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Prancūzų prezidentas Miterandas 
išsiuntė 47 Sovietų šnipus

SUIMTI VISI SOVIETŲ A^IBASADOS TARNAUTOJAI 
.•••’• • ’ ' - IR LĖKTUVU IŠSIŲSTI Į MASKVĄ

PARA’žiUS. — Prancūzijos -=r^=. — — 
prez’dentas Francois Miterap- 
das, patyręs, -kad visa eilė So
vietų ambasados tarnautojų ir 
aukštų pareigūnų verčiasi šni
pinėjimu, įsakė suimti 47 Sovie
tų ambasados sekretorius, pata-: 
nėjus, karo attaches, įsodinti y 
lėktuvą ir antradienį išsiųsti.: 
į Maskvą. Suimtos šhipų žmo
nos, vaikai ir giminės. Jie taip 
pat .susodinti .y lėktuvą ir iš
siųsti Į Maskvą.

Prezidentas /Miterandas ąnks, 
čiau buvo girdęjęą, kad Sovietų 
ambasados tarnautojai verčiasi; 
šn:pinėjimu, bet jis niekad nę- 
manė, kad:-toksi didelis jų skai- , „
ėjus ■ šnipinėtų Paryžiuje ir lįstų munistai prie jos nesikabįnėtjų<

il u£e JIN AS NENORI 
TĘSTI PLEPĖJIMŲ

HU NA GAVO TREM 
TINĖS TEISES

WASHINGTON, D.C. — Tei
singumo departamentas davė 
19 melų sportininkei, teniso žai
dėjai Hu Na tremtinės teises. 
Teisingumo departamentas iš
tisus metus laukė,- tremtinės 
teisių jai nedavė, bet kai keli 
Kongreso atstovai pradėjo rei
kalą’ aikštėn kelti, tai Teisingu
mo departamentas įsakė Imigra
cijos tarnybos viršininkui to
kias tenses tuojau suteikti.

. Panelė Hu Na'labai džiaugia
si. kad ji laimėjo bylą. Ji norėjo 
būtinai tas teises gauti, Ųad ko^'

Arafaips, nepajėgęs įtikinti J.:r-; 
danijos karaliaus, siūlo sudaryti į 
komisiją palestin’cč’.ų reik-lui 
spręsti; bet jam nepavyko Į i- 
kinti karaliaus, kad tokia komi
sija reikalinga. Karalius žino, į 
kad Arafatas; palikęs savo šali
ninkių ir ginklus Libane, nete
ko jų pasitikėjimo.

■ Arafatas nepajėgia įtikinti pa
prastų palestiniečių, kad jie tęs
tų kovą, užtat jis dabar stengia
si įtikinti karal’us. diktatorius ir 
premjerus, kad jis dar gali k?l-i 
bėti palestiniečių vardu. Tuo Į 
reikalu Bus jinas dar tarsis ša ■ 
Saudi Arabijos karaliumi.

PIRMADIENIS BUVO PATI LAIMIN- 
GIAUSIOJI “IŠŠŪKIO” DIENA

ANTRADIENĮ ASTRONAUTAI NUSTATĖ, KAD SATELITAS 
NEPAKILO, PRADĖJO NETVARKINGAI SUKINĖTIS

’ CAPE CANAVERAL. 
Pirmadienis buvo pati 
šioji "Iššūkio“ diena, — 
kė komandierius Paul
vadovaująs visam “Challenger 
skriejimui.

Į Įvairias valstybės įstaigas.| L . ■ 2
i Sovietų šnipinėjimui 
-nėra galo

Prancūzų prezidentas Mite
randas priėmė kelis komtiiiistųs 
ministerių kabinetan, bet prap- 
cūzų. agentai įtikirib prezidentą, 
kad komunistai, kokie jie be
būtų, yra priversti šnipinėti So
vietų valdžiai, tai jis ėm^i 
griežių prięmoai®.prieš gausius 
Sovietų ainbrisadps^ai’ii^utoj.iK;. 
Paaiškejo-,-<kąd. ?Sdyietu arnbasa-' 
dos tarnautojams^ smrpinčjimui 
gąlė ;nėra.';Ka<fe. ^.yiė.t^ šųipąs 
turi -MaskvrŠ. riėikalingas žinias, 
tai jis-fpaFeigbjąmas/dar. giliau 
knistis ir kitas žinias rinkti. So-: 
vietų šnipai -privalo patikrinti, i 
ar prancūzų administracija gė
lėtų tokius nutarimus paruošti; 
ir; paskelbti. '

Prancūzų radijas praneša, kad; 
prancūzai niekad nebuvo taip 
pasipiktinę Sovietų šnipais, kaip: 
dabar, nes rusai lenda Į visas- 
valstybės Įstaigas.

Sari Francisco atstovas:Tom 
antes įnešė įstatymo .projektą, 
reikalaujantį duoti Hu Nai trem- 

. tines teises, tai ji. .tas teises ir 
-gavo. Dabartinė Kinijos vyriaii- 
šybė pareiškė, kad Hu Na liet 
kada gali.grįžti i. Kiniją,.ji nębus 

’baudžiama--.. . —

-— Vakaru Vokietijoj ketu-,, 
rias dienas ruošiamos denionst- 
racijosj'jiEies. Amėrikoą-^atomi- 
nes i^keVa^^^o^jcija n^p-i-nfe-. 
kliud^'proįešĮ^tą.ins, l>ct ;v^ius‘- 
f o tograf u o ja. /£

ARGENTINOS KARIAI | 
IŠVYKO Iš NIKARAGUOS Įi
MANAGUA, Nikaragua. — 

Prieš jų metu grupė Argenti
nos- -patj^ąsįų^kari^,persikėlė Į 
Nik a rąguą i r pradėję. organi
zuoti vielos ..gyventojus,Įpasipris- 
šjntv- sandinistų vadovaujamai 
•i^friausybeis.-.-- r- 1<

Bet paskutiniu metu paaiškė- ’•

— Rusai labai patenkinti Va- 1 
karų Vokietijoje organizuoją-, 
mais protestais’ prieš Amerikos 
atomo raketas ir amerikiečius.

— Maskva įkartoj a. kad Gro
mykos padarytas pareiškimas 
atitinka valdžios politiką.

'valstybė';-kuri Jungtinėse Tau
tose rem-ia Argentinos pretenzi
jas i Falklarido salas. Anksčiau 
rėmė Kolumbija, Venezuela ir 
vj^ąr-^ėį^retų Am erikos- va Isty- 

įįb^.- Dabar -Argentinos, pretenzi- 
jas remia tiktai '.Kuba ir Nika- 
ragua. >./’

. Argentinos vyriausybė atšau
kė visus Argentinos kariuome
nės 28 karininkus, .savo noru 
nuvykusius Į Nikaraguą organi
zuoti pasipriešinimą prieš sand:- 

. nįslus. 27 karininkai jau grįžo 
į Argentina. Vienas pasiliko Ni- 
karaguoj, kad .galėtų perduoti 
savo rvšius.

— Filipinų salų pietinėje pu . 
sėje degina labai didelė sausra. 
Išdegino žolę ir troškina gy
vulius.

— Radijas skelbia, kad paleis
tas satelitas aprimo ir nesisu- 
kinėja. • ,

Erdvėlaivis iškilo 22,300 pėdų aukšlumon, bet 
iškeltas satelitas-nesisuka kartu su,žeme.

BRAZILIJOS MIESTŲ GYVENTOJAI 
REIKALAUJA MAISTO

IRANAS ATMETĖ IRAKO 
PASIŪLYMĄ

TEHERANAS, Iranas. — Ira
ko valdžia sutiko sustabdyti ka
ro veiksmus dviem dienom, kad 
Iranas imtųsi priemonių sustab
dyti naftos versmes, verčian
čias naftą į Persijos panką.

Irano vyriausybė atmetė tokį 
Irako pasiūlymą, nes nemano, 
kad per dvi dienas bet kas ga
lėtų sustabdyti naftos tekėjimą. 
Irako aviacija bombardavo Ira
no pakraščiuose esančias naftos 
rafinerijas ir nafta dabar 
žiasi į Persijos įlanką.

Amerikiečiai -turi didelę 
lirtį tam^darbųi atlikti, bet
nas nenori prašyti amerikiečių 
pagalbos.

★ WASHINGTON
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PREZIDENTAS NEPAJĖGIA PASKUBOMIS SUTVARKYTI 
EKONOMINIŲ KRAŠTO REIKALŲ

BRASILIA. — Brazilijos pre- - 
zidentas gen. Figueiredo nepajė
gia paskubomis sutvarkyti eko-; 
neminius krašto rūkalus. Pre- 
zūlentas gavo reikalingas pasko
las bankams skolas atmokėti, 
bet jis negali bedarbiams duoti 
ma:sto. Pinigus bankams pasko
linęs Tarptautinis bankas pri
žiūri, kad laiku paskola būtų 
grąžinta.

Vakar Rio de Žaneiro ir Sao 
Paolo miestuose badaujantieji 
pradėjo maištauti. Brazilija yra 
turtingas kraštas, bet žmonės 
neturi pinigų. Jie pinigų negali 
Įsigyti būtiniausio maisto. Vieto
mis badaujantieji puolė maisto 
krautuves ir nešėsi būtiniausią 
maista. *- . «■* 

Prezidentas įtikinėja 
badaujančius

Prez. Figueiredo bandė įtiki i 
nėli badaujančius, kad nevarto
tų prievartos priemonių. Polici
ja saugo krautuves, bet prezi
dentas ir ūkio tvarkytojai žino, 
kad badaujančiam patarimas: 
nereikalingas. Jam ir jo vaikams ' 
reikalingas maistas 
lėtų numalšinti badą.

ūk.ninkai pataria badaujan- parlamenta

taip ir 
pakilo 

aukšlumon. Astro- 
visus pasiruošimus 
išleido satelitą.

’’ komandierius ta- 
Teksas valstijoje 

kad p imadie- 
aukštumoje siaučia didelė vėjo į n s buvo pati geriausioji diena, 
audra, pasiekusi žemyną iš Pa- . Jie ne tiktai pakilo pačion auks- 
cifiko. Buvo susidaręs įspūdis, ! čiausion orbiton, bet paleido sa 
kad “Iššūkis“ negalės laiku pa- į tel.tą, kuris padės gauti žinia- 
kilti Į erdvę. Buvo net kalbama, j iš pačių tolimiausiai siunčiamu 
kad teks visą skricj mą atidėti ’ stočių. Vadovybė leido astro- 
net dviem dienom' Bet pirma-j rautams, atlikus ems didelį dar 
dienio rytą.buvo nustatyta, kad* bą pirmadieni, m-migti. 
vėjas aukštumoje nėra pakan
kamai stiprus, kad pasuktų erd
vėlaivį iš numatyto erdvių kėlio.

Erdvėlaivis buvo paleistas nu- ‘ . I
statytu laiku.’.Jis pradėjo kilti 
lygiai 1:30 vai.. popiet (12:30 
vai. Chicagos laiku), kaip buvo • 

.numatyta ir paskelbta. “Chal
lenger 
Ii nuo žemės tiktai 8 sekundes l 
šimtąsias, bet toks truputis sc- * 
kundės pasivėlavimas nieko ne-j 
reišk’a, palyginus su kitais kilh-1 
siais erdvėlaiviais. |
.. Erdvėlaivis .tvarkingai, pakįlo 
jptąvyzdin^ąi atsipalaidavo visų 

: motorų, padėjusių jam" 
rcikaUngon. aukštumon, užmez

Fla. --.ta paleisti satelitą. Ji 
gėriai- j padarė. “Challenger’ 
pareiš- • 22,300 pėdų 
Weitz liautai atliko 

į ir sėkmingai 
i “Challenger

Sekmadienio vakare meteoro- ■ da pranešė 
logijos stotys pranešė, kad t Įrengtai stočiai,

Tiktai nakties metu stotys pa 
-Stebėjo, kad paleistas satelitai 
neiškilo aukščiau, negu bi:v( 
paleistas. Be to, jis pradėjo su 
kinėtis ir slinkti žemyn.

Papildomi radijo pranešima 
sako, kad nukritęs satelitas išsi 

j Ivgino ir sukasi kartu su žeme 
pasivėlavo atsipalaidujo-Į satelitą iškelti į no

rimą orbitą.

KALENDORfiLIS

CHILE

Balandžio 6: Celeslinas, Žintė, 
Gulbė, Dudutis, Puriena, Žvilga.

Saulė teka 5:26, leidžiasi 6:21.
Oras vėsus, debesuotas.

tiems važiuoti į ūkius ir padėti 
dirbti laukus. Dabar Brazilijoj 
ruduo. Pas ūkininkus galima 
gauti maisto už darbą, ū 
kai gali papenėti veną kartą, du, 
bet jie negali penėti visų badau
jančių.

Brazilijoj yra daug nedirba
mos žemės, bet prie jos negali
ma prieiti. Žemei dirbti reikalin- 

I ga įrankių. Jeigu kiltų d ilesni 
j maištai, tai prezidentas gali iš- 
• kviesti kariuomenę, bet j s nesi
rengia kanų kviesti prieš gyven
tojus.

Brazilijoje, Rio de Žam.iro ir Sao Paolo miestuose, žmo
nės pradėjo maištauti, neturi reikalingo maisto.

HAROLD WASHINGTON 
NEMOKĖJO MOKESČIŲ

CHICAGO, III. Sun-Tinies 
reporteriai surado keturių aukš
tų mūrinį namą, esanti 1826. S. 
Evans gatvėje, Chicagoje.

Dokumentai rodo, kad šio ke
turių aukštų mūrinio namo savi
ninkais buvo Harold Washing
ton. jo brolis ir jų teta. Namas 
priklausė visiems trim, bet da
bar jis yra visai apleistas. Lan
gai išdaužyti, apatiniame aukšte 
lentomis apkalinėli visi langai.

Sun-T:mes reporteriams pavy
ko nustatyti, kad visi trys Wash- 
ingtonai pirmiausia nustojo mo
kėti miestui priklausančių na
mo mokesčių. Kaip dabar atro
do, ten ne namas, bet laužus.

PORTUGALIJOJ PASKELBTI 
NAUJI RINKIMAI

LISABONA. — Portugalijos 
prezidentas Anlonio Ramalio 
Eanes paskelbė naujus parla
mento rinkimus balandžio 2i> d.

Prezidentas Įsitikino, kad be 
, kuriuo ga- j rinkimų parlamentas negalės 

priimti naujų 
nėra 

daugumos.
Prezidentas žino, 

giausia balsų gaus 
Mario Scares, liet jis negalės su
daryti reikalngos daugumos. 
Jani reikės sudalyti koaliciją 
su kuria nors nedidele partija, 
kur- vėliau gali jam kliudyti, 
kaip Vakarų Vokietijoj social
demokratams atsitiko su “lais
vaisiais demokrata:s”.

istatvmu, nes 
reikalingos

o i I 1I1VA

a. ūk inin- 
1- z^. z4 11 !

kad dau- 
socialistas

Antradienį aukso uncija 
kainavo $128.

pakėlė aukso kainą Japonijos ir 
| — Kinijos nuolaidos Maskvai Į Hong Kongo biržose.

TURKŲ TEISMAS ATI
DĖJO SPRENDIMĄ

ISTAMBULAS. — Turk jo 
kariškas teismas svarstė redak 

i] j | toriaus Nadir Nadi, sulauki!.-,ii 
j 75 metų’amžiaus, bylą. Advoka 

ges ryšį su ' Vakarų Afrikoje} h»i išdėsčius argumentus, ku<7 
irengtom:s • - susisiekim<> 
mis. Komandierius Weitz pra
nešė, kad neįtiktai jis, bi t ir vis 
kili trys astronautai s’unėia lir. 
kėjimiijs ir-nori, kad visi jaus
tųsi taip, kaip jie, laimingai, pa
kilę. Astronautas .Weitz prieš 
dešimt metų pakilo į erdvę, ir iš
buvo 621 valandas.

Prezidentas Bėagąnas. s kę 
visą ’“Challenger” pakilimą, pa 
sveikino astronautus, pranešda
mas. kad visi amerikiečiai linki 
jiems sėkmės.

Iki šio meto visi astronaut: 
atsisėsdavo ir būdavo pridrū j Nadir Nadi 
tinti prie 
visi turėjo savas kėdes, bet būvi 

Tai d.

sfoti-j karai neturėtų bausti seno jo 
f daktoriaus už seną straipsni 
I teismas atidėjo sprendimą ii. 
I gegužės 9 dienos.

Vieni mano, kad kariai teisė 
jai, išklausę advokato argumen 
tus, nori susipažinti su byk: 
eiga ir iškeltomis mintimis. KR 
mano, kad vyriausybė nori vi 

(Suomcnę supažindinti su vei 
kiančiais įstatymais ir redak’a 
rių pareigomis.

i, Senas redaktorius parašė j 
grindinį sira’psnį spaudos 1/ 
vės klausimu. Trys rt-daktor 

straipsnį naudi.
kėdžių, bet ši kartą | trijų knygų įžangI a

u autorių netraukė teisman.t
laisvi. Jie galėjo judėti, 
dėlė naujovė naujame 
kyje”.

Astronautai pasiekė 
rių ir pakilo reikalingon
men. Tada jie paklausė, ar gali brukimas, 
paleisti ; aleli ą. Jiems buvo leis- angį škai.

kvato- 
aukltu-

— U
Gniją.

tinė. santvarka 
komunistinių

u Na nes rengi a vyki.
Jai nepatinka komai.is 

jai nepaimk 
jų prevar’.; 
1-iai m k< ?

Prez. Miterandas išvijo iš Prancūzijos 17 Sovietų 
šnipus, jų žmonas ir vaikus.



-

Dėsto šio skyriaus redaktoriai

; VTTKAUSKAS

mo, todėl tikruoju mastu tą va
dinti toli gražu negalima.

Jūros ligą gi išreikšti chemiš
kai galima šitaip:

žmogus atsistoja tiesiai, kaip 
šaukštukas. Staiga jis susisuka j 
m-tų raktą ir paleidžia, lyg nuoj 
kariškos komandos: “laisvai”^ 
visus savo raumenis. Tuometį 
gamta įrodo, kad jierjtikėjo yal-J 
gyti ir .neretkejo gerti- Ar, kas 

I aršiausia, kad ir pats idėjiškiau/

Kaip sausažemio žemės ka
muolys, taip ir žmogaus kūnas 
saysųjų medžiagų teturi ketvir
tą ua»j. Ti y s ketvirtosios dalys 
y.a vandue. Ir. kaip gaila, kad 
uaug kam ši .a piiiaikintina ir 
uvasios atžvilgiu... Daug kięno 
veikimai rodo, jog dvasioje esa
mo nemažiau trijų ketvirtųjų 
dūlių vandens- Ar perdaug 
žmonių laikosi savo nuomonių?... 
Bet ir —

Jeigu tave pakabina tarpę blaivininkas lenjjvai gali is
daug ir žemės, p pačiam^ .tarpoj sąvęs vaidinti patų 
pripila dąug vandens, kad >tu že-į 
mę tesiektum, jeigu benutik pri..' 
gei.ęs), nebelieka tau už nieko 
sauso laikytis — belieka laikytis; 
tik savo nuomonių... O tas jau 
vadinasi jūros liga... Nors ir dau
gelio žmonių nuomonės yra pa
našios į jūros ligą...

Ąpąkrūai, žmogui tenka su
sitikti labai jau dažnai 
deniu.

Vos gimei, jau tave 
j Tą dąrydavo ir dar 
privalomam įsakymui Lietuvo
je, pagal kuri apskričių viršinin. 
kai Uep.a būti piliečiams šva 
riems). O paskui — begyvenda
mas — jeigu nepagausi vanąe.nt 
ligės, tai gausi pasiutimo ligą, 
kuri kitaip —■' juk — vadinama 
vandens bijojimo liga, (nes žmo. 
gus bijo vūndens; ii nuo pasiu-! 
lusto šuns geriausia pabėgti 
tai įsprukti į kokį nors’vandęiųj. 
Šr.ų laikų tempai ir: yra pasiūti 
mo liga. O kiek žmonių privedė 
pasiutimo liga pr.e vedybų ar
ba ištekėjimo, ar kas besiskai, 
tys?■!... Kaip tik dabar — aru jū. 
ros rašant — man tinka atsimin-, 
ti tą gilų posakį, kad niekas ne-' 
suskaitys, kiek smėlio dulkelių 
yra ant jūros kiauto arba dug
ne... Su t:i pač.a gausybės pro
blema susidurtum žmogus, jeigu 
galėtum peržvelgti visus ir vi
sokius vedybų kontraktus, ko
kie t'k buvo padaryti nuo van
deningos žmonijos pradžios. 
Kiek jau būių pasiutimo C-a!... 
Ir kiek dar bus! .

Vanduo chemiškai "išreiškia ; 
mas: H20. 
taisyklės išmatuoti žmonijos dva 
sios vandeningumo. Tą iš dalies) prie altoriaus? Mane Onutė dar 
iodo rekordai šokti per trisde-| taip jaunA... ' 
šimt dienų be sustojimo,, duoti I tų. Ar negalėtum palaukti bęht 
s-iv.e užkasti i žemę ir taip to
liau... Bet tas, žinoma, tėra tik 
mažytė dalelė viso vandeningu- skolos neleidžia.

.Ggia rašyti juokiu (visa, ką 
čia pasakiau, yra feljetonas, iš
skynus pačią jūros ligą, kuri į 
feljetonus netinka), kai Grip- 
sholm” neša mane pro Anglijos 
šiaurę į New Yorke pusę iš di
delio Goeteborgo uosto, ant -sa-' 
vo didelių rankų. Bet aš visai 
iaip galvojau, kaip parašiau, kąį' 
iš Klaipėdos tos pačios Švedų -į 
Amerikos Linijos mažiukas, (ar? 
ne šešis kartus mažesnis), “Borgd 
nolm” vežė mane į uostą Kjal-? 
mar. Nieko tuomet negelbėjo 
ir patriotizmas, kad iš Lįetuvoš 
uosto važiuoji, kad Klaipėda' yra 
viCnmtėlis Lietuvos uostas^ kad/ 
apskritai, Lietuva —tėvynė 
su... Prisipažinsiu, kad-'iš /mi
nęs natų rakta* buvo, k'aipug^ 
riausįoje operoje... \

KAD NE JAM VI.ĖNA^^ '

Garsus anglų' chininasj\.W> 
Kesler, pašauktas nakties7 metu 
prie turtingo pramonininko, iš? 
tyręs jį, paklausė: ’

— Ar tamsta parašei jau savo 
testamentą?

— Dar ne, daktare, — atsakė' 
pacientas.

— A’gi su manim jau taip yra 
blogai ? , , .

— Visai ne! Bet aš henorjų 
būli vieninteliu kvailiu, kuris 
buvo pažadintas ‘nakties metu 
be jokio reikalo. . ■ ’

* * * ”

NEMALONUS PRISIMINIMAS 
NEGALI LAUKTI .

Turtingas tėvas', pasakoja sa- 
Tik nėia chemiškos! vo būsimam žentui: ,

— Kodėl tu taip skubinies

su van-

plauna, 
neišėjus

Jk MkAČi,v pluoštelis
Bailiai bijo ir pradėt, 
Nes jie gąli prąląimet. 
Nenorėk tu būt -vertu, 
Tik norėk būt su protu.
Kas galėtų tą suprast 
Ir išaiškint būdą /ąst, 
Kodėl būną, .kad blogi 
Laimi, klesti, o dori.

Velka jungą ir vergaun 
Laimės niekad neragaun. 
to žinovas dar nėr gimęs.

Kas protingas?
Kurs mokysis iš visų.
Kas galingas?
Kurs skils laisves nuo aistrų.
Kas turtingas?
Tas, kurs tenkinas mažu.
Kas kiimingas?
Kurs patenKints likimų.
Darbu savo žmonės kyla.
Dafibu savo jie ir smunku 
Pasakyta, parakta;

Tą įr plausi.
Kam lietus per kiaurą stogą 
Prasibrovęs, pilas, leųda,

■Skverbiąs, veržiąs propaganda j 
Da^i> .^ūk įtaikąs,

-Apįe Įtąi reįk pąšvarstyt
Ir -

Jos .jįtu-ėt.
ięė’mokiai pasiduok

Kąs #1 jąėr ioįųos taikos?

£
1

ūų,

--- Marki, ateina ^ųendžiamo-{ — Mąiki, af^UJa gj^isųdžiamo- J. Daley laikais. Net storękai
1 ji įfįiena balandžio <2. (CJhicagos -knyga buvo išleista' su mero Da- 
? -išlaidoję dąr nebuvo iokiiį po- ley paveikslu aprengtu Romos 
5 bitinių rungtynių į .mero parei- cezario Augumo uniforma, 
jęgas. ' J "
i — Mąn atrodo, kąd (turėsime. 
| juodą merą, piimą įtarią savo

. J., 
Byrne būtų laimėjusi rinkimus, 
jeigu velionio Richard Daley sū
nus Richardas nebūtų kandida-

1 juostė. Neąujuautu, kode! bal- tavęs. Daug milijonų nuėjo, kaip
tį taip remia juodąjį kandiūa- 
4 >ą Kasiur^toną, kad iš Wa- 
• snmgtcuo Myyko visa eilė bai-

4 ^tųiedy. John Glenn, Allan 
J .Cranston, įįį. Mondąle ir kt. Net 

Į kai kurie Ghicągos bąitįeji tup- 
^Čįeja aplink Washii^tona.
į -r- Mano keistos jęędo, Maiki, 

_kąd -juodasis ^^idįitąs įgali lai-.
| sp^ti. Eptciuas,‘kaip Jt^pubilko-'

— Daktare, turbūt užmiršote 
kad tamstos paliepmų aš.čia sto-j taip, kad baltieji kapdidatai — 
via su iškištu liežuviu, apie de-j dabartinė merė Byrne ir Richard 
šimt minučių. 1 Daley vieni kitus papiovė, nes

Teisingai; - atsako dakta- J deoą^ratai,' prieš trečią.
ras, — mat, .aš norėjau bent re
ceptą parašyti ramybėje.* *

— Košer ne košer, *bet yra

. : taip pat'demokratą Washingto- 
ną,. kuris gavo daugumą balsų 
pirminiuose balsavimuose. Juo-

sako, šuniui ant uodegos.
— Respublikonų partija pra-: 

dės vėl .gyvuoti, kai Eptonas bus

būti išrinktas. Tu šakai, kad 
Washingtonas laimės, o aš sakau, 
kad Eptonas. Balsuokime už 
Eptoną- '

— Gerai, — už Eptoną!
— Ir aš už Eptoną!
— Ligi pasimatymo.

Sklin<j° sandas
Seniai sklinda ^ndas, 
Laikas kalbėt maldas
Už Rzeczpospolita, 
šlėktelių elitą; 
Pildsudskio brigadą, 
Plius — želįgowskiadą 
Polska šovinizmą, 
Vadų egoizmą.
Už wiara poliakų 
Gaują peowaku 
Melskis amžinai...
Per šimtmečių slinkti 
Mums teko pažinti: 
Kęstučio žudiką, 
Karūnos grobiką, 
Dvarą — jo tijūną 
Ir skaudų bizūną. 
Didžiavos bajoras, 
Kaip vargšas artojas,

Kepurę numovęs, 
Gniaužė tarp delnų...

Mūsų išeivija

Su lenkų ponija 
Sugrąžini vergiją. 
Mūs’ žemei artojų 
Ir sūnums herojų 
Užkąri ųnijizma

■
-

Plikbajorių gentį
Ir velnią 4 -.antį
Nedėk ąąiekądos...

Litwinski Čiudukci

— Gaila, bet tamstos paleisti 
negaliu, — sako tardytojas- su
imtajam.

siškai nekaltas.

bylos sprendimas jau pereitą sa
vaitę buvo paskelbtas “Pravdo- 
je”.

NEKOKS UŽDARBIS
Slaptas pasikalbėjimas vieno

je Šiaulių miesto -dirbtuvėje:
— Kodėl dabar mums išmoka

ma uždarbis kiekvieno mėnesio 
27 dieną, vietoje pirmos?

— Ar dar nežinai? Tam, kad 
užtektų iki pirmos!...

NĖRA KO BIJOTIS

Mažas Jonukas pasakoja su
tiktai ant laiptų fcaįmininkai:

— 4iaote, aš .vakar gavau ma
ža sesutę. Ateikite jos pašiūrė- 
a. ■ ■. • • »*

— Gerai, ateisiu, bet tik tada, 
kai mamytė bus jau sveika.

— Nebijokite, poniute, tai nė
ra užkrečiama

įk *
.• Jei spiečius per rugius le

kia — vyk, jei per rugieną — 
akmeniu pavaryk.

u
r

I

— Ach, — atsako., antras — 
,ne tikėtis, ;bet bijotis rėikia.

Įįi 4C - '

TRŪKUMAS TAKTO
■ >F‘ ***’"- T

— Žinai, tas Jurgutis, tai la- 
oai neaptašytas vyras.

— Kodėl tu taip manai, po
niute Petriene?

— Tik Įsivaizduokite, f poniu
te! Aš jo paklausiau arinegalė- 
tų atspėti mano, amžįtf'įr;!.

— Na ir, ką? . *”■
— Atspėjo visu tikslumu.

GERA DOVANA
•J „ >3 \ X T 'i-

— Ką nupirko ūaų . žmona var
duvėms?

— Gražią dėžutę. cigaretėms 
sudėti. s

— Bet juk tu nerūkai.

PSICHOLOGAS
NEPANAŠU J -VEDYBAS
— Aš visai kitaip įsivaizduoju? 

vedybinį. gyvenimą.
— Būtent? — klausia prietel- 

ka.
— Tik pagalvok, jau du Inetai 

į gyvenu su savo vyru, o jis via 
dar neišdrįsta su manim '.ginčy-NEMANDAGUS BERNIUKAS .pasinaudojo tokia skalciy- 

1 mosi proga ir gerai pasiruošė ga-
■ Mažas 7 metų berniukas vaikš ] jutinai kampanijai.

i — Nenusimink Maiki. Eptoną.-. 
j kad ir respublikonas, bet rimtas 
1 žmogus. Jis perdaug nesirekla. 
■1.mųoj.a, o tas ir parodo žmogaus 
į rimtumą. Jis iškėlė savo opo- 
Į nento blogus darbus ir pakriti

kavo, kad balsuotojai žinotų, už 
ką balsuoja. Eptoną aš net pa
sisveikinau, kai (jis ėjo lydimas 
svęč:ų Lithuanian Plaza Ct. Jį į 
.pasitiko tūkstančiai marquette-j 

; parkįečių. Sako, kad Bernardas, 
. Epvon.iš esąs pusiau lietuvis, nes , 

jo motina buvo lietuvė. Matai. 
Mykoias Drungą Drauge rašė, 
jbigu bu> isriiiKtas juodas me
ras, tai valgysime kepurę. O aš 
galiu pridurti, kad ne tik valgy-i 
sime kepurę, bet šunį apsikabi t 
nę .veiksime.

— Tu, Tėve, perdaug imi į! 
galvą. Ko tau rūpintis, kaip bus, i 
.alp bus. '

— Kaip nesirūpinti? Jeigu iš-

lo gatve lūkydamąs cigaretę ! 
Praeinanti pro JĮ poniutė susto- 
ja.jr 'surinka:

— Kas tai matė! Ar tavo mo-; 
Ūma Žino. kad tu rūkai?

vos šešiolikos me-f Neištraukęs iš lūpų cigare-j 
•- ’ tės, berniukas atrėžė: .

“ ,0 ai ponios vyras žino, jog 
tu užkabiu.ėji gatvėje nepažįsta
mus vyrus?

vienus metus?
— Aš tai galėčiau, bet mano

Teisėjas klausia policininke:
— Iš ko pažinai, kad tai buvo 

vyras, apsirengęs moteriškais 
drabužiais?

tjį

.. *•'. / *%* *’■ ' S«* • •

riliktų juodą merą, tai policijai 
gali būti uždrausta juodą nusi
kaltėlį areštuoti, supranti. Mal
ki? Kitu f jau taip daroma. O j 
ką.tada dai^'sit?

— Aš suplautu, Tėve, kad juo- Į 
džių keišta> baltiesiems yra di.! 

, defis. Jie turi lygias pilietines 
arises su baltaisiaįfe.

— Tai ot. čią'b’ y<Ta nestyp’- 
veui/no .priežastis. Jie nenori, 

■kad būių atskirti nuo baltųjų, 
kaip jie sako gyventi genuose. 
Veržiasi kur tik gali, o yra ii 
bajiųjų, kuriems juodžiams pa
deda?

— Maiki, šiems rjnkirnams jau 
išleista daug milijoiFų dęlerių. 
Ar tai apsimoka tai^> varžytis dėl 
mero‘pietos? T *

— Apsimoka, Tėve. Juk gar 
bė. paramos, o svarbiausia par 
tijos vadovybė laikyti savo ran
kovę, kaip ligi šiol buvo Chica ■ 
goję daug metų demokratų par-l 

1 ii ja triumfavo buvusio mero R

Policininkas: — Mat, jis, pra-' 
ęiėsJnSs .pro skrybėlaičių krau 
tuvę visai nepažiūrėjo i langą.' 

* * *
- . .QEJ§E

— Kur .dingo jūsų gražioji ste- į 
nografl&ė, kuru.d diktuoaavut laiš-: 
kus?

— Dabar ji man diktuoja, nes: 
tapo mano žmona.

— Žinai tamsta, koks pasauly
je yra geriausias vyras?

— Nežinau. Gal galėtum pa
aiškinti?

— O taip. Nagi ištekėjusios: 
našlės pirmas vyras.

* ♦
KOMENTARAI

.Įvyksta .vedybos 70 metų se-j 
nio su 30 metų mergina. Vienas 
dalyvių sušnabžda:

— Įdomu, ar iš šių jungtuvių sau, — dabar žinau kur. reikia
gidinaa rikėus vaikų? ieškoti tobulų žmonų. Kapinėse.

* * jj: •

— Aha, —sušnabždą jis pats

nega&ų.

per dieną.

Wednesday, April A 1983rujienw

rėsi gerti po y^tgW, tri> įtęrUi>; 
per sieną

— Ar agnuį pa* tftėsiŲiųką?
— Taip.

- Nežinau... Jis buvo apsia-

aš' bandau nurųestij

RJMTAS KLAUSIMAS

— |š kur gi eini txks susimąs
tęs?

iydqjcas-
— Ar p.'^jav^' Qcnl .vieną?
— Po iįmts pimpių, bjč njH



JURGIS 'SPAUDOS PABIROS
APIE VELNIUS, KIPŠIUKUS IR JŲ KREČIAMUS POKŠTUS

Ūmųjų Vakarų”. Pirmosios da
lies pabaigoje atspausdintas ir 

• antrosiom dalies pavadinimas, 
bet j's nebepakartotas tolimes- 
liuose tęsiniuose, o vieton jo pa- 
iktas pirmosios dalies pavadini- 
nas apie komp. J. Gaidelį, nors

(Tęsinys)

šių melų sausio mėnesio 15-tą 
dieną Bostone buvo iškilmingai 
: Įšvęstas ’žymiojo yisuomeninin 
' o ir spaude^ darbuotojo Jac- 
‘ us Sondos 00 mietų sukaktų
jų jubiliejus.. Sukaktuvininkas 

:.'o daugybę sve kininrų, kurių 
= pe ir Amerikos prezidento R 
. aga.no. Tas sveikinimus buVc 

skaitytas pirmoje eilėje*ir už 
•i j krašto prezidentui susi- 

jt bostoniškiai atšistoji- 
i ■ t ir plojimu padėkojo. Apie 
t iškilmes Bostone gyvenan- 
‘ ji žųurnalistai mūsų spaudai 
" 'eikš plačius aprašymus, pa- 
i: nedarni ir tą plaz dento syei-

juose pasisakyta visai apie kitąjį

«*•

Tilžės vaizdas u> Panemunes žiūrint

i

r

siomis.
Toliau rašo jis: “žmogaus kū- 

; nas kenčia milžinišką slėgimą, 
verčiantį riebalų perteklių kūne,

n..s iš tų žurnalistų tarpo spau 
L je (Draugei Darbininke ar Tė- 
. .--kės Žiburiuose, šiimšįžodžius 
rašančiam “k:pšas” kažkur nu- 
dangmo to laikraščio numerį ir 
už tai jis negali paminėti, ku
riame) paskelbė, neteisingą los 
ponios pavardę ir vardą. Būvi 
parašyta Gitą Kupčinskienė. Tą 
klaidą laikraščiui parašęs, vė
liau įdėjo atitaisymą ir atsipra
šymą: prezidento sveikini
mą perskaitė ne Gjta Kupčins 
kienė, bet Birutė Šležienė”... L 
vėl kipšiukas į tą atitaisymą įsi
maišė: turėjo būti ne Birutė, bet 
Nijolė Šležienė,

šių melų kovo mėn. 17 dienos 
Naujienose yra atspausdintas la 
bai gražus E.J. straipsnis apie 
buvusį ilgametį Naujienų redak 
torių ir rašytoją Juozą Prons- 
kų. To rašinio pavadinimas:
“Juozui Prcnskui — 30 metų?? 
Pradžioje to rašinio skaitome:. 
“Š.m. kovo 20 dieną žurnalistui 
Juozui Pronskui;sueis 90 metu i — ‘
amžius”, o .pabaigoje atspaus
dinta: “...Brandaus 80 metu 
amžiaus sukakties proga, mes jį 
sveikiname, linkėdami kuo ge 
riausios sveikatos ir sulaukti 
pilną šimtą metų”. Gražus lin- 
kėijmas ir 10-tį metų sukak
tuvininko atjaunijimas. Būtų 
džiugu į tą atjaunijimą žiūrėti, 
jeigu į jį apgaulingai nebūtų įsi
maišęs “spaudos kipšiukas”.

Neseniai Į . parašiau, ilgokas 
“Spaudos pabiras”, kurios tęsi- 
nais buvo atspausdintos Naujie
nose. Tas rašinys buvo dviejų 
dalių su skirtingais pavadini
mais: pirmoji dalis — “Dar šis 
tas apie kompozitorių Julių Gai
delį’? o antroji — “Vyras iš To-

įsmenį ir to asmens parašytą | 
/ėdamąjį, pavadintą “Tegul ir g 
, isas Bostonas už Railą, b: t aš | 
iž teisybę!”. Toks mano “pabi- | 
ų” skyrių pavadinimų sumai- į 

tymas rodo, kad ir Naujienų i 
inkyklojc “kipšiukų” pasiniai-1| 

'.omą. ;
Į šių metų kovo mėn. 16 d J ‘ 

Naujienų vedamųjų skyrių vėl Į | 
įtvyko vyras “iš Tolimųjų Va 
<arų” su raš:niu “Pagarba Toli
os Jonui!”. Tame rašinyje J. 
Clauseikis, suokdamas savo mo- | 

nopolišką teisybę, kaip, ir anks- r 
•iau paminėtame vedamajame, 11 
įpie J. -Jašinską, visiškai jį su- Į į 
ninko tokia kultūringa graž-1 
jylystė: “...gi senis gaidys (at-j 
įeit, Jašinskas), atsistojęs ant Į 
Railos sukrauto melo ir inkri- 
ninacijos mėšlyno, užtraukė 
am gerai žinomą giesmelę: J. 
<lauseik:s — K. Januta yra tas 
pats asmuo, Jotijos Jono slapy
vardį vartojęs. . ., aš esu žemai
tis. Nė nemėginau prašytis į za-- 
navykų draugiją. Niekada nesu 

j nivęs čikagiškių zanavykų susi
rinkime ar kokiame jų pobū
vyje, ir niekada nesu rašęs apie 
,uos korespondencijų...” (Po
nuli brangūs, kur gi esu pami
nėjęs apie zanavykus ir sakęs, j 

respondencijomis (kodėl tik jo
mis’? — J.) dažniau pasireikšti”.

Su pono J. Klauseikio — K.

■

“... žinau ir pažįstu zanavy
ką, Jono vardu (žinau ir jo pa 
varde, bet čia neparašysiu), ma
tyt, Jotija jam taip labai paliko, 
jog savo rašinėliams ir kores
pondencijoms pasirinko Jotijos 
Jono slapyvardį. Nevisada jis 
taip pasirašinėdavo, nes kartais 
korespondencijas baigdavo dvie
jų raidžių kriptonimu”. O tą vi
są rašinį užbaigia: “Jotijos Jo
nui, daug melų Naujienose ra
šiusiam, linkėčiau vėl savo ko-

GYDYTOJO NUOSTABI PATIRTIS
MES ESAME TAS, KĄ VALGOME t

cholesterc’į, nenatūralaus mais
to dalis ir tuščių cukraus kalori
jų dalelytes bei refinuotų pro
duktų liekanas susikoncentruoti 
vienoje kurioje kūno " vietoje, 
kad s:stema galėtų veikti, iš ko 
gaunasi ir kraujo tarša, ir nito 
dai, ir pagaliau degeneracija, 
pirmiausia riebalų formoje ar
terijų užsikimšimas ir širdies 
ligų pradžia. Kūnas yra privers
tas kovoti, suvarydamas nuosė
das nuodus į vieną vietą, kur ir 
sus daro sąlygos augliui ar vė 
žilti susidarvli.'

Natūralaus maisto studijos 
yra tęsiamos, pareiškė Metodis
tų ligoninės vadovybė. Bet, kol 
medicinos institucijos prieis vie
nos nuomonės, d$r teks ir gm 
ilgai palaukti, ypač, ko! būsim'' 
įsitikinę, kad “Mes es.-.me tokie, 
ką mes valgome”.

Juras Kairys

KAS GALI PASKATINTI 
ŠIRDIES PRIEPUOLIUS?
Pasiremiant vėliausiais pat\- 

rimais, astuoni žymesni ameri
kiečių gydytojai išleido knygu
tę. Joje tilpsta eilė patarimų 

t-._ kaip reiki;-, saugotis nuo širdies 
priepuolių, kuriuos galt sukelti

<ad apie juos esate korespon
dencijas rašęs? Mudviejų pokal
bis vvko ir čia vyksta apie Tams
os “nusibastymą” arba šmeižtą1 Janutos straipsnio citatomis apie 
apie Jašinską straipsnyje: “2x2 j Dkrąjį Jotijos Joną visu šimtu 
— ???”, atspausdintą Naujieno-į 
ae 1958 m. sausio mėn. 16 d. 
To šmeižto net iki šiol nesate 
atšaukęs. — J.). Toliau K. Janu
ta — J. Klauseikis tęsia: “... tuo 
si “byla” galėtų ir baigtis, nes 
su sportininku (pasityčiojama 
iš mano buvusios profesųos, ku
ria aš didžiuojuos, lygiai kaip ir 
mano buvusiais mokiniais.—J.), Į 
kuris savanoriškai ant menčių 
atsigula, jau nebežaidžiama... 
pats Jurgis Jašinskas apsišmei- 
žė, apsimelavo, mano Jotijos Jo
ną priskirdamas...”

Gydytojaš, prieš ketverius me
tus sirgęs vėžiu ir kuriam jau 
bebuvę likę tik treji metai gy
venti, šiandien, pakeitęs gyveni
mo būdą ir maistą, jaučiasi vi
siškai pasveikęs ir ligą iš kūno 
sistemos pašalinęs. Jis parašė li
gos istorijos knygą ir, pirm ta 
knyga buvo atspausdinta, jis pa
rašė ir keletą straipsnių, kuriuos 
davė Life ir Saturday Evening 
Post žurnalams ir televizijai pa
skelbti. Seka jo rašinio ištrau
kos, kaip paduoda Bestways 
žurnalas.

Kartą dr. Anthony J. Satillaro, 
Metodistų ligoninės Filadelfijoj 
prezidentas, grįždamas iš savo 
tėvo laidotuvių, kuris irgi sirgęs 
vėžiu mirė, pakeliui susitiko su

nas J. Klaušėikis — K.. Januta, 
savo straipsnį pavadinęs “Pa
garba Jotijos Jonui”, rašo:

nuošimčių sutinku ir joms pri
tariu. Jį pažįstu ir aš — “pabi- 
rininkas”. Pažįstu ne asmeniš
kai, bet iš jo poezijos ir bele
tristinių veikalų, bei kituose 
laikraščiuose tikrąja pavarde
atspausdintų straipsnių, kurie dviem jaunuoliais-studentais, ką 
žavėte žavi kaimiškos kilmės ■ tik baigusiais natūralaus virimo 
lietuvius, jų tarpe ir “kaimo Jur- 
Ą” — Jašinską, liaudiškos kal
bos perlais. Kaip ponas K. Ja
nuta nenori paskelbti to miste
riško Jotijos Jono pavardės, taip 
pat ir Jašinskas, tą pavardę ži
nodamas, niekada jos spaudoje 
nepaminės, vįėli.įišceDtŠįiamas 
pageidavimą, kad'Jotijos jonas 
nepamirštų saViy .. rašiniais pa
puošti Naujienų. : • 7 ■NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS

O UTERATORA, lietuvių literatūros, meno Ir moks! 
’*?54 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vtne< 
UrėTės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanka 
1. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir 1 
‘Meilaus "straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis L 
r f. K. Čiurlionio. M. Sileikio, V. Kašuboa, A. Rūkitelės ir JL Vara- 
"s irybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik 13.

t DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir to 
‘ nių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie daln\ 
Šventes be^ jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim^ 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusk, kainuoja f2.

o VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraJj 
t’3 Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities Hte 
r,3.tūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyjr 
parduodama tik ui Q. • ■ <

'• LIKTU yišKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašaufki 
J-iomiM parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės * 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienai^ 
lietuviui. Leidinys Muštruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
rituvardžlij pavadlnima'* ir Jų vertiniai | vokiečių kalbą. EabaJ 
Darningoje 335 pusk knygoje yra Rytprūsių lemėlapls. Kaina 14.

> KĄ EAUMkS GIMK rašytojos Petronėlės Orintaftės ai*
yntuAnal ir minty* apie asmenis Ir vietas neprik. Lietuvoje ir plr 
m s Iriais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiui 
bet kainuoja tik S3. 1

*• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras 
ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik na 

Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po* 
rją. Dabar būtų J{ galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio fa*mato, 265 puslapių, kainuoja

> RATTMNtS NOVELAS, EL Zc^čenko kūryba, J. ValafčSa 
vertimas. H- knygoje yra 40 aąmo^ngų novelių. Ęalna

-—r-* 17W. So. 3L, CMcir*.
H* lahv’ pmrfaiEi«c

— Kas yra tavo, tas ir mano, 
— komunistų “lygybė”.

mokyklą. Bekalbant apie naudą 
ir reikšmę natūralaus maisto 
žmogaus sveikatai, gydytojas 
prasitarė ir apie savo ligą ir kad 
jam yra belikę tki treji metai 
gyventi, ir kad jis jau turėjęs 
tris operacijas ir dabar gyvybę 
palaiko narkotikų pagalba. Stu
dentai tvirtu ir ryžtingai įtiki
nančių balsu pasakė jam, kad. jis 
neturi mirti, kad “vėžys nėra 
taip sunkiai pagydoma liga, rei 
kia tik griežtai prisilaikyti na
tūraliosios dietos, sveikata su-

grįš”. Jų nuomone, vėžys yra 
blogos mitybos sėkmė' ir todėl, 
pakeitus dietą visumos grūdų 
maistu, daržovių ir vaisiu mais
tu, visiškai atsisakant nuo rau
donosios mėsos, kiaušinių ir re- 
finuoto maisto, liga yra galima 
nugalėti ir iš kūno visiškai, pa
šalinti.

Nežiūrint to pareiškimo ir- už
tikrinimo, dr. Satillaro, prakti
kavęs mediciną per 20 mėtų, ga
lėjo pamanyti ir tai, kad ir čia 
galėjo būti ir šundaktaryst'ėš iš
daiga, patartas medicinos pa-, 
tirties neturinčių dviejų jaunuo
lių. Betgi,, nežiūrint to, nieko jis? 
negali ir nustoti, pamėginęs kad 
ir šundaktarystės vaisto, ypač,5 
kada taip įtikinančiai patartas,: 
prisilaikant makrobiotinės (am
žiaus prailginimo) dietos ir kad 
liga gali būti nuveikta ir net iš O o
sistemos pašalinta.

Dr. Satillaro visuomet buvęs 
nuomonės, kad Amęrikps'jžmo- 
nės valgo geriausią maistą pa
saulyje, gi šiuo ątvejn.'jis nega
lėjo pamiršti ir, to, kad . ameri
kiečių maistas yra ir per riebus 
kūno sveikatai palaikyti, kada, 
vidutiniai imant, didumos mais
tas koncentruojasi gyvuliniais 
riebalais, gyvuliniais proteinais 
su 10-50% gyvulinių riebalų ka
lorijomis, riebalais peršisunku-

Gi makrobiotinė. pažiūra yra I 
ta, kad vėžys, širdies ligos, kaip j 

į ir visos degeneracijos ligos yra I 
viena liga. Todėl, atstatant sis-1

7 ■ • » e I

temos balansą, kūnas pats pasi- Į 
liuosuoja nuo nuodų ir pasigydo, | 
o ta makrobiotinė santvarka su
sidaro sekančiai: 50-60% suda
ro visumos grūdų valgiai, javai
niai, 2591 — daržovoės, 5-10% 
— žirniai ri jūrų žolės, 5-< - - 
sriubos su mišo ir lemari sojos 
sosu. Neleistina: mėsa,. cukrus, 
kiaušiniai, sūriai. Retkartėmis 
yra galima pavartoti sėklas, rie
šutus ir vietos vaisių. Gi dakta
ras Satillaro, kada pradėjo bent 
kiek sveikti, vieną kartą ar du 
savaitėje pavalgydavo ir žuvies.

Mėnesiams slenkant, dr. Sa- 
tiilaro pradėjo energiją atgauti 
ir mažiaus skausmų bejausti. 
Periodiniai patikrinimai ligoni
nėje rodė dramatišką sveikatos 
sugrįžimą. Bet vienas dalykas jį, 
kaip gydytoją, vis dar kankino, 
būtent: konfliktas tarp medici
niškos opinijos, ir Orientalės fi 
losofijos, kad maistas, gali tu
rėti ".įtakos kūne, kad kai- kuris 
maistas gali sutraukti ir įtam
pos padaryti, kitas — gali.-kįlną 
išplėsti. ‘ •/ : ‘

: Tokia tad5 yra tos filosofijos 
—Yen ir Yong — pažvalga, o ba
lansas tarp yen- ir yong padaro 
kūną .-.sveiku, atseit — valgant 
balansuotą pilnų grūdų ir dar
žovių? maistą:, atsisakant nuo 
cukraus, riebalų, dirbtino (ne
natūralaus) maisto, kūnas apsi
valo nuo nuodingų nuodsėdų, 
vėžys patenka po kūno sistemos 
kontrole ir yra išmetamas iš sis
temos. Kasdieninė mankšta žy
miai pagreitina procesą.

Taigi, pagal dr. Satillaro, rei
kia sutikti, kad geriausias'mais
tas susidaro, iš septynių dalių 
karboliidfatu ir vienos dalies * •* y *
riebalų. Toks maistas esąs mū
sų kūnui' pats geriausias. Tačiau 
kaip vienas ir atskiras maiątąs 
yra geriausias iš vien grudų, 
ypač rudųjų-ryžių valgis.

Ii u sukietėjinu

kias ši ui i 
mu arteri

mas. pe.'ciiactis k 
colio kraujuje, r 
pėsčiai, smarkus 
kymas, paveldėjimas.

Bet darbas, jeigu nė 
daug įtemptas, nekenki
džiai. Priešingai, jis išeina į ge
rą, nes užgrūdina širdį ir sustip
rina jos atsparumą.

m-inė’cs to- 
ir suicetė i- 
i tokios: nu* 
-ujo spaudi- 
kis choie: 
i bitiniai 
i ga rečiu

<te- 
i ū- 
i ū-

POT‘

JIS TURI.TIKSLĄ
Mažas berniukas sėdi giliai su

simąstęs, akis įbedęs į vieną taš
ką. Tėvas stebi sūnų ir paskui 
sako:

— Aš tau duosiu dešimtuką, 
jei tu man pasakysi, apie ką tu 
dabar galvoji?

— Atvirai pasakius, tėveli, aš 
galvoju, kaip iš tavęs išprašyti 
doleri. Cr

® Ilsisi kaip su spragilu atsi
sveikinęs.

ENERGY 
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Ini LIŪDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

l!Kg ŪKANŲ

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

Ir patarė mums toliau studijuoti.

Uln* J25. Kieti vlrieUri. PUtu p.
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Ar Pekino ir Maskvos komunistai 
susitarė?

Oficialus Pekino ir Maskvos komunistių pranešimas 
sakė, kad abiejų valstybių komunistinės vyriausybės pra
dėjo pasitarimus santykiams pagerinti. Sovietų delega
cija buvo atvykusi j Pekiną ir tarėsi įvairiais abiejų 
valstybių reikalais. Pekine abi valstybės nesutarė, bet 
jos išaiškino klausimus, kuriuos turėtų aptarti.

Mąsk^pn buVo atskridusi Kinijos komunistų delega
cija, £aręąi 'šešias savaites, bet ir Maskvoje nepavyko iš- 
spręsti ne‘vieno svarbesnio plausime. Tuo.tšČpu Maskvon 
Brežnevo .laįdotū^ėįhs: atskridęs Kinijos užsienio reikalu 
ministeris neteko savo vietos vien dėl to, kad užtruko 
Maskvoje ilgiau negu jis buvo Įpareigotas ir Gromykai 
išpasakojo daugiau, negu Kinijos vyriausybė jį buvo Įpa
reigojusi.. Misistėri? susižavėjo Gromykos pasakojimu 
apie Sovietų Sąjungos karo jėgų atšaukimą 30 kilometrų 
Į šiaurę nuo Sov. Sąjungos ir Kinijos sienos.

Kinijos vyriausybė žino, kad Sovietų Sąjungai at
šaukti sąyp kariuomenę nuo sienos mažai ką tereiškia, 
nes Sovietų kariai gali lengvai pasitraukti 30 kilometrų 
ir taip pat lengvai gali tuos 30 kilometrų grįžti. Kinijos 
vyriausybė norėtų, kad rusai iš viso atšauktų savo ka
rius iš Kinijos pasienio, bet rusai apie tai nenorėjo su
tikti tartis. Ministerjui grižus iš Maskvos, jis buvo atleis
tas iš pareigų dėl tą, kad be reikalo klausė Gromykos pa
siūlymų, nors žjpojo, kad iš tų šiaudų nebus gimdų.

Vietoj pavarytojo ministerio, Pekinas paskyrė kitą 
žmogų, o Maskvon pasiuntė tiktai ministerio pavaduo
toją. Pavaduotojas, grįžęs i Pekiną, pareiškė, kad Mask
voje nieko nesutarta.

Kažin ar Maskvoje nieko nesutarta? Tarp Kinijos ir 
Sovietų Sąjungos yra šimtai kpnfliktų. Visų jų, aišku, 
neišsprendė. Susidaro Įspūdis, kad Kambodijo.s klausimas 
Maskvoje buvo aptartas įr išspręstą?. Kaip jis išspręstas, 
tuo tarpu neaišku, bet jis vis dėlto likviduojamas.

Vietnamo kariai, Maskvos ginkluojami ir maitinami,

pradėjo art i lelija ir tankais apšaudyti Kambodijos 
rius ,pajėgusius gintis Kambodijos Bojtenbango piwiji- 
4joj, Pol Pet kalnų pašlaitėse, visai netoli TąĮĮLąnūo pa
sienio. Kambodijos kariai dar ir šiandien nepasitraukė iš 
Koudanaom kalnų pašlaičių, bet 19,000 civilių, apsigyve
nusių visai prie Tailando pasienio, praeitos savaitės pa
baigoje persikėlė į Tailandą ir apsistojo Aranjapatet 
miestelyje, esančiame visai netoli Pol Pet miesto, bet jau 
Tailando teritorijoje. Į Tailando pasienį buvo atvažia
vusi Tailando Raudonojo Kryžiaus delegacija, kuri pa
rūpins maistą Aranjapatet miestelin atėjusioms Karnbo 
dijos moterims, vaikams ir ligotiems žmonėms, iki šio 
meto buvusiems Kambodijos teritorijoje.

Kambodijos kariai, įsistiprinę dąr Kambodijos pa
sienio teritorijoj, labai atkakliai gynę savo žemės ruožą, 
visam pasauliui skelbė, kad jie yra savoje žemėje. Jie dar 
įr šiandien iš to pašlaičių ruožo nesitraukia.

Savo laiku to ruožo kariams vadovavo Pol Pot parti
zanų vądąs. Jis buvo nepaprastai žiaurus. Jis užimdavo 
didesnius Kambodijos miestus, suimdavo tų miestų tur
tingesnius ponaičius ir varė dirbti ląųkų darbus. Turėjo 
jie dii'bti saulės kaitroje, be kepurių, be pii-štjnių įr hf 
apavo. Šimtai tų žmonių žuvo. Jie bųyo inspiruojami li
nijos “kultūrinės revoliucijos” šalininkų. Kiniją Roi P&t 
partizanams davė ginklų, maistą ir apsaugą. Tai buvo 
Kinijos patys atkakliausi komunistai.

Kada į Kambodiją iš Vietnamo įsiveržė Maskvos 
ginkluojami ir maitinami komunistai, tai Pol Pot parti
zanai nepajėgė nuo vietnamiečių gintis. Jie buvo pri- 

: versti trauktis. Kai pasiekė Tailando pasienį ir nebuvo 
kum toliau trąįiktįs, tai nutarę ten pasilikti, toliau ne
žygiuoti. Gynėsi prieš artileriją, prieš kulkosvaidžius ir 
prieš, tankus. Daugelis jų žuvo, šimtai buvo sužaloti, bet 
jie pajėgė apginti siaurą pasienio ruožą, kuris šiandien 
pamažu perleidžiamas Vietnamo įsibrovėliams.

Pol Pot dingo iš Kambodijos karių vadovybės. Dąlis 
kąrių išsivaikščiojo'po Kambodiją., Kiti persikėlė • į Tai
landą, bet keli tūkstančiai dar ir šiandien pačioje Kam
bodi joje ginasi nuo vietnamiečių.

Praeitą savaitę vietnamiečiams pavyko sunkiai su
žeisti apie 200 karių, gynūsių Kambddijos pasienio /teri
toriją? Jie buvo Įleisti į Tailandą, kur Raudonasis Kry
žius išvežiojo juos po artimiausias Tailando ligonines.

Pirmomis antradienio ryto valandomis Vietnamo ka
ro jėgos pradėjo pulti O’Smach pozicijas. Vietos gynėjai 
bandė priešintis, bet vietnamiečiai pasipriešinimą palau-, 
žė. Antradieni dar 20,000 Kambodijos jaunu vyrų perėjo 
Į Tailandą. Visi siunčiami Į Aranjapatetą. Dąbar ten yra 
47,000 Kanfbodijos kovotojų ir jų šęimos. Laimė; kad dalis 
kambodiečių iš O’Smach kalnų pajėgė išsivaikščioti po 
vietnamiečių užimtas vietoves.

Jeigu Maskvoje nebūtų jokio susitarimo, taį Kambo
dijos pakraštys., kurio vietnamiečiai nepajėgė užimti, 
būtų tebestūksojęs. Tuo tarpu dabar, viena pozicija po 
kitos, svąrbi.ąųsia, kad be kovos, pasiduodą Vietnamo ka
riškai vadovybei. Kuri laiką Tailandas. Raudonojo Kry
žiaus padedamas, maitins nuo komunistų pabėgusius 
žmones, bet visą laiką jų nemaitins. Tokių politinių bėglių 
užlaikymas brangiai kainuos Amerikai, Britanijai, Prąn- 
cūzijai ir kitoms valstybėms, Amerika apskaičiuoja, kad 
pigiau -mąitįnti ir prižiūrėti bėglius, negu vęsti karą.

Kiniją iki šiol padėjo Raudonajam Kryžiui maitinti 
Kambodijos ruožo gynėjus, bet dabar atrodo, kad Mask
voje nutarė leisti Vietnamo komunistams likviduoti Kam
bodijos ruožo gynėjus. Kambodijos princas Sihanukas,

riąil. Dagys Trinarius.

susirin

Chicagpje ir jos apylinkėse gy- 
vfąafuHų lietuvių kartoteką. Į tą 
kartoteką jau yla įtraukta virš 
5,000 lietuvių. Tai buvo sunkus 
ir ilgas darbas. Kartoteka dar 
nebaigtą, baugiausia čia darbo 
įdėjo sękr^įorė Antanina Rep- 
SJ.e# ir narys Jonas
Kr iyėuąs. Kartotekai dar net 
nejpųsėįgs, 1982 m. pabaigoje 
buvo išsiuntinėta mūsų tautie- 
ėiajiis prašymai aukoti T.F. - 
VLIKo veikiai finansuoti. Re
zultatai gavosi neblogi. Pagal 
pasininko Prano Povilaičio pra
neš mą, iki 1982 m. pabaigos 
aukų gauta virš 10,009 dolerių.

Pirm. irž. J Jurkūnas savo 
kalboje kiek ilgiau stabtelėjo 
pxie T. F. apyskaitos, kuri buvo 
pateikta VLIKo seimui Los An
gelėje, .Calif, vykusiame 1982 m. 
lapkričio 6 ir 7 d. Apyskaita ap- 
•;ria iąikoiarpį nuo 1982 m. sau
sio i d- iki 1982 spalio 31 d. Pa
gal tą apyskaitą, kasos likutis 
1^.2 sausio 1 d. buvo $131,091,- 
74, įki 1982 m. spalio 31 d. viso 
pajamų gauta (detalių neminė
siu) $70,467.45. Viso $202,159.19. 
į šitą sumą neįeina Kanados Tau
tos Fondo įnašas 5.0^000, kadangi

atstovams padalino po papkę, 
kurioje buvo įdėta po 9 lapiis 
iniormącinės medžiagos apie 
Tautos Fondą. Jo ką|b& daugu
moje ribojosi luoge papuose su

UWS PUišKYY

TAUTOS FONDAS IR VLIKAS
(Tęsiny§)

Taigi, šjagdiĖb či
kom, kad truputį'‘pasiaiškintu
me, kas yi-ą-Fpjidag, ko-__  ___ _
kie jo užųąvii^i, tjįrsįaltdkTų tiuorten^ ^tjk^l kiek’ 
sustiprinti jo ,,|^kįą. . ži- pigesniu mąstii Tąt$QS Fopdo
.note, ūe tik vejį;'įos paąiškiuinjąk Jis pa|>rė-
Amęrikoje^š^^hy^vp kr, kad TF. Chicago komitetas 
yybes įr Kąn;a^ėj;5'^uĮiįĮąbąi 
grąžiai ir 
taiį) pat C'ikįaSŪ^se.
Tautos FQn^^.i^Fąkyrą-y?ie.w 
Vos^e, yį

šiais
matais yrą Chi-

veikia jau gana segįąi, tik jis 
nebuvo veiklus. Tąsi komitetas 
T.F. aukas daugiausia rinkdavo, 
ir ragindavo-'aukotisavo pa
žįstamas. Plačiosios -^etuvių ma
sės- nei apie patį T.F., nei ąpiei 
to. Fondo Chicagos skyrių ar kod 
miletą-labaj mažai iėŽĮubjo, ties 
beveik uebnyo jokios, reklamos 

dien čia susiriij^ųsj jokūT raginimo liaf prašymo
bėti ir ąpše šįtdJPąt^^F^AŪo — aujjį^j Tautos Eondnt 1982 pieį. 
Chicagos '.^-.anteojė pusėje':’!^'. Chicągos
Ąš mągyffiau, 'kad, genags^ai de.- persi<>rggjiTpzgvo F^k-
rėtų plą&ąų artesnė i paakius, -buka'sudaryląg
Tautos Fondo Glyea^ skyriaus ,visai naujas komitetas iš dafM-' 
pirmipinkur in^. ’ čiųr pasiryžusių asmenų. Jų pa-

Inž. J. Jurkūnas pirmiausia yardes jau buvo anksčiau pa-, 
padėkojo visiems Į t.ą pasiįari- minė-tos.
mą ątvykusiems,-Dar prieš pra-' T.F. Clūcagos kojruteto pir- . 
dėdamas savo kalbą, spaudos masš uždavinys buvo sudaryti

cagoje, 
ix)Ž- Joiiąs

bėti ir apie —
1 ‘Jf'■ 1 -- - - '. « t •

1''y - ■■ ■ ... - -. 1 - . - -
netekęs parąitios Kambodijąj, jiųyyko į Pekiną pasitarti,, 
ten ir pasiMke-'; Pekinas prižadėjo. Sihanukųi. paramą, 
leido jam ųvaŽruoti ir išvažiuoti iš Kinijos. Jis kartąis 
pasirodydavo Tailande: ir net Ženevoje, bet vėliau vėl 
grįždavo į Pekiną. Ąpjp Įvykius Kambodijoje nieko ne
sakė ne tik prpięąs Sihanukas, bet įr Pekino žibių agen
tūros. ■

Kambodijos klausimu Kinija padarė Maskvai dideles 
nuolaidas. Neatrodo^ kad Kremlius Kinijai būtų ką nors 
davęs, bet nežinoma, ar Maskva ką nors prižadėjo, šias 
nuolaidas tūri turėti galvoje Amerikos diplopiatai.

Ko seimo.

Tautos Fond° išlaidas pateik
siu specifikuotai, taip kaip jos 
yrą pažymėtos apyskaitoje, kad 
“Naujienų” skaitytojai ir T. F. 
aukotojai žinetų, kur ir kam pi
nigai yra išleidžiami.

Išlaidos VLIKo uždaviniams 
vykdyti': $38,000, VLIKo tiesio, 
gmei veiklai. Eltos Biuletenio 
reikalams. ( Biuletenis leidž. 6 
kalb.) $24,700.50. Radijo progra-. 
moms $4,145. Soviet (genocide 

į>ausdi- 
j riįmu '̂ ’ t Li^ųvių. Katali
kų Bažu, Kron. $2,500. Viso 
*74.845.50. Tautos Fondo reika- 
lams $12,157.23. -Persiųstos au
kos Liet. Pasiuntinybei $3,360. 
Perkeltą į Laisvės Iždo sąskaitą 
$12^ftj. Vjąo jšlįįįį $102,862.73*

Tautos Fondo turtas.'
Pinigai laikonaj bankuose. Tau

tos Fondo kasa $99,296. Laisvės 
iždas $111,988. Viso $211,284. Du 
sklypai — University Heights, 
Florida $5,000. Viso $216,284.-

Ponas J. Jurevičius pranešė, 
kad gautomis iš T. Fondo kasi
ninko Vyt. Kulpos žiniomis, 1982 
m. grųodžįo 31 d. Tautos Fondo 
piniginis stovis buvo: T. Fondo 
kasoje (atmetus šimtus) $143,- 
000; Lietuvos Laisvės ižde $119,- 
000 — viso $275,000 dolerių.

(Bus daugiau)

.— “Challenger” iškėlimas pa
kėlė Japon;joj kiek nukritusį 
dolerį.

■•IRKITE JAV TAUPYMO BONUS

IIENKIRAS SINKEVIČIUS

KRYŽIUOČIAI
Tęrinys).

— Kaip tai? — kmviu bpbų atsiliepė Zbyš- 
ka. — Tai šitai jau greit Įyyks?

— Už dviejų ar trijų diepų. Jei nėra įšęį= 
ties, tai nėrą. Ką gąl^jąū, Pųoliąų po
kašteliono kojų, prašiau pasigailėjimo, o jis vis 
save: ‘‘Surask teisę arba dingstį (pretekstą)”. O 
kaip aš surasiu? Buvau pas kunigą Stanislovą, 
kad pats tave su Dievu ateitų. Tegu nors ta garbė 
būna, kad tave išpažinties klausė tas pats, kuris ir 
karalienės klausydavo. Bet jo nesuradau namuo
se, nes buvo išvykęs pas kunigaikštienę Oną.

— Gal pas Danutę?
— Mergaitė sveiksta. Eisiu pas jį dar rytoj. 

Pasakoja, kad pas jį atlikus išpažintį, sielas išga
nymas toks tikras, lyg jį krepšyje turėtum.

Zbyška atsisėdo, pasirėmė Į kelius alkūnėmis 
ir taip palenkė galvą, kad plaukai visai uždengė 
veidą. Senasis žiurėjo Į jį ilgą laįką ir paskui pa
lengva pradėjo šaukti:

- Z'A'ska! Zbyška!
Jau uolis pakėlė pikta ii atkaklų, bet ne- 

<kausmingą veidą.
- ?Ta. ir kas"

K k. -syį o gerai, nes, galbūt, ką nors ir 
umuvoiau.

T; j y į risitravkė arti ir pradėjo beveik 

šnabždėti:
— Girdėjai apie kunigaikštį Vytautą, kuris 

i sepiaų Jogailos buvo laikomas Krėvos kalėjime 
(ir išsiyądąyo persirengęs moteriškais rūbais. 
1 Čia jokia moteris už tave nepasiliks, bet imk ma
no apsiaustą, gaubtuvą ir išeik — supranti. O gal 
ir nepastebės. Ir tikrai. Už dumi tamsu. Į akis tau 
Įiiekas nežiūrės. Mane vakar matė išeinantį, ir 
niekas not nepažvelgė Į mane. Tylėk ir klausykis: 
atras mane rytoj — ir kas? Nukii-s man galvą? 
Galės būti patenkinti, o mane ir taip už kokių 
dviejų ar trijų savaičių mirtis pasišauks. O tų 
iš čia išėjęs sėsk ant arklio ir skubėk tiesiai pas 
kunigaikštį Vytautą. Priminsi jam apie save, nu
silenksi. ir priims ir gyvensi pas jį. kaip pas Poną 

j Dievą už krosnies, čia žmonės kalba, kąd kunj- 
• gaikščio kariuomenė sutelkta jyieš totorius. Ne
žinia, ar tiesa, bet gali būti, nes velionę karalienę 

i taip pranašavo. Jei tiesa, tai kunigaikštis juo 
(labiau bus riterių reikalingas ir džiaugsis tave 
išvydęs. O tu laikykis prie jo, nes geresnės tar
nybos pasaulyje nesurasi. Kitiems karaliams pra
laimėjus karą, būtų jau po jų, bet kunigaikštis 
Vytautas yra toks apsukrus, kad ir pralaimėjęs 
karą ,jis sugeba pasidaryti dąr galingesnis. Ir 
dosnus, ir mus be galo myli. Papasakok jam viską, 
kas buvo. Pasakyk, kad norėjai su juo prieš to
torius eiti, bet negalėjai, nes buvai bokšte už- 

; darytas. Dievas duos, kad tave apdovanos žemė
mis, vergais ir kels tave į tikruosius riterius ir 
prieš karalių tave užtars. Jis gudrus — pama

tysi ! — Na? *
Zbyška klausėsi tylėdamas, o Maeka, džiaug

damasis savo žodžiais, kalbėjo toliau:
— Tau nežūti jaunam, bet grįžti į Bogdanie- 

'cą. Grįžęs turi tuojau vesti, kąd mūsų .gimine ne- 
(išnyktų. Ir tada, kai turėsi vaikų, galėsi Lich- 
jtęnšteiną iššaukti mirtin, bet prieš taį turi pri
žadėti vengti ieškoti keršto, nes jie gąli tave pa- 
' šauti Prūsuose, kaip ir mane — tada jąu nebebūtų 
jokios išeities. 0 dabar imk mano apsiaustą, imk 
gobtuvą ir vardan Dievo — skubėk!

Tai pasakę^ Macką atsistojo ir pradėjo nusi- 
rępgtį, bęt ir Zbyška pakįlo^sulaikė jį iį- tarė:

— Aš nedarysiu šito, ko iš manęs norite. Tegu 
'Dievas ir šventas kryžius man padeda.
/ — Kodėl ?nugobęs paklausė Mącka.

—Nęs ne|sffiag»įy ~
Mącka net f^ŠaloS^usijaudiniiųp ir pykčio.
— Karėčiau,- kad tii n'ėbūtum giihęs-
— Jau sakėte kaštelionui, — tarę Zbj’ška, — 

,kad saVo galvą už manąją atiduodatę.
— Iš kūr žinai?
— Mąn sakėTačevo ponas. •

. — Na, tai kas? ,
. — Kas? Kaštelionas jums, sakė, kąd gėda iš

tiktų mane ir visą mūsų giminę. Ar ne didesnė 
1 gėda būtų, jei aš iš čia pabėgčiau 'ir palikčiau 
5 čia jus įstatymu keltui? . ' •;

— Kokiam kerštui? Ką manųjadątys įstaty
mas, jęį aš irUip mirsiu? ;dėi Dievo
-.□eilės!

Tas jums labiau tinka. Tegu mane Dievas 
baudžia, jei aš jus, seną ir ligota, čia apleisčiau. 
Tfu! Gėda... '

Stojo tyla. Tik buvo girdėti sunkus ir gergž
džiantis Mackos kvėpavimas ir stovinčių sargy
boje prie vartų lankininkų šauksmai. Pilies kieme 
jau buvo gili naktis...

— Klausyk, — pagaliau vėl pasigirdo už
lūžęs Mackus balsas, — kunigaikščiui Vytautui 
nebuvo gėda bėgti iš Krėvos, nebus ir tau...

— TAIP, — su tam tikru liūdesiu balse atsi
liepė Zbyška, — žinote, kunigaikštis Vytautas yra 
didis kunigaikštis, su kaldina ant galvos, turtin
gas ir, be to, valdovas, o aš — tik vargšas bajoras, 
daugiau nięko, tik garbę teturįs...

* • .

O valandėlei praėjus, jis suriko staigaus pyk
čio apimtų baisu: * ■

- — O' Mto nesuprantate, kad jus taip myliu
ir kad saito galvos Į jūsų niekada nekeisiu?

Mąrka pakilo siūbuojančiomis kojomis, ištie
sė prieš save rankas ir, nors ję būdas buvo kietas, 
kaip geležis, staiga suriko širdį veriančiu balsu:

Kįtą dieną pjhes taniai pra<^jp velti į turga- 
yietą rąstus galvos kirsdinlmo aikštelei įrengti, 
kuri turėjo būti pastatyta prieš didžiuosius mies
to rotušėjvartus.

(Bus

Nauii nūs, Clrčagn — Wednesday, April 6, 1983
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Piliečių klubas *
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TEC 233-8553 
tervic* 855-4504, P«e» 04054

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikca 
Medicinas direktorius

S. Manheim Rd^ Westchester, 111.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomii

vakarų vejai

viršeliai Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus
Lokiu adresu:

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis 
FD. LE.
(312) 226-1344

1729 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

'907 Wert 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

Amerikos Lietuvių Piliečių Pa
šalpos klubo metinis narių susi
rinkimas įvyko kovo 13 dieną. 
Jis buvo gausus nariais. Pirmi-j 
ninkas Paul Masilionis atidarė 
susirinkimą 1 vai. popiet. Pra
nešė, kad yra mirę du klubo na
riai. Anna Putrimas mirė spalio 
10 d, ir palaidota be klubo ži-J 
nios. Gaila, kad duktė taip elgėsi 
su motina. Jurgis Rastenis mi
rė gruodžio 18 dieną. Palaidotas 
gruodžio 22 d. Iš klubo buvo su
teikta gėlė.

Pirmininkas prašė visus atsi
stoti ir vienos -minutės tyla pa-

PAVERGTOJE LIETUVOJE
RIETAVO MUZIKOS 
MOKYKLA. KUR JI?

Muzikologė Vida Bakutytė

OPTOMETRJSTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
Wl W. 71«f St T»L 737-514$

ir 'contact lėmei",

* į
gerbti mirusius narius, o šei- Mackonienė rašo “Literatūra ir' 
moms buvo išreikšta gili užuo- Menas'

mąsias muzikos mokyklas Lie-
' tuvoje. Tarp kitko ji sako:

— Keletas amžių Rietavas-i stovi... .ar stovi? gal riogso?...) 
narių pranešimai buvo priimti. Į ^uvo garsios Lietuvoje Ogins-, pusiau įp'iuvėsiai, buvęs dviejų

jauta.
Nutarimų raštininkės perskai ■ 

tytas protokolas ir kitų valdybos

i

” savaitraštyje apie pir

UfiUN AS SEIBUTl^
JNKSTŲ, PŪSLES 11 

-ROSTATOS CHIRURGIJA 

J454 WEST 43rd STREET
‘tUndoą; antnd. 1—4 pojnaL

Jfiso telefonas: 774-288C, 
■*««***SHW teM.; 448-5544

*. * J r -

1

i i

•estates, inkstų ir šlapumo 
•:akų chirurgija.

>025 CENTRAL AVĖ.
’ Petersburg, Fla. 33719

«'ei (813) 321-4209

J

’^KRAUSTYMAI

MOVING 
aidimai — Pilna apdraute 

ŽEMA KAINA
Tuobun Master Chars* 

ir VISA korteles.
y 4ER8NAS. TeL 925-1043

Apdraustai perkraustymaa 
iš įvairiu atstūmę.

ANTANAS VILIMAS 
r»L 374-1882 arte 87M9K

Gautas laiškas iš Chicagos 
Lietuvių Tarybos. Klubas nutarė 
aukoti $35 tarybai. Taipgi klu
bas nutarė pasveikinti su Vely
kų šventėmis Sophie Barčus ir 
K. Brazdžionytės radijo valan
dėlėms. Joms buvo įteikta kukli 
auka. Buvo perrinkta valdyba-. 
Reiškia, šiems metams liko ta 
pati valdyba, kaip buvo pernai, 
i Į knygų revizijos komisiją 
buvo išrinkta Mr. & Mrs. Jurėr 
nai ir Julia Ramanauskas. Vis
kas buvo atlikta gerai.

Buvo pasiūlyta, kad klubo įni
rusiems nariams būtų užprašy- 

: tos šv. Mišios.
Oras buvo kiek šiltesnis, tad 

nariai, -kurie anksčiau buvo su
sirgę, atsilankė į šį susirinkimą 
ir pasiėmė savo ligos pašalpas. 
Malonu matyti juos sveikus, 
nors kai kurie dar nepilnai at
sigavo.

Po susirinkimo buvo vaišės, 
kurias pagamino B. Žemguliehė. 

(Visiems buvo palinkėta linksmų] 
Velykų švenčių. I b

Sekantis susirinkimas įvyks 
balandžio lt) dieną Anelės sa
lėje, 4500 S. Talman.

1 • Rožė Didžgalvienė, koresp.
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Nejau tai buvo daryta su mies
to vadovų žinia?!

įtikėkite greitai surasti jus do- Paminklų konservavimo insti- 
minantį objektą. Apklausę vos tute Kultūros ministerijos užsa- 
ne pusę miestelio, du tris atsa- Į kymu padarytas buvusio dvaro 

parko restauravimo projektas, 
bet dvaro statinių apmatavimų 
.(išskyrus tik koplytėles) ten 
nėra. Kodėl? Tiesa, naujai ruo
šiamam “LTSR kultūros pa
minklų sąvadui” -daromi apra
šymai ir apmatavimai, bet jie 
nėra tokie tikslūs (jų ir paskir
tis kita), kad pagal juos būtų 
galima atstatyti sugriautą na
mą.

Taigi, šiaip ar taip, buvusi 
R’etavo muzikos mokykla pri
skiriama prie Lietuvos kultūros 
paminklų. Atrodo, kai kas daro
ma, bet... Pastatui pribaigti už
teks geros audros ar sunkesnio 
sniego sluoksnio, o gal dar ko- 
Kios miesto statybos...

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

kymus išgirsite: “Gal šalia pie
ninės?” Taigi, pamatę vežimą 
su pieno bidonais, sekite paskui; 

j jį. Ir tikrai, šalia pieninės (beje, 
•i taip .pat buvęs dvaro statinys)

kių šeimos nuosavybė. 1874 me
tais Bogdanas Oginskis (polone
zo “Atsisveikinimas su Tėvyne” 
autoriaus Mykolo Kleopo Ogins
kio anūkas) įsteigė muzikos 
mokyklą, ketindamas visų pir
ma ruošti muzikantus rūmų or
kestrui. Mokykla veikė iki 1909 
metų. (iki B. Oginskio mirties). 
1874-1880 m. jai vadovavo vie
nas pirmųjų profesionalų lietu-1 kiniai perdengimai sukritę į 
vių muzikų J. Kalvaitis (1842-: pirmą aukštą, sienos įskilusios, 
1900), baigęs Varšuvos muzikos 1 prikritę čerpių, plytų, medinių 
institutą. Apie šios mokyklos konstrukcijų nuolaužų. Begalė

aukštų raudonų plytų namas. Iš 
plytų ornamentinio sudėstymo, 
.š simeti'inės fasadų kompozici
jos galima spręsti, kad namo 
oūta gražaus. Bet praeis dar ke
letas metų... -Bandyk.nie įeiti 
į vidų, nors tokio vidaus kaip ir 
nėra. Dalis stogo įgriuvusi, daug 
ir plačiai matyti tiek į viršų, 
j.ek į šonus, antro aukšto me-

vių muzikų J. Kalvaitis (1842-:

orkestrą greitai sužinojo visa1, '' 
Žemaitija. Ypač išgarsėjo m o- te]ių. 
kykla, kai nuo 1883 m. įki 19051 ‘ v . .... ... . , v , t -r T Matyt, šitaip xr baigsis jusum. jai vadovavo .čekas Josifasj , .. jūįf . , .
Mašekas (1804-1927) — puikus! 
dirigentas ir pedagogas. Jo 
įsteigtas 60 žmonių orkestras at
liko P. Čaikovskio, F. Listo, J. 
Haidno, V. A. Mocarto, F. Šu
berto, L. van Bethoveno kūri
nius, koncertavo Rietave, Salan
tuose, Palangoje, Rygos pajū
ryje, Ma j aruose, grojo dvaro 
svečiams iš Maskvos, Peter-

, burgo, O ’ 1
Atrodytų, kam nežinomi šie 

faktai? Bet...
...Turėdami vien pliką adre

są Rietave — Parko g. 10a, nesi-

šiukšlių, popierių, tuščių bu-

ekskursija I B. Oginskio, muzi
kos mokyklą... Panašiai baigėsi 
ji ir man. Nedavė ramybės min
tis: kas gi griauna ši namą? Ar 
vien tas visagalis laikas? Pasi
domėjau, kodėl taip išgriautas 
vienas namo, kampas, o šalia 
besimėtančių plytg nesimato 
(anksčiau buvau mačiusi dar 
sveiką tą namo dalį). Atsakymo 
komentuoti netenka: plytos iš
vežtos į kažkokį statomą ar re
montuojamą objektą; mat, pri
trūko statybinių medžiagų (!).

« Ar norite sulaukti ilgo am
žiaus? — Štai išbandytas recep
tas: valgykite mažiau, miegoki- 

’ te ramiau ir juokitės keturis j 
sykius daugiau. J. H. Kellogg

i
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4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TĖVAS IR SŪNUS ' 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

SUSIRINKIMU

Brighton Parko Lietuviu Motery 
klubo nariu susirinkimas įvyks ketvir
tadieni, balandžio 7 d., 1 vai. popiet, 
Anelės Kojak salėje, 4500 So. Tal- 
man Avė. Narės kviečiamos atsilan
kyti, nes yra daug svarbių reikalų ap
tarti. Po susirinkimo bus vaišės.

A. Kalys

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, IIL 60650 
Teh: 652-5245

£RUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

SOPHIE BARČUS
iADIJO XEIMOS VALANDOJ

Šeštadieniai* ir sekmalteniai*
Read label and follow 
directions.
«C Ex-Lax, Inc.. 1982

''edėfi — Aldona Deukw 

Telrf.: 77B-1543

Stoti** WOPA - 1446 AM 
transliuojamo, ii mūay rtudUe/ 

Marqu.tt» Parka.

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIRS OH 

cXPRiss^y

For constipation relief tomorrow 
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?

'L59 So. MAPLEWOOD AV t- 
CHICAGO, IL 4O«2$

sietuvos Aidai’
KAZ» BRAZD2IONYT* .

’roęrauvo* yedėp

K»dian xuw pwmadieolo Hd penJt- 
mb4iaeuo &30 taL vakaro* 

ląnioe WCEV stone* 
"htnįa 1460 AM

4 Petersburg, Flv, 12:30 vii p.p 
rttnuee HW AM

W. 7Ut Stre*
Dlinou 60621 

-4h 778-5374

Ncrth'veet fresh eherrlwr irt popular for fresh 
light off the Hem, but they ar* also great for creating luscious 
treats like these Cherry Dessert Nests. Sponge cake cup* fruited 
irith sreem cheese and coconut v* ths nest; for a spirited 
sherry eeuee.

This esme cherry taues ran be used another time to specs 
delicate crepes, or layer Tith ice cream in parfait glasses.

North vest n-eet cherries are on the market from ndd-Jmw 
k? early Augost. To make the most of this abort leaaon, use 
frech avert cherriet whenever the menu calls for fruit. And

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

fresh Cherries Nest 
In Summer Dessert

JEAN VANCE ir GEORGE SŪRINI

Aikštes automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių DirektoriaiC

2424 West 69th Street Tel. RE 7-1213

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois
Tel. 974-4410

VASAITIS-BUTKUS

I. eups NorSiT‘*«t fresh 
(

Č S

rw«et eharrw /
^ip
<mp sugar
tablMpoocf eormtfirch
tablAspoom watar

)

2 
1/2

cheese, softened
Ub[e«poons sugar 
tafiipoom lemon Jule® , 
teaspoon grated Umoa

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 6 52-1003

packagt ipongs cake 
dessert cups (6 cup*) 

cup flaked coconut.
touted

Harada;

Pit cb«rrf<w. Ceabtoa ehaniaa, 3/4 cup water and 1/2 cup 
*tpr. Cook 5 minutes. Blend cornstarch and 2 tablespoon* 
■’rater. Add to cherries. Cook, stirring constantly, until thick- 
sated and smooth. Add brandy. CooL Combine cream cheese, 
2 tablespoons sugar, lemon juice and peek Mix until smooth. 
Frost outiada of dessert cups with cream cheese mixture. Roll 
fa toasted ooconat. Spoon ^mez^ 8*um into motes. Mates 
SacrteIL    -—■— ■ - -

1/3
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Tričienės pastabos apie Kviklį esmines
Esu dėkingas Naujienoms už 

pakartotinai atspausdintą Delfi- 
nos 'I ričienės pasisakymą. I e- 
čiantį B. Kviklio knyga “Lietu
vos bažnyč as”.

Pasitaiko svarbių rašinių, ku
rie tęsiasi p.r kelis dienr/Šiio 
numerius. Ne visi pal ekia pre- 
nuniemtorių dėl pašto i er'ęes 
tingumo.

šį kartą gavau visus Naujie
nų dienraščio numerius, lieė an- 

‘čius D. Tričienės pasisakymu
apie ta B. Kviklio knvi-a

Kai kuriais klausiniai.: noria 
pareikšti ir savo nuomonę. Pa
vyzdžiui, kas liečia Telš ų vys
kupo V. Borisevičiaus suėmimą, 
kalinimą ir tardymus bei nužu
dymu.

Vyskupas V. Boris.virius dve
jais atvejais buvo suimtas: 
1915 m. gruodžio 18 d. ir 1916 
m. vasario 5 d. Abu suėmimai 
buvo įvykdyti savotiškose aplin
kybėse.
‘ 1915 m. lapkričio 20 d. buvo 
gauta iš BKR įgaliotinio tele
grama, kviečianti vyskupą V. 
Borisevičių gruodžio 2 <1. į Vil
nių “švaistyti svarbius Telšių 
vyskupijos klausimus”.

Kai vyskupas V. Borisevičius 
nuvyko į Vilnių gruodžio 18 d., 
lai vietoje “svarstyti svarbius 
klausimus”, buvo suimtas ir pa
leistas tik gruodžio 2-1 d.

Vyskupas V. Borisevičius, su
grįžęs į Telšius, juose gyveno, 
niekur neišvykdamas, todėl tuo 
mztu jokio nusikalstamo darbo, 
rodos, negalėjo padaryti. Tačiau 
1946 m. vasario 1 d. Telšių sau
gumo pareigūnas pranešė, kad 
RKR įgaliotinis kvieė ąs vysku
pą V. Borisevičių į vyskupų 
konferencijai, kuri turinti įvykti 
Vilniuje 5 d., ir palikino po tri
jų. dieni! galėsiąs grįžti. Vysku
pas V. Borisevičius, lydimas 
saugurtio- pareigūno, buvo nu
vežtas' į Vilnių, tik. deja, ne į 
vyskupų konferenciją, o į sau
gumo rūmus ir tardomas.
' Taip, vyskupų ir vyriausybės 

pąrįų pasitarimas Įvyko 1916 m. 
vasario 5 d. Vilniuje, bet pasi- 

. gedo Telšių vyskupo V^ Borise- 
vičiaus. Nustebę konferencijos 
dalyviai patyrė, kad vyskupas

V. Borisevičius saugumo orga 
nu ja" vacant 5 d. (tai yra tuo 
netu, l.oi vyko palankaus nusi- 
eikimo atmosferoje vyskupų ir 

eyriairybės narių pasitarimas) 
Luvg suimtas.

I .idant Ir kankinant, buvo iš- i 
4-i tas vyskupo ‘prisipažinimas”.1 
nuo mušimo kentėjo daug — ■ 
buvo 1 .bai sutinusios kojos. Ne- ‘ 
iuria! ž:auraus mušimo per 

•ardymus, vyskupas V. Borisevi- Į 
•uis nepalūžo ir, kaip Kristaus > 
tarnas, gynė tikinčiųjų teises ir 
riti.sakė paklusti okupanto, ne 
žiūri d. mas, kad už lai grė ii ne 
tekti ir gyvybės.

Vyskupas V. Borisevičius iš
kyla kaip (i sus ir rūpeslingas 
’anytojas, kuriam rūpėjo tikėji
mo tiesas skelbti ir ginti, rūpėjo 
tikinriuosius globoti ir dėl to ne
galėjo stovėti visai nuošaliai 
nuo rezistencijos. Tose dvejopc- 
e pareigose jis nepažino ir ne

pripažino diplomatinių vingių, 
nutylėjimo rankų nusiplovimo.

Kun. Jono Janausko 1945 m. 
.spalio mčn. 9 d. tardymo dari- ’ 
nių parodymu vysk. V. Borist- 
viėius nepalankiai atsiliepė apie 
Kauno vyskupijos valdytojo St. 
JoKiibauskio kreipimąsi, kuriuo 
“banditai” buvo kviečianti lega
lizuotis. v " .

Vyskupas V. Borise ričius tokį 
kreipimąsi vadino neprotingu 
neapgalvotu. Tai sakydamas, 
p. nieką jis numojo ranka."

Lietvos okupantas — rusai,
jų talkininkai, ko nesuspėjo iš 
tremti į Sibirą ar nužudyti per 
pirmą okupaciją, tą suplanuotą 
darba vvkdė antra karta oku
pavus Lietuvą. Visa eilė vietinių 
išdavikų — okupanto talkinin
kų, prasidėjus rusų-vokiečių ka 
rui, pasitraukė su raudonąja ar
mija į Rusiją. Bet dalis pasislė
pė ir sekė, padedant užsimaska
vusiems 5-tos kolonos agentams, 
patriotų lietuvių pasisakymus 
prieš buvusį žiaurų okupantą, 
kuris per trumpą laiką išžudė 
tūkstančius patriotų lietuvių. 
Ėjo j šventoves ir sekė, ką dva
siškiai per pamokslus kalbės 
prieš buvusį okupantą. Komu
nistai, okupavę antrą kartą Lie
tuvą, gautas iš 5-tos kolonos

ir
su

ir

t Aleksas Ambrose,

agt-i. ų-nurinktas žinias, tuojau 
imėii keršto darbo. Piadėjo 
suiminėti patriotus lietuvius ir 
be jokios kaltės teisti mirtimi ir i 
šimtus tūkstančių tremti į Sibi
ru vergo darbam ir lėtai m . -

k

Vienas iš tu pa’riotu dva iš- 
u, vvskuuas V. liorisetncius, * 7 fe Au

k k i*ui pasibaigus, pagal oku- 
mto pla 
•isiamas.
Ap:e v

buvo suimtas ir M
— P*rd*vtrrm| , w Mamai, 2*m4 — F»r4rrl«5 * 

JISAL SSTATB FOR SALI I »*AL KSTAT* FOB BALS

isevič'ai:s 
imą ir iškentėtas 

kančias, mušima tardant, žino
me iš iu, karie v ra išlikę gvvi 
ir rašė spaudoje apie enkavedis
tų žiaurius kai.kinimus. siek a M 
išgauti “prisipažinimą” nebū
tuose nusikalamuose, arba su
tiktų dirbti okupantui, jei nori 
būti paleistas.

Dabar trumpai apie vyskupo 
V. Boriseviėiaus nuteisimą mir
ties bausme už “nusikaltimus”.

Vos karui pasibaigus, Sovietą 
Lietuves min.sirų tarybos pir
mininkas M. Gedvilas, grįžęs iŠ 
Rus jos, vienoje viešoje kalboje 
r.lšiucse pareiškė, k?d jis su
naikinsiąs Telšių vyskupus. Tei-, liudininkų, ša pėsi. štai ką reiš- 
sianl vyskupą V. Borisevičių 
kaltintojų tarpe buvo ir pats mčn tų 12 liudininkų, 
M. Gedvilas, kuris tvirtino, kad nusių. kad vyskupas juos išgcl- 
vyskupas V. Borisevičius esąs bėjo sunkiais vokiečių okupaci- 
“liaudies 
kad byla yra 
vyskupui buvo leista pakviesti 
savo liudininkus. Jų iš viso buvo čius yra

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM^ 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAI3.

DEL VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVING3-
PETEAS KAZANAUSKAS, Prezidentą.

2212 W. Cermak Koad Chicago, IUL TeL 847-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS
» NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

12, visi žydai, kuriuos vokiečių susirinkimas baEndžro 9 d. ne- 
okuji-Cijos metais vyskupas iš
gelbėjo nuo. sunaikinimo. Jie pa
liudijo, kad eyskupas jucs iš
gelbėjo nuo mirties ir sunkiais 
laikais globoju nuo sunaikini
mo. Teisėjai, klausydami tų

įvyks. Sekantis susirinkimas bus 
šesiad; nį, gegužės 11 <1. Plates
nes informacijas paskelbsime 
vėliau. Valdyba

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTS 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

kia Sovietų teismai, imant do- 
tvirli-

priešas”. Įrodymui, . jos laikais nuo mirties, prieš vie- 
“demokratiška”, no kompartiečio (M. Gedvilo) 

tvirtinimą, kad pilietis Borisevi- 
buržųjų nacionalistų 

Įvadas” (Toks jis nebuvo). Teis-
! mas po trumpo pasitarimo pa
skelbė sprendimą.

— Daugelis kiniečių, dabar 
esančių Amerikoje, nenori grįž
ti į Kiniją. Jie prašys leisti jiems

— Hu Na tėvas yra 
draugas. Nėra pagrindo manyti, 
kad jis būtų pašalintas iš Kini
jos kariuomenės.

Dengo

KAM MOKĖTI NUOMA?

GERIAU SKOLĄ.
4 medinis Brighton Parke, arti5 ir _ .

mokyklų. Mažas imokėjimas. Savinin
ko paskola.

i ______
MŪRINIS—2 po 5 kambarius. Centri
nis šaldymas, atskiras kiekvienam 
outui. 2 acto gar. Aliumininiai lan
gai. Švarus. $62,000. 72-tra ir Wash- 
;enaw.

ŠIMAITIS REALTY

ILEKTROS {RENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leldbtv 
Dirbu Ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Talman Are. 
Tel. 927-3559

ENERGY
WISE ,

Orfiante® car pooh W 
save g aso I In*.
Doni be a Bom Letarf

.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 
NEPRIKLAUSOMYBES

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

(Bus daugiau)
Juozas šarapnickas

St. Catharines ,Ont., Canada

A. L. PILIEČIŲ KLUBO 
PRANEŠIMAS

Amerikos Lietuvių Piliečių 
j Pašalpos klubo eilinis narių su
sirinkimas įvyks sekmadienį, 
balandžio 10 ,d.,„ 1 vai. popiet, 
Anelės Kojak-salėje, esančioje 
1500 S. Talman Avė.

Nariai prašomi .atsilankyti, 
nes yra svarbių reikalų aptarti.. 
Bus ir vaišės. ;

Rožė Didžgalvis, rast.

— SLA 131-tos Moterų kuopos

“LIUCIJA” i
Miko Šileikio apsakymų knygi. j 

i“Liucija* jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesnį ir trumpesni apsa 

kymai, 184 psl. Kaina 85.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave . Chicago. IL 60629.

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St.

TeL: 436-7878

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automublil* 
Liability apdraudimas pensini*-

kims. Kreiptis:
A. LAURAITI!

4645 So. ASHLAND AVI.
TeL 523-8775

i

ESTATE SALE. 3 bedroom in
come bungalow, near transpor
tation, churches, school, hospi
tals. After 7 P.M. call

LU 5-9353

GENERAL HELP WANTED
(Bendroji pagalba reikalinga)

Dengiame ir taisome visų 
į šių slogus. Už darbą garan

tuojame ir esame apdrausti.
Į ARVYDAS KIELA 

6557 S. Talman Avenue
•£ * Chicago; IL 60629 ‘ f _ 
434-9655 ar 737-171' ,

TWSNOTHNGTO

© 1982 Dorsey Laboratories, Division of 
Sandoz. Inc.. Lincoln. Nebraska 68501

L JAU ATSPAį®INTA 1 .
J. KLAUSEIKia KNYGA

DO YOU HAVE FRIENDS OR RELA
TIVES WISHING TO IMMIGRATE TO 
USA OR CANADA? OUR EXCLU
SIVE FOREIGN EMPLOYMENT 
BOOKLET EXPLAINS THE NECES
SARY STEPS TO UNDERTAKE IN 
ORDER TO APPLY. ALSO LISTS 
THE COMPANIES HIRING FOR 
OVERSEAS COUNTRIES SUCH AS 

. KUWAIT, VENEZUELA. SAUDI
ARABIA. THE MID-EAST, ETC. 
PERMANENT /TEMPORARY WORK
ERS NEEDED ARE TRADESPEOPLE, 
LABORERS, PROFESSIONALS, ETC. 
FOR .FULL INFORMATION SEND A 
SELF-ADDRESSED, STAMPED EN
VELOPE TO:

AMERICAN OPPORTUNITIES, 
Dept. 5032, 701 Washington Street, 
BUFFALO, N.Y. 14205, U.S.A.

A. TV ERAS "

Pirdivimag Ir Taisymae 
2644 West r»th Streef 
TeL »EpubHc.7-lWl

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. MEDAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, 111. 60632. Tai. YA 7-59Š0

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

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:'

Mr. K. Januta

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomins gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo abdminimua.

Dr. A. Gumcij — MINTYS IR DARBAI, 259 psl, liečia 1905 
metų (vykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas diena* b 
•usirūpinimą_____________ ___

Dr. A. J. Gusęen — DANTYS, jų priežiūra, tveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais

Minkštais viršeliais, tik
Dr. A. J. Gn«en — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ĮMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntni čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kafrioe pri- 
dedaat Ji persiuntimo išlaidoms.

18.00

83.00

82.00

IT®? 3< KALSTTD IT., CHICAGO, IE t MSI

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.

Tel. 585-6624

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS — Astrological- 

Tarot Card Readings 
$10 

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 S. Archer Ar?. , 

Tel. 523-3685 (Pr.)

TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

oadėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomif 
formomis:

Knyga su formomis gauna 
m* Naujienų administracijoje.

——------—■ — ———;----- <
AL ŠIMKUS- P

4. Notiry Public t . ' 
INCOME TAX SERVIC1

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

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zagclia, Agent 
ne»!6 w. m u

60642, - 424-1654

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

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

Sestai: nuo 9 vai. r. iki 12 vai. i 
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
2649 West 63rd Street 

Chicago, DLL. 60629

ADVOKATU DRAUGIJA
V. BULAITIS 

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

Nuo 9 ryto iki 5 vai- popiet 
Šeštadieniais pagal susitarimą. 

6606 S. Kedzk Avė.
Chicago, 111. 60629
TeL: 778-8000

■ J PATS SKAITYK IR DaR KV 
I TUS PARAGINK SKAITYTI 

DIENRAlfĮ "NAUJIENOS^ .

6 — Naujienas, Chicago, 8, Ill. Wadnwday, April 6, 1983


