi už 
papildomus Adamkaus praneši
mus apie aplinkos teršimą.

Rep.

DĖKINGUMAS
i “Linksmai šūkaukite VIEŠ

PAČIUI, visos šalys. Tarnaukite 
VIEŠPAČIUI su linksmybe! Įei
kite JO akivaizdon su krykšta- 
v:mu! Pažinkite, kad VIEŠ
PATS. kad JIS yra DIEVAS! 
JIS mus padarė, ir JO mes esa
me — JO tauta ir JO ganyklos 
avys. Įeikite su dėkojimu, j JO 

i kiemus su gyriaus giesme! Dė
kokite JA^I, garbinkite JO var
dą! Nes geras yra VIEŠPATS; 
pc-r amžius lieka JO malonė ir 
per kartų kartas JO ištikimybė”. 
Psalmė 100.

Maloniai kviečiame visus pa
siklausyti “Gerosios Naujienos 
Lietuviams” šiandien 
vakare radijo banga 
per “Lietuvos Aidus”.

Sekmadienį 9 vai.
Sophie Barčus radijo banga 1-190 
AM išgirsite “Tikėjimas, kuris 
išgano”.

LIETUVIAI, kurie klausotės 
“G e r o s i o s Naujienos Lietu-

8:15 vai.
1 150 AM

ryto per

Valdas Adamkus

ftuMl, — P«rthvlm*r) 
R3AL ESTATE FOR SALE

R. LB-NĖ PAGERBS 
ŠIMTININKUS

ir vaišės.
Rožė Didžgalvis, rast.

A. L. PILIEČIŲ KLUBO 
PRANEŠIMAS BUTŲ NUOMAVIMAS 

» NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

e NOTARIATAS • VERTIMAI.

ELEKTROS ĮRENGIMAI
• PATAISYMAI

Turtu Chicagos miesto leidimu 
Dirbu ir užmiesčiuose, »r^t, 

ja rantuotai ir sąžtnlnsaL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ate. 
Tel. 927-3559

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
B URMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMA1S.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANACSKAS, Prezidentą.

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. TeL 847-7747

B1AL (STATI FOI SALI

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

5 ir 4 medinis Brighton Parke, arti 
mokyklų. Mažas įmokėjimas. Savinin
ko paskola.

i

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Pašalpos klubo eilims narių su
sirinkimas įvyks sekmadienį, 
balandžio K) d., 1 vai. popi t,1 
Anelės Kojak salėje, esančioje' 
15(H) S. Talmsn Avė.

Nariai prašomi atsilankyti, 
nes yra svarbių reikalų aptarti. 
Bus

nais 131-461.'), 434-3713, 
523-0118 ir 1 (219) 
(Ind.).
Renginio komitetas

863-
365-

Iškilmingą šimtininkų pager 
bimo vakarienę rengia JA\ 
R. Liet. B-nės Taryba ir Centro 
valdyba š.m. balandžio mėn. 9 d. 
7 vai. vak.. Vyčių salėje, esan-’ 5135,
čioje 2155 W. 47th Avė., Chica-^-1181 
go, Illinois.

Iškilmingos vakarienės pro
grama: atidarymas ir garbės 
ženklelių įteik:mas, meninė da
lis, kurią atliks solistė Aldona 
Buntinaitė, šalta ir šilta vaka
rienė ir kiti įvairumai. Šokiams 
gros Gintaro orkestras. Daly va-į _ - 
vimas — auka 10 dol. asmeniui, f _

C JC" - 7 ' - - *

Iškilmingos vakarienės metu do malonią atodairą ir palaiko 
dar bąs galima;įteikti savo auką 
ir tuo padidinti šimtininkų są- į 
rašą. Visa visuomenė, o labiau- J 
šiai R. Liet. B-nės nariai ir pri- | 
jaučiantieji maloniai kviečiami| anglų 
šiame nepaprastame parengimb 
gausiai dalyvauti.

Norintieji parengime dalyvau
ti, bet dar neturintieji bilietų, 
prašomi skambinti šiais telefo-

(Pr.)

nistanas priėmė 7-tame šimtme
tyje. Tas davė Afganistanui po
zityvių rezultatų, sucementavo 
tautos- vienybę ir suteikė nacio
nalinį charakterį.

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

X BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

MŪRINIS—2 po 5 kambarius. Centri
nis šildymas, atskiras kiekvienam 
outui. 2 auto gar. Aliumininiai lan
gai. Švarus. $62,000. 72-tra ir Wash
tenaw. •

ŠIMAITIS REALTY

— Aldermano Aloysius Ma- 
i jerezyk vadovaujamas komite- 
;tas kviečia lietuvius balandžio 
6 d., trečiadienį, 6 vai. vak., at
vykti i Dariaus-Girėno didžiąją 
sale ir pasiklausyti kandidato 

IBarnardo Eptono kalbos.
v Reikia pasidžiaugti, kad mūsų

ABBA EBAN — LIETUVIS?

Stepas Varanka, pasiskaitęs 
i kalba išėjusią knygą 

pĘban, rašo “Tėviškės žiburiuo- 
i se”, kad žinomas Izraelio politi
nis veikėjas ir buvęs užsienio 
reikalų- ■; Tninislras Abba Eban 

; yra Joniškio žydelio vaikaitis. 
Jo biogrefijoje yra aprašyta 

-šeimos kilmė. E. L.

i

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

TeL: 436-7878

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automcblllft 

Liability apdraudimas p«n*lnl«- 
kams. Kreiptis:

A. LAURAIT1J 
4645 So. ASHLAND AVI. 

TeL 523-8775
— P’-rmutiniai gyventojai da

bartinėse Afganistano geografi
nėse ribose buvo atsikėlusios iš 
šiaurės Indijos Arifų gentys., i 
Tad ir pirmasis Afganistano var-j 
das buvo Arjfana. 1

i

— Pravda kovo 20 d. pranešė, 
kad Sovietų maisto ir lengvo
sios pramonės ministro pava
duotojas Anatolij Jeršov buvo 
atleistas iš pareigų už panaudo
jimą valdžios pinigų savo 50 me
tų gimtadienio baliui suruošti ir 
už daėos pasistatymą.

i

“LIUCIJA”
Miko šilefkio apsakymų knyga 

“Liucija” jau atspausdinta. «
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave. Chicago. IL 60629.,

Dengiame ir tąisome visų rij^ 
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-171^

— Illino:s Meno tarybos po
sėdis įvyks š.m. balandžio 29 d. 
Peoria mieste, 1125 W. Lake* 
Avė. Bus tariamasi apie meno

i

A.T V E R A S;
Laikrodžiai ir brugenyMa 

Pirdavinxa* ir Taisymą* < 
Mi West SOth StTMl 
Tat. REpublle 7-1941TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
oadėri teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomif 
cormomū.

— Musulmonų, tikėjimą Afga- puoselėjimą Illinois valstijoj.

t

IWSNOTMNGTO
Mr. K. Januta

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

1

Knyga su formomis gauna 
nu Naujieną administracijoje.

e 1982 Dor*cy Laboratories. Division of 
Sandoz. Inc.. Lincoln. Nebraska 68501

• i

18.00

— Chicagos miestas sutinka 
skolinti gyventojams pinigų že
mais nuošimčiais. Pinigai turės 
būti naudojami namams taisyti.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, vizuomenės veikėjo ir rašytojo at*imnrimnv

A. Guszeu — MINTYS IR DARBAI, 259 pal^ liečia 1905 
metą Įvyta’us. Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienai b 
susirūpinimą ______________________

Dr. A. J. Gusseu — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais 

Minkštais viršeliais, tik 

Dr. A. J. Gu«sen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ĮMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___

Galima taip pat užaakyti paštu, atsiuntus čekj arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant f 1 persiuntimo išlaidoms.

Aleksas Ambrose,

f

CHICAGOS LIETUVIŲ, ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai).

664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai. Kaina $15.

Persiuntimas — $1.
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DEL LIETUVOS

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia 
Vardynas ir trumpa angliška santrauka

KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti Čekį:

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos.
Kaina —$3, persiuntimas paštu — $1.

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
' LITERATŪROS DRAUGIJA.

Knygą galima gauti Naujienose ir pas K. Janutą, 
arba rašant tokiu adresu:

ENERGY 
WISE;

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, 111. 60632. Tel. YĄ 7-5980

w. 4 Notary Public
INCOME TAX SERVICE J' 

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės prv 

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapclia, >•**»♦

60642, - 424-4454
farm and Ca$»aH>

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

Darbo valandos: Kasdien: nuo 
9 vai. ryto iki 6 vaL vakaro. 

Sesta d.: nuo 9 vai. r. iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
2649 West 63rd Street 

Chicago, DI. 60629

*

F2.O6

M.00
F3.00

PATS SKAITYK IR DAR KJ. 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTI “NAUJIENOS*1 ,

OrQanlze car pool* to 
MV9 5asollna.
Don’t b* t Boro Lc*«H

ADVOKATŲ DRAUGIJA

V. BYLAITIS 
ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet 
šeštadieniais pagal susitarimą.

6606 S. Kedzie Avė.
Chicago, III. 60629
Tel.: 778-8000

H 6 — Naujienas, Chicago, 8, ID. Tuesday, April 5, 1M3


