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— Prez. Beąganas neturi nie
ko prieš susitikimą su Jurijum 
Androjjovu, bet tuo tarpu dar 
neaptartas joks reikalas ir nėra 
prasmės susitikimui šiandien.

TENISO ŽAIDĖJA NORI 
LIKTI AMERIKOJE

remti Religijos šalpos Fondą 
kuris atlieka didelę.misiją. Tau

LIEPĖ DEGINTI KAIMUS 
ATLMTI PIAUTUVUS

Valstybės sekretorius labai plačiai išsikalbėjo su J. Car- 
teriu, grįžusiu iš kelionės po Artimuosius Rytus.

tina, kad pavyko užimti geras 
stra teginęs pozicijas..

— Graikijoje buvo nušautas 
dešiniojo laikraščio redaktorius 
C. Atanacistatis. Saugo visus 
uostus, kad žudikas nepabėgtų.

* BAHAMAS
i.
• * ‘DOMINICAN

REPUBLIC

Anne j 
Aplin-

— Sekretorius Caspar Wen- 
berger atskrioo, j Portugaliją 
aptarti atominių raketų lizdus 
Europos valstybėse.

— Izraelio tankai ir vėl buvo 
atšliaužę į tą pačią vielą, kur jis 
anksčiau buvo prie amerikiečių 
saugomos zonos, bet tvoros šį 
"kartą nesulaužė.

mą, k salėj ė. ..
Praeita;protoko

lą ^r^M;^^;č^5*ulėxne®š 
(Protok o|a§š/Ta^y pį \Vataū'r

nori, kad jie būtų vykdomi.
Ruckelsbaus nenori, kad pasi- 

, kurie 
. valsti-

^'.yišp^fe’anj^ią^^šj^BŽgyrirnu 
^ąšdybos ’yelkloš^pęttmti plo-, 
jimu. ;;'. -■ •
€ - -Beje;-3. - Bag^ži-tišJpbsrūlė, kad,

J. Žemaitis užgyrė VLIKą, 
kuris Europos Parlamente lai- 
'mėjj^fe^^jpripažinimą, -ir pra;

Beirute Izraelio kariai šau
do b'e jokio tikslo. pareiškė 
JAV-marinų kap’tonas.

komunistų, pri-

IKI ŠIO METO NIKARAGVA 
PUOLĖ SALVADORĄ, HONDŪRĄ 
DABAR PRASIDĖJO KOVOS PAČIOJE NIKARAGVOJE 7

PRIEŠ KOMUNISTUS — SAND1NISTUS

s ir inkim c^-p ? ( i
Pirm', 

tė vaĮdy^l^ii^t^ jn'anęšimą. 
Piniginę 
ninkas
kasos jĮalyviaijrašydin-

S.

Nikąraguos kariai verždavosi i Salvadrą, Honduras. Dabar pačioje 
Nikaraguoje prasidėjo/kovos prieš komunistus.

re 7-^t^COSTA RICA 
GALAPAGOŠ

uAm—-plJERT0^JAMAICA;^^™!IL^-RICO

radiems, -Tuesday, March 22, 1983

Pirmadienį aukso uncija 
kainavo $414-.
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NICARAGUOJE KOVOJA PRIES KOMUNISTU!
Marquette Parko Reg. Lietuvių Bendruo

menės visuotinis susirinkimas
■■ “ f - ■ ■ ' ■...' ’ /. . . I

1983 m. k»vb. 20 d. 1 :-I5- vai. įvežtųjų minėjimas; Lietuvių die- 
Marquette .Parko lietuvių pawpna; Ji Vaičiūno-minėjimas; Mai- į 
pijos salėje pirm. Įg. Petrauskas., 
pradėjo šūširinkimą ir sveikino 
dalyvius,’'

Prie - garbės stalo pakvietė: 
kan. V. Z'akarato&a,. kun; J. Juo- 
zevičrų, kun. K? Kuzminską ir 
V? Pocių. -' .;7 - >■ - j

Pirmininkas paminėjo, ękad 
1982 metJfU mirė /šeši nariai. 
1983-įn. kovo 18 d. mirė BALFa 
apskrities/sekretorius- ir rnūšiį 
narys K. Jbnuska. (Pašarvotas 
D. Petkaus- koplyčioje). Atsistą- 
j i imi pagerbti m irusiej U ' ■■ ? •

Susirinkime 'prihntf-šie na
riai: St. Batūra, B. yahška. St. 
Dagx’s, A. Galeckaitė, A. Bu-, 
tauskas, - L. Jarss^A. Nederaus- 
kįenė, D. J^ėtrųtytė,. Ą., Skeivie
nė, D. Vengrienė. Naujus narius 
pasitikome katutėmis.

:Susirinkimo prezidiumo pir-.. 
m’ninku; pakviestas dr. VI.. Ši
maitis, sekretoriumi Ang, 
Kalelienė. • ?’'

- . . ” r . -4. ' \ * C

V; Pocius -sveikino Brighton.

romo minėjimas^ su plačia pro- j 
grarha;_piknikas; balius; išvyka 
į East Chicago pas p.p. čiurins- 
kus: Rockforde suvažiavimas.
' -Ri Liet. B-nės -fondui surink-I 
ta • *3,000. Fondo pirmininkas * 
K; Čiurinskas; Pirm, pranešė, > 

. kad š.m. balandžio 9 dieną bus 
aukotojų pagerbimas su vaišio
mis. Prašė visus gausiai daly
vauti.

Sudaryta Kultūros taryba, ku-i 
ri skelbia, konkursą: Lietuvos I 
.istorijos parašymui ir jaunimui ; 
eilės kūrinėlių. Jaunimo kuri-i 

;ūiams Jundatoriai: dr,. V. Dar-1 
gis h? J. Žemaitis. .Skyriaus vąl- J 

•dyba įsijungusi į šią veiklą. Pir- ; 
. piininkė — Z. Juškevičienė. : ;

Po pirm. Ig. Petrausko išsa
maus pranešimoj ir P.. Adomai
čio apyskaitos, Kontrolės komi-

US,

300 Milės 
l_., . l-ll;

PENINSULA

Venezuela

COLOMBIAECUADOR

ZPadfic Ocean
ZZ^^^EL SALVADOR.

įsijos aktą perskaitė Ki-Povilai-! prašymą surasti po vieną naują 
tis. (Kontrolės komisijos aktą narL siūlė Įnešti fondui šimti-1 
pasirašė: dr. .VI. Šimaitis, A. n§- iei*F’ nesuras naujo nario.

• Balčytis ir KJ Povilaitis). ' Kun- K- Kuzminskas prašė pa- * 
Parko R;/"įięl.: B-ųis vardu ir . ’Pę pranešinių buvo ir paklail-

šimų, J? įžėmaftiš- prašė paa išf\ 
kinĮK/ an R. Ejet. -B-n’ėi fondas* Jabur 
neturipranašumo Į Tąuį&s bei ki
tus fomtos?, Petrauskas atsakė,

mos 8,-ŠB^^rų;tfoL;’. Balansas išius-, narius. 
$10,329.85į/;--/ž

1982 $9,432.73 ‘ 
kasos salt^^OT^F^';-'; ŽĄ-

1983 mjjįrjąmas^t^, 1983 rų; 
išlaidos kairio $150.

Tad k&ntrblės-į dienai, , kovo 
10 d. bityb ^ifCĖf7712. Pinigai 
laikomi Midland Savings & Loan 
Assn., eiif. sąskaitoje. ; •

Trumpai;, paminėsiu iš valdy
bos veiklos. Valdyba kadencijos 
metu turėjo 12 posėdžių, kūriuoę 
se aptartiTvrikkTlr ateities už
mojai. ♦. *- ■

Skyrius-' turėjo eilę minėjimų: 
kan. V- Zakarausko jubiliejus; 
R Kalantos; Motinos diena; iL

TEGUCIGALPA. Honduras— 
Iki šio meto Nikaraguos kariai, 
vadovaujami kubiečių, įsiverž
davo j Salvadorą, naik’ndavc 
susisiekimą, sprogdindavo elek
tros transformatorius ir degin
davo Salvadoro ūkininkų pa? 
sloges. Pinnadienio pranešimai 
sako, kad savaitgalyje prasidėję 

Nikaraguoje.

įvyko pirmieji 
tarp Nikaraguos

MANAGUA, Nikaragua. —1.70 
nylių atstumoje nuo Managycs 
gerai ginkluoti Nikaraguos bėg
iai lėktuvu buvo atvežti į Ni

karagua ir paleisti kalnų srity.
Įsakė

visoms karo jėgoms apsupti nu
leistus kovotojus ir juos visus 
išnaikinti. Kariuomenės dali
niai permesti į Honduros pasie
nį, išsprogdinti visi tiltai, kurie 

„veda Į užimtas vietas, iš ūk’nin- 
kų atimtas visas maistas, pjau
tuvai ir durtuvai, kad nukišti 
kovotojai negalėtų gintis ir ne
turėtų galimybių imti maistą iš 
įpylinkėse gyvenančių ūkininkų.

Nikaraguos vyriausybė Įsakė 
karo jėgoms išnaikinti kiekvie
ną vyrą, kuris drįso skristi Į Ni- 

'.taraguą ir pakelti ranką prieš 
•laba r tinę Nikaraguos vyriausy- 
>ę. Tpo tarpus dar nepavyko pa
roti nė v'eno kovotojo nelais
vėn, bet jau aišku, kuriuos kal
aus kovotojai užėmė.

.. Sekmadieni 
susirėmimai 
gyventojų ir vyriausybę kon
troliuojančių
dengus’ų sandinistų vardu. Sam
dinistų judėjimą kontroliuoją 
Į>omunistai, turį glaudžius ry
šius su Kuba ir su Sovietų Są
jungos vyriausybe.

Kovos prasidėjo kalnuose, tik 
tai apie 70 mylių nuo Managuos 
Nikaraguos sostinės. (Nikara 
guos raitijas paskelbė, kad Ni
karaguos tremtiniai, pabėgę j 
Honduras, ten buvo apmokyti i 
lėktuvais nuleisti Nikaraguir 
terHorip^pisfeet ^Honduras "Vy: 

; Tiąūsybė paneigė • tokias žinias.)
Aukščiau Nikaraguos karia 

■įsiverždavo Į Honduras teritori- 
•^ų. il iš teųyerždavosi į Salvb.dc, 
rą, J/et,paskutiniu metu Hondu- f * S •
ras;nelersdavo Nikaraguos pači 

.. tizanarus maršuoti į Guatemala!
vieno ° iŠ^hai-pulti Salvadorą. Dą{ 

galėtų Į Larwė; 'Honduras vyriausyb| 
uždtfžūtfdę Nikaraguos karia 
veržtis į-'Guatemala ir S'alvš

PREZ. REAGANAS VAKAR TARĖSI 
SU- WILLIAM RUCKELSHAUS 
JOHN HERNANDEZ NEPAJĖGIA VADOVAUTI 
; | TOKIAI ATSAKINGAI ĮSTAIGAI

WASHINGTON, D.C. — S k/; 
inadienio nak4> iš Seattle į sos
tine atskrido William Ruckels- 
haus, kuris prezidento Niksono 
laikais .vadovavo Aplinkos glo
bos Įstaigai. Niksonui išėjus iš 
prezidentūros,’Ruckelshaus taip 
pat turėjo atsistatydinti.

William Ruckelshaus pareiš
kė Takonos laikraštininkams, 
kad jis skrenda pasimatyti su 
prezidentu Reaganu. Preziden- 
dentas prašęs jį padėti jam,tvar
kyti tokią atsakingą Įstaigą.: 
Ruckelshaus mielu noru sutiko 
padėti prezidentui, bet pokalbio 
metu jis nori ir apie darbo są- 
Ivgas išsiaiškinti. Jis nustato 
faktus ir daro sprendimus, bet

jas vartojo Afganistane prieš 
afganistaniečius, Į s i t aisiusius 
kalnų pašlaitėse. Sovietų kariai 
pria Afganistano kovotojų ne
pajėgia prieiti, todėl rusai nuta
rė prieš juos pavartoti nuodin-

Į gas dujas. Amerikiečiai iškėlė šį 
klausimą viešumon.

Dabar rusai tvirtina, kad 
amerikiečiai moko afganistanie
čius, kaip nuodingas dujas nau
doti prieš Sovietų karius.

Valstybės departamentas 
paneigė žinias

WASHINGTON, D C. — Vals
tybės departamentas paneigė ži
nias apie apmokymą afganista- 
nkčių vartoti, nuodingas dujas.

R. Taylor pareiškė, kad Vals
tybės departamentas neturį jo
kios žinios apie nuodingas du
jas. Afganistane nėra Amerikos 
karių, kurie galėtų juos apmo
kyti. Tai yra gryniausias Sovie
tų propagandas Įstaigos išmis
tos, pareiškė B. Taylor.

Husai kaltina ameri
kiečius AFGANISTANE

MASKVA. Rusija. — Sovietų 
valdžia kaltina amerikiečius ne-f 
va jie Afganistane moko kovo
tojus vartoti nuodingas 
prieš Sovietų karius.

Afganistane 'nėra- nė 
Amerikos kario, kuris 
Apmokyti afganistaniečius, kaip 
vartoti nuodingas dujas. Sovie
tų propagandos agentūra tvirti
na, kad rusams pavyko paimti 
nelaisvėn apmokytą afganista
nieti, kuris tvirtina, kad ameri-- 
kiečiai jį apmokė.

Sovietų valdžia nuodingas du-

D. Tridienė paminėjo,/ kad 
-. moterys, pasipuošusios tauti
niais rūbais, dalyvavo kardinolo 
J. Bernardin iškilmingose šv. 

Mišiose. ’
Pirm. Ig. Petrauską - prašė 

Naujienų redaktorių tarti /.odį. 
M. Gudelis sveikino tokį našų 
susirinkimą išlinkėjo sėkmės.

Susirinkimas baigtas Lietuvos 
hjmnu. Po to buvome pakviesti 
kavutei su skanumynais, kurių 
retai tenka ragauti.

Susirinime dalyvavo arti 150 
narių. Prie registracijos nariai 
sumokėjo šių metų nario mo- 

Susirinkime iš- kestį.
Susirinkimas puikiai praėjo ir 

nariai linkėjo valdybai sėkmės.
K. Paulius

- • . - * . i r ■ .

Valdybos, daržųkirtjas

' 'Valdyba buyo- renkania dve
jiems metams; su papildymu, 
‘ vieton išstojusių,. - ■ ’

Likę šie valdybos^naĮ-iai; ku
rie pernai išrinkti: Tg. Petraus
kas, J. BagdžiuS, St.4iaulėnienė, 

i J. Kreivėnas.
u-inkti dvejiems metams: J. Ja- 
siūnienė, P. Adomaitis/;E. Mic-

11 ■ \
. kieno, V. Kožica.

Plojimu priimti. Pirm. dr. VI. 
Šimaitis pasiūlė' valdybai su
keikti teisę kooptuoti daug:au, 
^eigu prireiktų. Plojimu priim
tas šis pasiūlymas. /

WASHINGTON, DC. — Ge
riausioji Kinijos teniso žaidėja, 
19 melų Hu Na. praeitą vasarą 
sužiidė jai skirtus žaidimus, 
juos laimėjo dabartinės Kinijos 
naudai ir nutarė daugiau į ko
munistinę Kiniją nebegrįžti.

Vakar ji atvyko Į Kongresą, 
susitiko su Kongreso atstovais 
ir papasakojo, kodėl ji norinti 
pasilikti Amerikoje. Ji tvirtina, 
kad pačioje Kinijoje Į ją buvo 
daromas spaudimas, kad ji Įsto
tų į Kinijos komunistų partiją.
Ji nenorėjusi to daryt’, nes ko- siems. 
munistų pąrtjja esanti dalelių 
blogių šaltinis. Kada ji,-nelaimė
davo /s ėdimo, tai politinis ko
misaras jai sakydavo, kad ji pa-

i Rankamai nestudijavusi Lenino, 
todėl nesistengė kiek reikia, 
laimėti, nors ji yra įsitikinusi, 
kad Lenino studijos nieko bend
ro netari su teniso žaidimo lai
mėjimu ar pralaimėjimu.

kartotų panašūs įvykiai 
vyko Texas ir Michigan 
jose.

Atsistatydinus poniai 
Burford, pr;z. Reaganas 
kos globos įstaigai vadovauti 
paskyrė John Hernandez. Jis 
jau anksčiau dirbo šioje įstaigo
je, bet vadovybei jis nebetinka.

Dalias srityje jis leido švino 
bendrovėms apkrėsti didoką 
plotą, švino dujos pasklido ne
turtingų žmonių apgyventoje 
apylinkėje. Kol švino yra mažas 
kiekis, tai nesusidaro pavojaus 
sveikatai, bet kai švino dalely
tės užkrečia platesnį plotą, tai 
pas;daro pavojus gyventojų 
sveikatai.

Specialistai tvirtina, kad švi
nas yra 6 ar 7 kartus pavojin
gesnis vaikams, negu suatigu- 

Aphnkos globos įstaiga 
turi rūpintis, kad ta apbnka ne
būtų švinu apkrėsta.

Dabartinių metu Nikaraguos" 
tariau kubiečių vadovaujami; 
gali-veržtis tiktai tiesiai Į Salva, 
dorą.

Sekmadienį jau prasidėjo ko
vos pačioje Nikaraguoje. Tuo 
tarpu dar nėra jokio pareiškimo 
iš kovotojų pusės, liet Honduras 
valstybėje esantis

IKaLėndorėlis

Kovo 22: Kotryna. Tautgaila 
Meida, Vydūnas, Sk ‘ Kuo 
nis, Gudigaila.

Saulė tek

centras tvir-

Buvęs prez. Jimmy Cartens, pasitaręs su izrael’ta 
arabais, vakar grižo į AVashingtoną ir informavo 

sekretorių George Shultz.



Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai 

Naujausių moks'c žinių populiarus perteikimas 
TONAS itDOMAVILIUS, M. D.

MAISTAS - ŠIRDIES ŽUDYTOJAS 
IR GYDYTOJAS

Maištas, priklausomai nuo jo tinkamumo, 
gali širdį žudyti ir jų gydyti.

(Mediciniška’tiesa)
Mejį, Tcjuviai, nesame rusiš- kaltinkime nei savo darbo Ta

kieji “muzikai”, kurie žegnojasi sies, nei rasės. Širdies atakos 
tik perkūnui trenkus: kurie su-Į siaučia visame krašte, visokios 
sigr’ebia savo širdį saugoti nuo| rūšies namuose, jei neapsisaugo- 
atsisakymo plakti tik tada, kai jama nuo virš minėtų širdies 
tai širdžiai jau jokios pągalboiį ■iyęikąlinguinp priešų, 
nėra. ’ ’ • ’ ’—£—

Mes taip pat nesame įątvių 
pravsržiuojami “leSai” — apsi
leidėliai, kurie nesirūpintume 
laiku užbėgti širdies negero
vėms už akių. Todėl visi sukrus- 
kime visus savo darbus atlikti 
laiku ii- tinkamai. Politikoj^ 
dabar imkime save gelbėti nuo 
tikros pražūties. Religijoje ryž
kimės nugarą^ atsukti visię'ęiš 
painišusiems atskalūnams, kiĮr 
rie mus migdo religinėmis pa
sakėlėmis. Sveikatos srityje mė? 
pradėkima dėti tvirtus pamalus 
iš anksto, dar gerokai prieš at
sisakant širdžiai mums tarnauti.

Sveikatai gerinti darbų 
neatidėliokime

Jau susižapinome su įvairiais! 
‘širdies sveikatos griovėjais. Jįj 
svarbiausi yra šeši: perriebuš 
kraujas, p. paukštas kraujospū
dis, perdi delis svoris, persai dus- 
kraujas. rūkymas ir neveiklu
mas.
. Yra atlikti tyrimai, kurie nu-’ 
,rcdo, kad žmogui turint virš iš
vardintų širdies sveikatos grio^ 
vėjų bent TRIS .— jo širdies 
ataka priartėja net TRISDEr' 
ŠIMT (3D) karių arčiau, palytį- 
nūs su normos ribose luos daly
kus turinčiaisjais.

Visi atsiminkime, kad nerei* 
ką kaltinti visai nekaltų dalykų 
dėl mūsų širdies atakos. Tvar-’ 
kykimės visų pirma su mirėtaia 
šešiais š rd.es priešais. Nekaltin
kime nei pajamų menkumo, nėr. 
vietas, kurioje gyvename (netei- 
š.ngai sako tikagietis, t’k ką- 
grįžęs iš Arkanšo, kad ten žmo
nės gyvena po šimtą metų, u 
■Ciiicagcje miršta jauni...), ne;Tik jo perviršis kenkia širdžiai.

Burlaivis ^Cutly stsr**

igavę asmenybe pąsilpusieji be , suskilo savomis nuomonėmis.

Jęj suskaitysiiije DĘslMT 
(10) svarbiausių žmogaus mir
tingumo priežasčių, tai širdie? 
ligos rasis PIRMOJE vietoje vi
same TUZINE (12) kraštų, ku
rie yra daugiausia pramonėje 

■pažengę ir skaitosi turtingiau
si. Štai tas tuzinas kraštų, ku- 
iuose vyrauja širdies giltinė: 

jLapadą, Suvienytos Amerikos 
.Valstybės, Vakarinę Vokietija, 
Danija, Suomija, Prancūziją. 
Nųnreg’ j a, Angli ją, Olandija, 
ivediją, Šveicarija ir Auslrali-r M nėti arterijų užkamšalai da- 
ja. Žmoma, mums nereikia bėgy; >ar laboratorijose pagaminami 
;i iš jokių kraštų ir pradėti ur; | neveik kiekvieno tiriamojo gy- 
riųip žniOgaus gyvenimą. Ne,:| ^uįio širdies arterijose: ■ šuns, 
(imtą kartų ne! l ik mums rei?.j žiurkės, kiaulės, viščiuko, ąnties, 
ra lietuviškos galvos nepamesti Į karvelio, jūros kiaulyįės, bam^- 
r imti tvarkytis su širdies svtiy cerio ir beždžionėm — ųrąįtįnant

Kiekvienas žipom, kad kiekvie- .ketų be druskos valgyti ir vais- 
no dalyko, nef-s ir geriausio, per-! tus imti — toks leisis dar ir ki- 
viršis yra gyvybei kenksmingas.' tą’.p savo šjrdį alina; jis pageltą 
Taip esti ir su cholesteroliu. Jo [teįūjospūdį laiko .narfeąRuĮ Tai 
pervirši sudaro vieną dalį už
kamšalo. kuris užakina arteri
jas. Tada širdies raumuo ne
jauna kraujo-deguonies-maisto. 
0 be' maisto kiekvienas gyvas 
iaiktas negali ilgėliau išsilaikyti.

r Imti tvarkytis su širdies sviri
kates griovikais labai -energine tuos riebių ir ę^ulgsįteęife 
gai ir tikrai geru keliu einant ~ ,
Jirm ausia imkime tvarkytis! sųl visi žinom, o cholesterolio šalti- 
maislu: nesveiką maistą išguikij j niūs ne kiekvienas pažįstame, 
mc iš savos pastogės ir daugiaiĮj š‘*;   :   » 
tokio į savo stubą neįsileiskimeįj ia,

Maistas — širdies griovikas ’ 
ir gydytojas

’io gau$$ maistu. Riebų maistą

Štai svariausi jie: raudona mė 
visos dešros, dešrelės, try

niai, ,pieno riebalai (sviestas, 
riebi varškė, toks sūris), gyvio 
vidaus organai, ypač kepenys.

Paskutinieji, naujausieji nie^J Todėl lokio įr riebaus maisto 
lįciiiiškų tyrimų daviniai nuro-J auo dabar visi lietuviai venki-- 
do, kad arterijų priskretimas, jųj me. Nuo jo, o ne nuo Ghicagos 
•jiolfesterolhi prirūtiijinias, gali • bėkime į tiesesnes ir mažiau 

cliolęšterolio turinčias vietas. 
Čia pirmiausia turi tvarkytis 
mūsų .virėjos, šeimininkės, vai 
gykios, parengimuose maisto ga
mintojos. Artėja šventės — ar
tėja ir širdžiai ]>akasynos. Per 
šventes iki dąbar Ii; tu viski sta- 

I .ai lūžo nuo riebalų ir choleste
rolio. Net J Naujienoje šeimį-

^idlfcsteroliu pririutijimas, j 
tįitr -SULAIKYTAS, ir net pa<: 
naikintas, tinkamu maistu. Tas 
tinkamas maistas yra sumažini- 
,mas.dyiejU ma’ste dalykų: CHO- 
LESTEROLlp ir GYVULINIŲ 
Aijd^ALŲ ( ai ura led fats). Tuo 

-būdu bus galima sumažinti dioi 
.eaterplio perviršį kraujuje.

Cholesterolis normos ribost
. .sraujoje, yra būtinai reikalin- • ninkių kampelis neapsieina be 
gas. Tas chemikalas yra laba;

. svarbus gyvybės palaikymui.

,^trąūsiška poli tika: • lįkfsą.' gįąlvą 
« 'b^kųlas ir mano,. kaU -sirriies 
^Ihnė’to nemato, nęsufcas -Jaltai

'moteriške, ‘devbrt^i&spTrfi- 
$yniQ^ kitokių pegėrun^ (per- 
rūgštąbs kęąįją, hervįnimosi 
dėl inenkpiekio, gerų darbų ar
timui neatlikhno ir dėl tq ge
riausio nusiraminimo ąeapturė- 
jimo...).

Persivalgymas -yra 
širdžiai peilis • y

-. $iwlies ligų ^usuipu bęąirū- 
jibaulie j i gy®f^jai ėiQė ^įrinė-

-,T»V -T -

nūs žmones ir lyginti jų širdžių 
mirtingumą. Dąuguma ameri
kiečių taip “gerai’? (kaip žmonės 
šakę, ne kaip geri gydytojai ži
no)' valgo, jog įtarimas kilo, kad 
jie tuo" valgio ?gerųmu” savo 
širdies pakasynas suruošia, šio 
krašto žmonių ni-aistas vra rie
bus, Įvairus,'skanus, patogus ir 
jukraus, druskos, cholesterolio

Naujienos gavo laišką iš Ra
cine gyvenančio skaitytojo:

Gerbiama Naujienų 
Administracija!
šiuo pareiškiu Tamsioms, kad 

nuo š.m. vasario 1 d. nutraukiu 
Jūsų leidžiamo laikraščio “Nau
jienos” prenumeratą. (...) Su 
pagarba. . _

P.S. Priežastis: protestas už 
Naujienose January 18 d. 1983, 
Nr.' 11 “dąktarėlio” Adomavi
čiaus straipsnį, užimantį visą 
antrą guslapj, kur yra įžūlus, 
bedieviškas, ■p r q v o k u oj antis 
Šmeižtas ir netiesa, nukreipta 
prieš tįįiččius prieš
dvasiškius ir ęvąngeliįtus, ir iš- 
kraipįąiaaišyęnlp gąšto. Tu gali

teismo nekaltuęąlus žudo vien 
už tai, kad jie kitaip galvoja.

, Tamstos, Gerb. Naujienų Skai
tytojau, pyktis kilę vien dėl tų, 
kad šis skyrius p^kelbė tiesą: 
GERŲ'DARBŲ NAUDĄ. Kito 

, ’ nusižengimo” šis skyrius nepa
darė, nė vieno mkoliojo, neįžei- 

, dė, tik neteisingus tvirtinimus 
| — gerų darbų nevertinimą pa- 
I smerkė. Šitokį darbą kiekvienas 
‘ skaitytojas, įskaitant ir Tamstą, 
i vi a kviečiami atlikti. Mat. kiek- 
| vienas iš mūsų šiandien gyvuo- 
1 jame vien tik kitų žmonių al- 
i liktų gerų darbų dėka. Todėl 
mes nekartokime Deglosios Be
gėdės elgesio: apturėję gėrį iš 
kitų, neskriauskime jų.

Dėl švento Rašto irgi pati 
tiesa: vienas Dievas, v jenas 
šventraštįs, o jo aiškintojų dėl 
savo asmenybės, nevienodumo, 
yra nesuskaitoma gausybė. Ant 
kiekvieno lįąmpo čia vk 
kios koplyčios, v>s kitokie aiški
ni ma i to paties dalyko. Net po 

. Vatikano' susirinkimo teologai

Todėl nesijaudinkime, o kiekvie
nas savaip pagal savo asmeny-

vieųa dalyko nedarykime: du
kart Jų nelaikykime nei trimis, 
nei penkiais, kada tiesa yra KE- 
TURL

šis skyrius, atsiprašydamas 
įžeidęs Tamstos nusiteikimus, 
kviečia vienybėm atidžiai reika
laukime, kad ne tik rašytojas 
būtų teisus, bet ir' skaitytojas 
nešeitų į laukus.

Tamstai lieka visi kiti Nau
jienų puslapiai skaitymui, kai 
kuris spausdinys nepatinka — 
praleisk jį. Taip visi skaitytojai 
elgiasi, nes niekas visiems dar

sako Tamstai Naujienas visiems 
šiems metams nuo vasario 
mėn., nuo kurio Tamsta prane
šei nemokėsiąs prenumeratos 
kaip protesto pareiškimą. Būkim 
geruoju 1 Tamsios nusiteikimus 
gerbiąs šis skyrius.

Priedas: Naujienoms čekis 
$40.00.

LINKSMU ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
VISIEMS LIEIWIAMS LINKI

A.VU.KK \X TRAVEL SERVICE BUREAU:

A. LAURAITIS

V RASČIAUcKAS

IR VISI DARBUOTOJAI

Sudaromi <1:Ammnlus >;<minė<iis iš Lietuvos iškvų-sli. 
Ruošiami vk.skmM)Ų ir pavienių asmenų maršrutus j Lie
tuvą ir j \ sus pirMHilio kraštus pigiausiomis kainomis Ir 

geriausiais patogumais.

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
BUREAU

ern Ave.. Chicago. III. 60643 
T*l.: (312) 238-9787-8

riebalų ir cholesterolio pertek- 
iaus savo receptuose. Toks šir» 
lūs griovimo darbas turi .liautis 
Mrniiausa mūsų p-:cių pastogė- 
e. Labai lengva nurąšyfrLietu- 
•>škos' Virėjos receptus. Deja, 
jie dabar atmestini, kaip širdį 
žiojantieji. Kadaise sveiko val
gio receptus paruošdavo Adelė 
Duobfenč. Jie buvo apgalvoti, 
aaujai sukurti, išbandyti ir tikri 

. sveikatingumo perliukai. Juos 
nisiraskite senuose Nauji, nų 
numeriuose ' Sveikatos sky
riuje, Jei nesate latvių vadina- 
nieji icišiai. Kai Adelė sustiprės, 
,i vėl mums pagamins sxeikatos 
atžvilgiu be ptieka šio mums 
'nksmus. širdies sveikatą užlai
kančius receptus.

s

Choleatcio’io portcklivs 
žudo beždžionė® širdį

Beždžion's rp.uri toki 
iird’ *s atakas ku p ir žmonės,, 
oi jus esti maitinamos viduti- 

, na; gausiai riebalais ir choleste- 
ubu. Kąi kulius ..(io Lko mais- 
o apturi sLįgios t iir' ,• uė’. šir

dies atakos.
Vicpą vien c». |ė n: 'ej 

pąs byid ic-re.^ m niky aląkŲ 
buvo jų mais.a pake tinius: prą- 
tejim 
;hol '

7. ITlMI)
. ;ųu
’O 8 ’ «l a 
kamėjas

■ ive a.^1
’ >i sėd‘J ir’u, 
jensii

t J in to 
mūsų

jas maHiuti riebiai ir 
l c rolių gs tisini,

ųc vien maistas tiek 
Al. li-nį ir gy vulį žudo. -j- 

i .irlvrijas užkemša. Tas 
dHintimas kitų ne- 

likimo, ųž- 
(tr.ip \: >ų lietuviškų 

į '.jt m-jgstąmė!), padi- 
IJaujospūdžio (dažnas 
junsminkas nenori net 

(įu‘Qė apie jo pa kvitą kraujo- 
spūdį — jis yęliją nesimątuoti 
sax o kraujospūdžio, kad nerei-

fŲpasauiyje'gyvenančius■ įvai- j sakyti, tik žmogelis piktos dva- 
į|sios įtakoje ir pasitarnaudamas 

šėtonui, iš kurio ir susilauks at
pildo”. I

SVEIKATOS SKYRLAUS 
ŽODIS VIRŠ MINĖTU'

REIKALU

ž.ipogaus sveikata yra trejo
pas (būtinai trejopas)
kūno darna, proto šviesa ir nu- 

(jausmų, emocijų,

gėris

pįljųas. Taip ir sulaukėm ne ba-, siteikimų 
dąujančių, bet nutukusių vaikų. Į trump'au vienu žodžiu — A-Š-:
Šįči krašto žmogaus vargas yra MENYBŠS) - tvarką, suhrendi-Į 
RERSIMAITINIMAS, ypač kai mas. Gerai būtų, jei žmogus ne-Į 
kuriais maisto gamingais.- Pats ■ turėtų žmoniško pavidalo tol, 

lįaikąs dabar keisti kiekvienam j kol jis minėtai TREJOPAI esti 
'ies?reika maistą sveikesnių:• Ee- ’ nesusitvarkęs. Taip esti su pete- 
sesniu , ir mažiau cholesterol u Į 
perkrautu.

Išvada.. Nelaukime ,kol dau
giau davinių mokslas suteiks 
apie maisto įtaką širdies ata
koms. Kiekvienas ne leisiu save 
laikant's lietuvis jau nuo šios 
minutės pradėkime sveikai, tik
rai lietuviškai maitintis. Tada 
mes ir mūsų širdys turės tikrai 
Vęlyk’šką gyvenimą. Tad visi į 
Pris.ikėliiųą_ sveikatoj) pęr . svei- j
<ą mitybą.

Pasiskaityti. Dr. Jeremiah 
Stamler: Your Heart Has Nine 
Lives. The Benjamin Co., Inc.

* * «
Naujienų skaitytojau, 
tu pyksti — tu kaltas

liškę: kol ji nesubręsta Į gražią 
plaštakę, ji pergyvena karmino, 
kiauto pavidalus. Deja, žmonės J 
iš pažiūros atrodo visi gražūs, 
bet savo sveikatingumu — toli 
p ažu ne. Ypač žmogų žaloja jo 
asmenybes (nusiteikimų) ne
tvarka. Kas vienam gražu, kitam 
biauru. Taip nusiduoda vien dėl 
žmogaus ASMENYBE IŠSIVYS
TYMO LAIPSNIO.

Asmenybe pastipusieji pyksta, 
koliojasi, šėtonu prakeikia kitus 
asmenims, jiems keršija, pro
testuoja kaip įmanydami, kiek 
jėgos turėdami, vien už tai. kad 
kitaip galvoja nei koliojantysis. 
Senovėje tokia asmenybe pasil- 
pusieji kitaip tikinčiuosius ant 
laužo degindavo, o dabar jėgos

vasario Švenčių - Šv. Velykų proga

I

SVEIKINU SAVO ARTIMUOSIUS, BIČIULIUS 
IR PAŽĮSTAMUS, LINKĖDAMA JIEMS DAUG 
DŽIAUGSMO JAS PRALEIDŽIANT IR DAUG 
-* 1A1 M ĖS P AVAS A B K) SULAUKUS.

Jozef ina Kriščiūnienė
Miami Beach, Florida

Tai jaudina kiekvieną lietuvį
Gyvenant svetimtaučių tarpe, sigirti, jog tokį dalyką vaikai 

vyksta kalbos. niokosi. Tam nurodomas ir “lo
giškas” pagrindas: lietuviai ga
lėsią mokytis visose “plačiosios 
Tėvynės” mokyklose, o palaips
niui, kai ir Lietuvos aukštosios 
mokyklos įves rusų kalbą kaip 
pagrindinę mokymo kalbą, galės 
priimti dar daugiau “brolių” iš 
“broliškų respublikų”. Kam. tos 
nacionalinės kalbos? Visbvėliau 

.ar. anksčiau kalbėsime-! viena 
kalba, bet ;jų(®inoma, nebus lie
tuviu kalba. A.; Ą

ii-Tikslas siekiajųg&.j)^>artin- 
tais tempais —ifS^<Ėmksčiau 
pradėsi, tuo greiičaū baigsi, tai-.

neišvengiamai 
asimiliaciją. Lietuvoj^ šiandien 
gyveną milžiniškas rusų skai
čius, jokią statistika nesuteikia 
tikslių duomenų. Tai, kaip ir 
visa kita, yra valstybinė paslap
tis. Daugelyje Lietuvos vietų 
lietuviškos kalbos neišgirsi, 
ypač tai liečia Zarasų rajoną, 
Švenčionių rajoną,, kur pastaty
tas naujas rusiškas miestas — 
“Sniečkūs”. Ten net gatvių pa
vadinimai įprašomi dviem kal
bom, nfersri het' lietuviškos mo
kyklos, ten gyvenantys lietuviai 
leidžia .paikus į rusišką- mokyk
lą. Prieš keletą metų? Estijoje 
Įvedė sustiprintą, rusų. J 
mokymą vid. mokvklose ir štai 
jau kelinti metai tas pats Įvesta 
ir Lietuvoje.

Specialiai komisijai patikri
nus, buvo prieita išvados, kad 
•‘lietuviai blogai šneka didžiojo 
Lenino kalba” ir, pagal Mask- 

į vos rekomendaciją (įsakymo ne- 
| buvo, bet padlaižiams užtenka 
ir to), buvo sumažintos užsienio 
kalbos pamokos ir padvigubin
tas rusų kalbos pamokų skai
čius. Jei lietuvių kalbos ir litera
tūros mokytojas turi dirbti su 
35-40 mokinių, tai rusistas turi 
tik 15-20 mokinių klasėje. Kaj 
kuriose mokyklose rusų kalbos 
pamokų skaičius viršija gimto- 
sis kalbos pamokų skaičių. Tai 
labai atsiliepia Į mokinių žinias 
— ypač sunku išmokyti rašy
bos, literatūros istorijos, kur rei
kia išeiti du-tris rašytojus per 
vieną pamoką. Turint tokią sun
kią . ir plačią rusų kalbos pro
gramą. mokiniai nespėja per
skaityti savo gimtosios litera
tūros.

Kiek girdėti, švietimo minis
terija jau turinti “rekomendaci
jas” kaip “pasidalinti gerąja 
patirtimi su broliškomis Viduri
nės Azijos respublikomis”, kur 
viskas dėstoma rusų kalba, a

kalbos’^ rusų kalba privalomą jau 
vaikų darželyje. Mažyliai turi 
šnekėti rusiškai dar lopšyje, o 
kad nebūtų jokių priekaištų le- 

, galią j a prasme, naujoje “page
rintoje” konstitucijoje, kurią 
vadina didžiojo Brežnevo vardu, 
tas paragrafas, kur sakoma. kąd 
lietuvių kalba yra nacionalinė 
respublikos kalba, kažkur din
go. Tik Gruzijos TSR konstitu
cijoje vargais negalais tas para
grafas buvo iškovotas.

Sunkų pasakyti ar latviai per
gyvena tą patį, o gal jie jau ir , 
taip geriausiai už visus šneka 
rusiškai? Mūsų ta žinia dar,ne
pasiekė.

Kaip mums padėti, savo tau- 
. tiečiams? Reikės ieškoti būdų 
plačiau šį klausimą nagrinėti. 
Bet lietuviams tai nieko naujo. 
Jei net spaudą uždraustų, vis- 
tiek atsiras knygnešys! Patirtį 
juk gerą turime. Tad laikykitės, 
broliai lietuviai. Sėkmės!

(Iš Europos Lietuvio)

. — Grupė argentiniečių giria
si pasiuntę britų premjerei 
M. Thatcher sprogstantį laišką. 
Jįe nepatenkinti Falklando salų 
likimu.

— Buvęs prez. Jimmy Gartę- 
ris planavo skristi Į Japoniją,

gimtoji kalba paliekama tik pa- ( bet grupė japonų protestuoja 
sižaidimui, kad būtų galima pa-1 prieš jo vizitą.
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Tautos Fondo Chicagos komiteto vadovy
bės pobūvis sū spaudos darbuotojais

(Tęsinys) -žuot kiršinęs vienus prieš ki-
, . . x.v. . tuš lietuvius, prisijungti priėKai perskaičiau pirmadj mo ... . ‘VLIKo vedamo rūpestingo po-N;’.uj ienose savo paties parasy-

l.ti žodžius, tai lik tada paste
bėjau, kad-būsiu gerokai nukly;

litinio ^iarbo.
VLIKo atliktais darbais, tikiu, 

, . , į ir Tautos Fondas visiškai patei-
s nuo temos, kūną buvau pasi- • „r ” 1 J sma savo egzistenc ją, nes jo

parama pilnai įgalina VLIKą be 
materialinių sunkumu dirbti 
mūsų tautos ateičiai, šitai ži- 

j nant, kiekvienas taurus lietuvis 
pirmoje eilėje turi remti Tautos 
Fondą, nss tąs fondas turi vie- ( 
ninieiį tikslą pilnutinę pini-Į 

’.ginę VLIKo paramą, kuris taip 
j ryžtingai kovoja už lietuvio ir

nkęs rašinį pradedant. Aš ma- ‘
.:u, kad visiems yra supra nta- 
?, jog apie ką ~norš kalbant, ar 

ašant, r.ėrą'perdidelis nu?i 
’•r.ia? trupųjį į šalį nukeliau-j

!3s “Į šalį” kuo n »rš rį-j
ką 'pagrir.d’ne mintimi. Tad

i i a grįžtu atgal, atseit, į ten 
kur buvau kryptelėjęs.

Jurkūnas, beąišk ndamasj j0 valstybės išlaisvinimą, 
darbuotojams Tautos! -SU .U(Ės

Fondo reikšmę ir jo atliekamus 
d ii'bus, palietė ir Europos Par

ito padarytus, sprendimus,Į,

Reikia žinoti, kad TF dat ouo- 
tojai aukojasi ir dirba be jokioj 
atlyginimo, o tie, kurie parodo 
savo tikrą tautinį supratimą, ir, 
piniginiai remia šį TF darbą, vi
sas jam skirtas aukas gali nura- Į 
syti.nuo mokamų mokesčių( in- ’

!’ rie gali turėti labai daug įta- ? 
kos kovoje už Pabaltijo valsty
bei laisvę. Anot .jo, • šiandieną 
visas pakulis pamalė ka.J lais-i taxj nes Tal|los FonlteĮ 
vosios Europos valstybes, be io- Į . . ... į

Tautos Fondas apeliuoja- į J 
kiekvieno lietuvio sąžinę, kvies- j 
damas ateiti ir asmeniškai į pa
galbą. nes, be pinigų, jam reikia 
ir pasišventusiu žmonių.

Toliau, pobūviui vykstant, 
buvo iškeltas dar vienas auko- 

laišve. | tojų nesusigaudymas, nes, pasi-

k-u užkulisių, pasmerkė rusiš
kosios imperijos okupacinę poli
tiką ii- pareikalavo pavergtoms, 
buvusioms laisvoms valstybėms 
pilnos laisvės. Be to, labai vaiz
džiai nusakė , mūsų VLIKo pir-
mminko dr. K. Bohplio padary-!

WaukeganasM. ŠILEIKIS

FELICIJOS BORTKEVIČIENĖS
PASKUTINĖS DIENOS

1915 m. spalio 21 dieną mirė 
Felicija P<>viekaitė^Bortkevičie- 
nė, caro valdžios draudžiamos 
lietuvių spaudos — “Varpo” 
“Ūkininko”, “Naujienų” platin
toja. Spaudą atgavus — “Lietu
vos Ūkininko” ir “Lietuvos ži
nių” leidėja, politinių kalinių ir 
•Mažcsios Lietuves

tus Europos Parlamente žygius
bekovojant už Lietūvo
Jei ligi šito Parlamento sprsn-.
d’mo, pasakė kalbėtojas, didieji , tos Fondo nuo Lietuvių Fondo, 
laisvosios Europos dienraščiai Manau, ’kad apie TF paskirtį, 
mažai ką beminėjo apie .dabar
tinę okupuotų Pabaltijo valstyt. kęs. Kai dėl Lietuvių F.ondo pa- 
bių padėtį, tai nuo dabar jų pir- skirties, tai teks atskiru rašiniu 
muose puslapiuose pasirodė la-Tldek plačiau ^pasisakyti.' šiuo
kai daug straipsnių, kur buvo

Naktį sumušė Delfiną Tričienę
Penktadienio naktį, jau po vi

durnakčio^ Marquette Parke du į 

apyjauni juodžiai partrenkė gat
vės pakraštin iš darbo grįžtan
čią Delfiną Tričienę, gerokai su
mušė, trenkė Į galvą, apdaužė 
šonkaulius, nusinešė rankinuką, 
tris knygas ir kitas iš darbo 
einančios moters vertybes? Nu
sinešė visa eile dokumentų, in
formuojančių apie turėtą ligą 
ir ligoninės gydytojus.

Tričienė miesto centre prade
da darbą po pietų. Dirba vaka- 

.kartu ^tegaliu tik įtiek priminti, j rajs jr naktimis. Baigus darbą

.rodo, karį daug jų neskiria Tau-

bene, būsiu pakankamai nusa

keliama rusiškojo nacionalizmo kad šio fondo iš aukų susidaręs • pO vidurnakčio, autobusais va
ją pilnai- kapitalas negalima mažinti, jiJžiuoja namo. Ji pasiekia South 

: Investuojant į bet kokias vers- j Western Ave 
I /Lt -i X I r* \ I VA-n?- n I ’ 1 O -r-x

kolonialinė; ekspansija, 
pasmerkiant.

stove, nuolatinė neturtingiems 
moksleiviams šelpti draugijos 
“žiburėlis” pirmininkė ir dau
gelio šalpos bei globos organiza
cijų aktyvi narė. Reto darbštų-’ 
mo ir paregingumo žmogus, 
šviesi ir tauri asmenybė.
Felicijos Bortkevičienės. tos iš

kiliosios lietuvių visuomenės 
veikėjos, gyvenimui ir dar-

= bams nušviesti būtina atskira 
monografija. Nauja šviesa F. 
Bortkevičienės asmenybę ir jos 
paskutiniąsias gyvenimo dienas 
nušviečia Jadvygos šileikaįtės 

’ atsiminimai, kuriuos ji dar gy
va būdama atsiuntė savo bičiu
liui į laisvuosius Vakarus. Jad
vyga šileikaitė, gimusi 1885 m. 
Joniškyje, Šiaulių apskr., ir mi
rusi 1959 m. gruodžio 15 d., 

. Kaune, 1923-19-10 metais buvo 
Lietuvos Valstiečių Liaudinin
kų Sąjungos Centro Komiteto 
reikalų vedėja ir artima F. Bprt- 
kevičienės bendradarbė tiek 
Centro komitete, tiek “Žiburėly
je”, tiek ir kitose organizacijo
se. Ji slaugė F. Bortkevičienę 
sunkios ligos metu, ji" ir už-

čiomis moterihiis. Du jauni vy- 
I rai moterims trenkė į galvą ir
parmušė ant •Šlapio gatvės grin-' 
dinio. Vienas iš Tridienės tuojau 
išlupo rankinuką, spyrė į šoną,, 
trenkė į galvą ir liepė tylėti. Tri
čienė netylėjo. Ji visa gerkle 
šaukė pagalbos. Ji žinojo, kad 
naktį užpuolikai balso bijo.

Tuo tarpu antras’s kirti) Į gal
vą antrajai moteriškei ir par
stūmė ant šlapios gatvės pakraš
čio. ši moteris buvo daug drū
tesnė už Tričienę. Ji krito ant 
žemės knūpsčia. Ji taip pat rėkė. 
Ji taip pat turėjo rankinuką ir

1 krepšinį. Bet ji taip krito, kad. spaudė velionės akis amžinybei. 
. ir važiuoja iki ’ rankinuką prispaudė po savimi.' čia spausdinu J. šileikaįtės atsi- 

' minimų ištrauką lygiai . tokią,Nemanau, kad reikėtų ką nors j liškaš (bizhiškas) transakcijas, i Marquette Parko. Ten išlipa ir Ji būvO šiltai apsirengusi, storaj 
rtčian atšlcm+i :L-». a+.lilrn .tfen Psiffhl Taet.nviu Fondo įstatus. 1 įaį ..viską>. ką turėjo rankose J kokią ji pati Lietuvoje parašė.-plačiau aiškinti, ikąk atliko tfen ’ Pagal Lietuvių Fondo įstatus. Į 

Europoje .VLIKo, darbuotojai, I nuošimčiai, . kurie gaunami už 
r.es viskas buvo gana plačiai j laikomą bankuose kapitalą, ga- 
nlūsų spaudoje aprašyta. Tokie J Įima pilnai naudoti lietuvių kul- 
pol.itini.ai įvykiai, kurių eigoje pūriniams reikalams, kaip, mo- 
buvo gana daug mūsų tautos fkykloms, įvairioms lietuviškoms 
ateičiai atsiekta,aiškiai rodo, j prganizacijoms, kurios nėra pa- 
kad VLIKas pilnai pateisino jo j sipeįnymo reikalams sukurtos.

j eina viduriu gatvės į vakarus.
, - Tą naktį Tričienė išlipo iš, savo kūnu prispaudė, 
autobuso ne viena. Kita ponia iš-1 
lipo-kartu su ja. -Ji taip pat 
žingsniavo į vakarus. Gatvė bu
vo šlapia, susisiekimas gatvėmis 
nepavojingas, nes po vidurnak
čio susisiekimas automobiliais 

>-ės 'riak-

. jos lūpestis buvo, kad Lietuvoje y 
j žmonės gyventų laisvai, be prie- •; 
spaudos, nevergaudami. /

Vienas iš didžiausių smūg’n 
F. Bortkevičienoi buvo smetoni- y 
nis perversmas, ir vėliau įvestas 
diktatūrinis krašto valdymas. 
Kaip nuoširdi demokratėj nega
lėjo susitaikyti su diktatūriniu 
režimu. Kiek galėdama, žodžiu 
ir raštu, ugdė visuomenėje de
mokratinę mintį. Būdama “Lie
tuvos Žinių” redaktore, ji buvo 
kalinama už. nelojalumą tauti
ninkų valdžiai. Didelį sielvartą 
teko išgyventi, kai prasidėjo de 
mokratiškai nusiteikusiu lieti:-

ju kalinimas, jiems taikymas 
mirties bausmės. Būdama aukš
tos kultūros-ir humaniška as-, 
menveė. ne y.-ėjo ramiai žiūrėti

ir me- 
“gero 

Su to-
• jiems

Todėl, kai kalėjimuose atsirado 
daug politinių kalinių, ji visu 
nuoširdumu ėmė rūpintis jų ša’- — 
pa. 1927-1929 m. daug buvo ka- '■ 
iinių. Jiems sušelpti reikėjo r.c----
mažai lėšų, kurių nebuvo lengva 
rasti. Ir čia žmonių pasitikėji
mas jai padėjo nugalėti sunku- 
mus. Daug padėdavo pinigais 
asmenys, užėmė tuo metu aukš-“1’ 
tas pareigas. Net ministerial'^ 
aukojo kaliniams Išlaikyti dide- > 
les sumas, žinodami, kad kons- • 
piracija bus išlaikyta.

Dr. B. Matulionis
(Bus daugiau)

teko pažinti tik 1923 melais, kai 
aš pradėjau dirbti Valstiečių 
Liaudininkų Sąjungos Centro 
komitete. Iki tol sti politiniu dar
bu mažai tebuvau susipažinusi, 
todėl iš karto man buvo labai 
sunku įeiti į naujo darbo vėžes. 
F. Bortkevičieiiė buvo gera mo-

lietuvių, kytoja ir patarėja, su ja artimai 
tremtinių globėja ir šelpėja, ne- bendradarbiau kelioliką metų, 
priklausomoje Lietuvoje — ii- Teneužsigauna Valstiečių Liau- 
gametė “Lietuvos Žinių” atsa- j Tn'nkų Sąjungos veikėjai vyrai, 
kingoji redaktorė, viena iš “Var-1 kad Feliciją Bortkevičienę aš 
po” bendrovės ir spaustuvės * pavadinsiu Valstiečių'Liaudinin- 
steigėjų. Steigiamojo Šeinio at-Įkų Sąjungos vadove. Ji labai 

mažąi tesirod; davo viešai, bet iš 
tikrųjų vadovavo vilsam valstie
čių liąudininkų darbui. Per visą 
Lietuvos Nepriklausomybės lai
kotarpį, ryšiai su kaimu, tiek 
vieši, tiek konspiratyvūs, buvo 
palaikomi Felicijos Bortkevičie
nės. Labai kukli, teisinga >r 
jautri, ji džiaugėsi dideliu žmo
nių pasitikėjimu, o tatai davė 
jai progos ir kitus’ gerai pažinti 
bei tinkamai juos vertinti.

Ji nemėgo politinių-sukčių ir 
plepių, kurie demagogija 
lu norėdavo susi-dąryti 
politinio veikėjo” vardą, 
kiais ji griežtai kovojo,
tiesiog į akis pasakydama savo 
nuomonę. Kaip Lietuvos Vals
tiečių Liaudininkų Sąjungos 
Centro komiteto nariui, jai kar
tais tekdavo karštai ginčytis su 
kitais Centro komiteto nariais 
dėl vieno ar kito politinio suk
čiaus, norėjusio prasiskverbti į 
sąjungos eiles. Fi Bortkevičienė 
beveik visuomet ginčus Jaunė
davo, panaudodama rimtus ir 
įtikinamus argumentus. Kai 
Valstiečių Liaudininkų Sąjun
gos nariii tarpe kildavo ginčų ir 
nesutikimu, F. Bortkevičienė 
savo autoritetu .ir išmintimi tuos 
ginčus mokėdavo^ nuraminti ir 
kilusius nesusipratimus likvi
duoti. y

. Lietuvą ji-karštai inylėjo, dėt 
jos buvo visai atsižadėjusi savo 
ašmeninio.^gyvenimo. Nemažiau 
mylėjo ir savo tautiečius, kurių 
vargai ir nelaimės jos širdžiai 
buvo labai artimi. . į L

Gerbė kitų įsitikinimus, todėl 
kitoms partijoms;jj buvo lojali. 
Gresiant pavojui Lietuvos ne- 
priklausomj;beįi žymūs kjtu par
tijų Veikėjai, pirmiausia rinkda
vosi pas F. Bortkevičienę, norė
dami su ja pasitarti,’ kaip su iš
mintingu' ir deisirupi žmogiun.

Jos gyvenimo tikslas ir pras
mė — nepriklausoma, demokra
tinė Lietuvar-Tąja idėja ji gyve
no ir dėl jds nesigailėjo nei savo 
sveikatos, nei turto. Didžiausias

8 Jeigu žmogus galėtų judinti 
savo kojas kaip skruzdė, tai jis 

! galėtų nubėgti 900 mylių per va
landą.

— Dabartinė Zimbabvės vy 
riausybė pradėjo areštuoti Lai 
tuosius ūkininkus.

ENERGY i 
WISE“Feliciją Bortkevičienę? mąn

cininkų. Jie žinojo, kad Tričienė 
grįžta vėlai namo.- Paprastai, jie 

. sekdavo, kad neužpultų. Bet moterį, bet taip lengvai nesise- ’ , , ,. . . .. , ., . o , i x- •• -u I praeito penktadienio naktį taipke. Sunku pasakyti, ar ji buvo ■ L . i ,. .. . . . . lisejo, kad nesaugojo, tai ir uz-tokia. sunki, ar ji taip uzsispyru- J .
šiai nenorėjo leisti vagiui jos PUO e‘ 
pajudinti.

Pama.tęs savo sėbrą mašinoje, 
antrasis tuojau metėsi į vidų.
Jis pamatė, kad jis nieko nelai
mės. Abu užpuolikai nuvažiavo.

Moterys pakėlė galvas, norė
damos pasižiūrėti automolnlio 
numerio, bet pamatė, kad maši
na neturėjo jokio numerio. Ma
tyt, kad užpuolikai, važiuodami 
į Marquette Parką, automobilių 
numerius nuima.

Netrukus atsirado, pora peli

IScLVU A Lili U pi l&pdUtlC.

• Pirmasis vagilis jau buvo ap
vertęs ir apvogęs Tričienę. Jis 
tuojau nuskubėjo į savo ma
šiną. Jis bandė apversti antrąją j

Kdu y.juijR.db.ipijndi pateisino ju ■ mu iciA-xuanio c-,, CI0 susisieKimas aulomopihais
primaltą’ kovoje už pilnutėlę i lietuviškai Spaudai (tik, saugok Įaįgį retas. Viduriu gatvės riak- 
Lietuvos laisvę. Tie. kurie tas; Dieve, ne pornografinei)" remti Į saugiau eiti, šaligatviais už-, 
teises vis uzurpuoja, pvz., Pa-^r kt. : puolikams lengviau, išlįsti iš ta-
saiilio ■ Uetuvių Bendruomenės’ Užsibaigus oficialiai pobūvio. Įęgiių. ar šalia namo esančio tako 
pirmininkas^iVi ■ Kąmantas yis daliai, dr. L. Kriaučeliūnas, ne-Ijį. pypi. ‘ .i i '
nepaliaujamai giedąs, kad tik norėdamas užsileisti savo kole-j Penktadienio naktį abi mote- 
PT .T? cbtm.'HQ dQsiQ-.'i'iinIaIo - ctjii Hr K. -RolicJnn. .v įsus s^Ob rvs įoradėjo žingsniuoti į vaka

rus. Pradžioje jos ėjo viduriu 
gatvės, o kai pamatė atvažiuo
jantį automobilį, tai pasuko į 
gatvės šoną,' kad netrukdytų 
mašinai toliau važiuoti. Bet ma
šina toliau nevažiavo. Kai pri
važiavo jau S. Artesian, tai ma
šina sustojo ties žingsniuojan-

PLB seįmsįį esą'sš^ieūintelė lie- ’ gai dr. K. -Bobeliui, visus šios 
tuvių aukščiausia * ’institucija, ’ dienos. “Lietuviško Parlamento” 
atstovaujanti visur ir visiems dalyvius pakvietė vakarienės, 
lietuviams, o ne atskirų grupių ’ '■ ------- - ---- ------
ar partijų paskirti asmenys, tu- ■ — Amerikos ir Angolos pasi
rgtų, pagaliau, suzmonėU ir, tarimai jau pasibaigė.

q LITERATŪRA, s lietuvių literatūros, meno Ir moksl 
x 4 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenatą, Vine* 
Frėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankui 
i Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K- Matusevičiaus Ir T 
x.’eilaus straipsniai bei studijos, ffiustrūotos nuotraukomis t 
b- K. Čiurlionio. M. šileiklo, V. Kašubos, A. R Ūki te! ės ir JL Varm 
1 Irybcs ?>oveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik 33,

$ DAINŲ- ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojoj Ir tai 
1 nių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie daliu 
i enteg beį^jų istoriją Ir eigą. Įdomi Skaityti ir nedainuojau 
t mas, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomenim!* 
Ia»I užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 32.

e VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly 
tsS luoto Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausei 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite- 
rr.tūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyff 
parduodama tik už 31 ?'“•“< •>

> LTETUVHKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TamsštUfkt 
J-^omiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės * 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvieno 
Fetavlui. Leidinys fliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama

SIUNTINIAI Į LIETUArA f
MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ į

BM8 West 6Sth St.. Chicafro. RL 60629 ♦ TeL ?25-278'J |

KDidelis pasirinkimas aero* rūšies įvairių prekių |
MARIJA NOREIKIENi , S

r SIUNTINIAI I LIETUVĄ j 
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
1101 W. «Sth St, Chicago, DL 6062t ♦ TeL 325-2731

▼. EIĘINTĮNAI

vitovardžių pevsdinima’^Ir jų vertiniai J vokiečių kalbą. Labai 
taudingoje 335 pusL knygoje yra Rytprūsių Umtiapia Kaina M

> M LAUKIS L1M1. ra lytojoe Petronėlės Ortntaltėl <W 
rntntaal ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir 
m a trials bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiu* 
bet kainuoja tik 33. ' U

♦ JULIUS JANONIS, poetas Ir revolludonlcrlua, nesupraa 
Ui Ir klaidingai Interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik 
I ’irglo Jalinsko knygoje tpie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe 
siją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus 
Knyga yra didelio fstmato, 265 puslapių, kainuoji 16.

5 KATTTUN1S NOVELJS, M. foačenko kSryba, J. ValaičL 
Jnt knygoje yra 40 są-r.-j’.’S'; nc-reJ-;. Ka'ra Pi

iZnypc# gsanarnoi Naujienos*. 1TW Sc. Haiated 3L, Cbieapą 
įsMJaą ptaakas! Iriert MiMoni, i

JAY DRUGS VAISTINE
I7K W. 71at St, Chicago, DL

» rrmsriNOAi išpildomi receptai ♦ Fannie mat ia*- 
DUMYNAI • KOSMETIKOS RKTKMKNY8

I r

Atdara Šiokiadieniais nue
Į tbL ryto Dd 13 vai rakaro, 

iMTHai'exIall nuo t taL ryto Iki L®

Privedė iki namų. Užėjo į vi
dų, apklausinėjo, viską surašė 
ir bandys užpuolikus .išaiškinti. 
Tai, žinoma, ne toks lengvas da
lykas. Dar sunkiau įrodyti, kad 
jie buvo užpuolę.

Labiausiai gaila, kad plėšikai, 
nusinešdami rankinuką, nusine
šė ir tris Lietuvą liečiančias se
nas knygas. Ten buvo ruošiamo 
straipsnio rankraštis. . Dabar 
teks iš naujo ir vėr rašyti.

; Kaimynas

Inž. LIŪBAS MIKŠYS,
50 mėty studijavęs, kaip

Iš PRAEIT] IK 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. mokėsi kartu su kum Jaunium ir prof. K 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertiniui 

Ir patarė mums toliau studijuoti.

. — Naujienos, Ct.icsgG 8. TU. Tuesday, Mirėh 12. 1983
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Lietuviams malonu, kad pakomitečio 
pirmininkas Valdą Adamkų pagyrė
Prieš mėnesį pradėjo rūgti Aplinkos globos įstaigos 

reikalai. Prez. Reaganas šios įstaigos priešakin pastatė 
gyvą, greitai besiorientuojančią ir apdairią ponią Anne 
Burford. Prezidentas pilniausiai ja pasitikėjo. Bet pasku
tiniu metu ne tik prezidentas, bet ir kiti vyriausybės 
pareigūnai žinojo, kad tos įstaigos reikalai nėjo taip, 
kaip jie turėjo eiti:'Prezidentas, išklausęs pranešimo, net 
suabejojo, ar nebūtų geriau, jei ponia Burford būtų pasi
traukusi is Aplinkos globos įstaigos vadovybės. Ypač 
po to, kai. visas kraštas patyrė, kad tos įstaigos svarbūs 
dokumentai buvo dingę.

Valstybinėje įstaigoje gali kartais dingti vienas ki
tas laiškas. Gali kartais tarp kitų laiškų paklisti ir svar
bus dokumentas, bet kada dingsta visi įstaigos laiškai su 
bylomis, tai čia padėtis jau gana rimta. Gynybos, erdvės 
ir finansinius reikalus žmonės saugo, bet kur dingtų 
aplinkos globą liečiantieji dokumentai, tai nepasitaikė.

Naujienų skaitytojai jau žino, kad ponia Burford, 
netekusi kantrybės, visai pasitraukė iš įstaigos. Prezi
dentas ją pagyrė už gerai vestą darbą, o ji, viską metusi, 
išvažiavo, kad jai nereikėtų apie aplinkos švarą niekad 
daugiau užsiminti. Nors prezidentas ir buvo užsiminęs, 
kad jai reikėtų pasitraukti, ji prezidentą pagyrė ir pri
žadėjo su juo bendradarbiauti.

Praeitą ketvirtadienį Baltieji Rūmai paskelbė, kad 
Aplinkos globos įstaigos dvi didelės bylos su dokumentais 
atsirado. Prezidentas tuos dokumentus buvo gavęs ir pa
dėjęs su kitais tos dienos dokumentais. Įstaiga dokumen
tų nerado, nesėtuos dokumentus turėjo prezidentas.

Sovietų Sąjungoje niekas daugiau ir nekalbėtų apie 
tos įstaigos dokumentus, jeigu pačios bylos patektų pas 
Andropovą. Jis pats būtų reikalą pirma ištyręs ir paskel
bęs, arba nieko būtų nepaskelbęs.

Bet čia Amerika. Washingtone, be Baltųjų Rūmų.
yra dar ir Kongresas. Rusijoj, kada dokumentai patenka paruoštas pranešimas esąs šlamštas.

11EMUKAS SINKEVIČIUS

KRYŽIUOČIAI
/

(Tęsinys)
Jos veidai išbalo kaip drobė, ir pilnomis išgąsčio 
akimis žvelgė į karalių be jokio judesio, kaip vaš
kinė figūrėlė bažnyčioje. Pagaliau išgirdusi, kad 
josios ^byškai turi galvą nukirsti, h: matant jį 
išvedamą iš salės, ją suėmė toks gailestis, kad jos 
lūpos ir antakiai pradėjo trūkčioti. Nepaisydama 
nė karaliaus baimės, ji staiga pratrako tokiu pil
no gailesčio ir baimės versksmu, kad visų veidai 
staiga atsisuko į ją, o pats karalius paklausė:

— Kas atsitiko?
— Maloningasis karaliau! — sušuko kuni

gaikštienė Ona. — Ji yra Jurando iš Spychovo 
duktė, kuriai nelaimingasis riteris yra tik ką ne
seniai prisiekęs ir pažadėjęs nuplėšti nuo šalmo 
tris povo plunksnas. Todėl pamatęs ant komtūro 
šalmo plunksnas, jaunasis riteris galvojo, kad 
pats Dievas jam siunčiąs plunksnuotąjį. Jis puolė 
ne iš pykčio, bet iš paikumo, todėl būk jam gai
lestingas ir nebausk jo, — maldaujame tave ant 
keliu parpuolę.

Tai pasakiusi, ji staiga pakilo ir, pagrie
busi Danutę už rankos, bėgu su ją pas* karalių, 
k.;ris, p.u* tęs kas vyksta, pradėjo trauktis atgal. 
Tačiau josio:, spėj > atsiklaupti prie karaliaus 
sojų, ir Danutė, pkabinusi karaliaus kelius, pra- 
J^ii' kaukti;

Pasisukimas j dešinę Vakarų Vokietijoje
Tai Ny’40 per priešlaikinius buvo surinkę tokios daugumos, 

rinkinius į valstybės pąrlamęų- ** • *'
tą (Bundeetagą) š.m. kovo 6 d. 
Jie padaryti po suirimo koalici
jos soeialdomokratų su libera
lai^ ir sudarymo naujos iš krikš
čionių sąjungų bei tų pačių F- 
beralų. ' .

* ♦ * 
į 1 šjuos rinkimus daug dėme 
I šio kreipė n<e vien savieji pilie
čiai ir tautkčiab bet ir svethnie-

i ji — Vakarai h“ Rylai.
Saviesiems rūpėjo, kad vals

tybė išbristų iš finansinių, ūki
nių ir kitų negalavimų bei sau
gumo u.tikrumo, j kurį įstūmė 
ją koalicija socialdemokratų su 
liberalais, valdžiusi 13 metų, gi 
vakariečiams - kad Vokietija 
r toliau pasiliktų sąjungoje su 

JAV bei NATO, o Rytoms ar
ba, tikriau pasakius, Kremliui — 
atitraukti ją nuo šilų sąjungų, 
neutralizuoti ir pan., nes jau pa
gal Leniną, kas turi Vokietiją, 
tas turi ir visą Europą. - Šilojo 
dėlei Kremliaus yaldev.aį,, j&i- 
ruaišydavo ii- į riųkmjus. į. J

Dėl sū rimo koalicijos prieš 
kadencijos pabaigę socialdemo
kratai prikišdavo liberalams-, 
ižd jie išdavė kanclerį Schmidt, 
gi liberalai tvirtino, jog nuvertė 
j j sociald-moki alų partijos įta
kingieji kairieji, buvę prieš jo 
politikę, o ypač saugumo reika- 

E tuose. Be to, kartu jie kaltino 
socia.deinokratus nukrypimu 
nuo susitarimo finansų, ūkio, 
augumo bei užsienio politikos 

■ reikštuose, ko d -lei valstybė 
pridarė šimtus milijardų skolų, 
.cik) ūkio krizė, tūkstančiai įmo
nių bankrutavo, o veikiančios 
pradėjo mažinti produkciją, atį 
leidinėt" dirbančius, nepriiminė
ti naujų, atsirado nedarbas, 
pradėjo nusisukimą nuo JAV ir 

i NATO, dėl partijos suskilimo 
pasidarė nepajėgūs toliau val-

į Kremliaus rankks, tai niekas apie juos nieką; daugiau 
ir nebežino. Ir nesistengia žinoti. Tuo tarpu Amerikoje 
reikalai kitaip tvarkomi. ‘Čia dokumentai gali .būti,/gali 
jų ir .nebūti/ Įstaigos viršininkė gali atsistatydinti arba 
pasilikti, bet yra Kongreso komitetas,' kuris gan patirti 
teisybę apie, pačią įstaigą arba prasidėjusį jos.;.rūgimą-

Lietuviai, sekantieji, visuomeninį krašto gyvenimą., 
žinojo, kad Aplinkos globos reikalai lietė Michigan Vals
tiją, Midland sritį. Jie žinojo, kad šioje srityje ;Į|fesĮBgu.' 
žmogumi buvo lietuviams gerai pažįstamas Valdas Adam
kus. Iki šio meto Aplinkos globos reikalai buvo, spren
džiami Washingtone, o iš Adamkaus niekas nė žodžio 
negirdėjo. Tiktai praeitą penktadienį subkomiteto posė- 
din buvo pakviestas Adamkus, prisaikdintas ir pradėtas 
klausinėti. Pakomitečio posėdyje tuojau jjaaiškėjo, kad 
Michigan valstijoje Aplinkos globos reikalai jau pradėjo 
rūgti prieš pusantrų metų. Apie tą rūgimą pats Adamkus 
prieš pusantrų metų pranešė Washingtonui, bet įtakin
gesni asmenys įsakė pakeisti pranešimą apie Midland 
apylinkėje- prasidėjusį rūgimą.

Washingtone Atstovų Rūmai sudarė pakomitetį, ku
rio priešakin buvo pristatytas Michigano. demokratas 
John D. Dingell. Pakomitečio nariais buvo atstovas Ed
ward J. Markey ir kiti.

Ponios Burford nebuvo. Pakomitetis net nežinojo, 
kur ji išvažiavo, bet pakomitečio pirmininkas Dingell ne
paleido. Iš prisaikdinto Adamkaus pakomitečio nariai pa
tyrė, kad gautas įsakymas keisti. Aplinkos globos įstaigos 
pranešimą. Bet turėjo pasakyti, kas įšakė pakeisti. Tai 
buvo Aplinkos globos įstaigos reikalų vedėjas ponas Her
nandez. Jis telefonu pasakęs, kad Aplinkos globos įstaigai

— Atleisk Zbyškai, karaliau, atleisk Zbyškai!
Iš susijaudinimo ir kartu iš baimės ji paslė

pė savo galvą karaliaus rūbų klostėse ir, drebė
dama kaip epušės lapas, pradėjo bučiuoti jo ke-. 
liūs. Kunigaikštienė Ona atsiklaupė iš kitos kara
liaus pusės ir sudėjusi rankas taip nuolankiai ir 

•maldaujančiai žvelgė į karalių, kad jo veide tuo--• 
jau atsispindėjo didelis susirūpinimas. Jis vis dar 
tebesitraukė atbulas su kėde, tačiau nestūmė su 
jėga nuo savęs Danutės, bet tik mataravo prieš 
save rankomis, lyg vaikydamas mušės.

t — Palikite m^re ramybėje! — Šaukė. — Nu
sikalto, visai karn'ijai gėdą padarė, tegu už tai 
jam galvą nukerta!

Tačiau mažosios rankutės vis labiau spaudė 
karaliaus kelius, ir vaikiškas baldas kas kartą 
ris garsiau ir gailestingiau šaukė: •

— Atleisk Zbyškai, karaliau, atteiąk Zbyškai!
Tuo metu pasigirdo ir riterių balsai:
— Jurandas iš Spychovo yra tauri; 

ir vokiečių pabaisa!
— Ir anas riterėlis gerai pasižymėjo prie Vil

niaus, — pridūrė Povala.
Tačiau karalius ,nors ir sujaudintas Danutės 

maldavimų, ir toliau gynėsi:
— Palikite mane ramybėje! Ne man nusikalto 

ir ne aš jam galiu atleisti. Tegu Ordino pasiun
tinys jam atleidžia, tada ir aš jam atleisiu, o, 
antraip — tegu jam galvą nukerta.

— Dovanok jam, Kūnai! — tarė Zaviša Juo
dasis. — ir pats magistras tavęs už tai nekaltins!

Socialdemokratą sa 
koalicija iširo 
si sakius toliau
Mat, p;r rinkinnl^’ p.vaistyhės 
parlamentą, kač[> ir 
apie 10 nuošimčių
veik visą laiką nup ją priklausy
davo, kas valdys, ries per ■ 

'mus ijĮ didžiųjų -bene4^ 
.krikščionių sąjungos. bų\TQ gaVlt- 
‘.sjos. absoliučią daugmną baisį, 
Į^ėialdemokralaiį'nė. riė-

•a

Dėl a'vsnjittuno, nuo koalicijos 
su suciaidėh>okratais bei suda
rymo jos su krikščionių Sąjun- 
guųus suskilo# .P>.?ralųFpąrĮjja 

X; d^i^iĮ^ir^įįiirasiuš. įš 
ašąUrųjų- ^lųjrie k]stoja-nėt

.atelte 
r U'• a', ir U. •

’ T’" ' . ■? r'
; • ’ Į' krikščipnių. są
jungų iį- ’ dalTsi balsais.

;buyo’. išrinktas' krikščionių --są
jungas frakcijos pjrpainjnkąs dr.’

, FTelinui Kphį. Sudarius k-oailicj- 
Ją -.# vyria ukybęr - jispa^elbė, 
kad _ Įbeląukš'-jro parlamento ka- 

. još‘'jjaitaigori met ;Š Ain įb-
■■■■.*»—*ĮĮ<

<Kri^t^alėj6 štl-

. ėja re&alątįa
sūdanti, riesudėrinhnią dalyką,. Adamkūs pakomitečio 
nanąnis išdėstė viską tiesmukai, kaip buvo. :

Pakomitečio nariai, klausinėjusieji p. Adamkų, buvo 
demokratai, bet jis, prisiekęs sakyti .teisybę ir atsakinėti 
į klausimus tiesmukai, taip ir elgesį. Kongreso pakomi
tetis žino, kas .dėjosi, .Midland pakraštyj e ir jam - aiškų, 
kodėl nebuvo kreipiamas Jėmesys į Dow bendrovės ver
čiamus nuodus, kenksmingus plačios apylinkės gyvento
jams. gyvuliams, žuvims ir net augalams. : .

Kongreso pakomitečio pirmininkas demokratas-John 
Dingell riešai pagyrė - respublikoną Valdą Adamkų už 
drąsą ir tiesmuką liudijimą. ’

Visiems lietuviams labai malonu klausyti, kada vąls- 
tlbės tarnybon stojęs lietuvis, rizikuodamas: savo padė
timi-, drąsiai sako teisybę, nes tiktai tikri faktai padės 
nustatyti tikrovę ir apsaugoti apnuodytą aplinką.

Mums atrodo, kad ir prezidentas turės pagirti Adam
kų. Tarp savo dokumentų jis jau surado dingusias Aplin
kos globos įstaigos bylas. Jis atiduos jas pakomitečiui, 
jeigu pastarasis norės, ir pataisys padarytas klaidas. 
Prezidentas Ronald Reaganas, tai ne Niksonas. Laukia
me, kad ir jis pasakytų šiltą žodį apie pareigas gerai 

' ėjusį lietuvį.

— Atleisk jam, — sušuko abi kunigaikštytės.
— Komtūras primerkė akis ir sėdėjo iškelta 

aukštyn galva, tarytum džiaugdamasis abiejų 
kunigaikštyčių ir kilnių riterių maldavimais, bet 
akimirksniu pasikeitė: nuleido galvą, sūkryžią- 
vo rankas ant krūtinės, ir jo išdidumas tuojau 
užleido vietą nuolankumui. Netrukus pasigirdo 
prislopintas ir geras jo balsas:

— Kristus, mūsų Išganytojas, atleido latrui 
ant kryžiaus ir savo priešams...

— Teisingai kalba riteris! — atsiliepė vys
kupas.

— Teisingai, teisingai!
— ... Kaip gi as, — tęsė toliau komtūras, — 

būdamas ne tik krikščionis, bet ir vienuolis, ne
turėčiau atleisti? Atleidžiu jam iš tikros širdies,

vo 6 d. darys naujus rinkimus.
* * • *‘

Pasietomis naujų rinkimų 
yra laikytinas gemalu apgavi
mai konstitucijos. Mat, parla
mentas Vakarų Vokietijoje yra 
renkamas keluriema metams. 
Remiantis konstituci
ja, paJeidmas jo kadencijos 
metu tegakmas tik tuo atveju* 
jei ji$ esančiam kancleriui pa
reiškia oa va nepasilik ėjimą ir j 
jo vietą nepavyksta išrinkti 
nauja. Bet kancleris Kohl turė
jo jame nei didesnę daugumą už 
du prieš ji buvusius kanclerius. 
Tokiai padėčiai esant, koalicija 
sugalvojo formulę, padėjusią 
jiems pakisti parlamentą ir pa
daryti naujus rinkimus. Pagal 
ją, kancleris iškėlė parlamente 
savo pas’tikėjimo klausimą, gi 
koaliciją sudariusieji parlamen
tarai nuo balsavimo susilaikė. 
Bet socialdemokratai su kitais 
opozicionieriais pabalsavo prieš 
kanclerį. Tokiu būdu jis buvo 
nuverstas ir valstybės preziden- 

; tas, paleido parlamentą.
1

’’ r 9 ’___

A Dėl šilo dirbtinumo keturi 
parlamentarai apsiskųndė kons- 

■tit uciniąm teismui. Pagal _ juos, 
parlamento paleidimu yra su- 

; laužyta konstitucija. Kohl turė
jęs sau taip d’delę daugumą, ka- 

; kios kitos vyriausybėj neturėjo 
, ripp 1969 m. Todėl jis galėjęs 
■ Įytyjki kadencijos pabaigos val- 

’dyti.
't;;Teismas atmetė skundus ir 

leido. Kiek' teko iš 
.Spaudas spręsti, jis priėjęs išva- 
Įdpš,-iad parlamento paleidimas 
neprieštarauja konstitucijai, • gi 
dėl liberalų suskilimo dabarti
nės koalici^ošE dauguma5 ’’ gali 
;greit ' šwyrri6ti. Be to, pagžl 
Amsiiią,' ir FŲ&šminė. kampanija: 
buvo tiek toli nuėjusi,'kad prie
šingas sprendi ir. as s ūkei t ų va įs
tebėję. blogą nuotaiką. Taigi, 

.teismas žiūrėjo rie vien konsti
tucijos raidės išpildymo, bet ir 
politinio.^kslingunio.' , b - -

• Sprendimas, nėra vienbalsiai 
priifiitas.-Iš asttion.ių teĮsŠjų'tik 
penki pasisakė už jį, P:rmįnin- 
kąvęs, kad ir prisidėjo prie, jų, 
bet buvo už kitokią motyvącr- 

. ją sprendimo, gi du. vis. dėlto 
palaikė parlamento paleidimą 
konstitucijos laužymu. •

Prieš naujus rinkimus- yra pa
sisakęs ir buvęs valstybės prezi
dentas liberalas Scheel.

J. Kairys 
(Bus daugiau)

— Prezidentas Reaganss ma
no, kad su Andropovu jis dai
liais metais galėtų susitikti.

—Joshua Nkoino tvirtina.<k<;d 
jis niekad neuūšovė baltaodžio 
ūkininko.
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šiai- ir Danutės verkšlenimas.
Iki vakaro visų širdys pakrypo į Zbyškos pu

sę. Tie patys riteriai,, kurie iš ryto buvo pasiruošę 
pagal vieną karaliaus mostą jį kardais sukapoti, 
dabąr naudojo visą savo sąmojų, kad kuriuo nors 
būdu padėtų Zbyškai. Kunigaikštienė nutarė tuo 
reikalu, kreiptis pas karalienę, kad ji paveiktų 
Lichtenšteiną atleisti Zbyškai be jokių sąlygų 
arba kad parašytų Ordino magistrui, jog jis įsa
kytų komtūrui užmiršti visą tą reikalą, šitas ke
lias atrodė tikras, nes Jadvyga buvo apsiausta 
nepaprastos garbės, ir Didysis magistras, nepa
klausydamas jos prašymo, užsitrauktų popiežiaus 
rūstybę ir visų krikščioniškų kunigaikščių ne- 
ąpykantą. Neatrodė, kąd nepaklausytų dar ir dėl 
to, ries įohradas vop jįrfgingen buvo ramus žmo
gus ir daugeliu atžvilgių svetnęsnis už savo pfrma- 
takus. Tačiau, nelaimei, Krokuvos vyskupas, bū- 

- damas kartu ir vyriausiuoju karalienės gydytoju, 
griežčiausiai uždraudė.nors vięnu žodžiu jai apįe 
šį dalyką užsiminti. </ŪžgJrdiUi apie mirtięs 
sprendimą, karalienė būna labai nerami, nors tai 
liestų ir paprasčiausią plėšiką, — kalbėjo, — o da
bar reikalas sukasj apie jaunuolio galvą, kuris 
teisėtai tikisi sulaukti jos pasigailėjimo. Kklnrie-

riteris .

4 — Naujienos. (EhT&gn. ]

kaip Kristaus tarnas ir vienuolis!
— Garbė jam! — sušuko Povala.
— Garbė!'— pakartojo kiti.
— Bet, —kalbėdamas toliau, tarė kryžiuotis, 

— esu čia jūsų tarpe pasiuntiniu ir atštovauju 
viso Kristaus Ordino garbę. Kas mane kaip pa
siuntinį nuskriaudė, nuskriaudė patį Ordiną, o 
kas Ordinui nusikalto -77-patį Kristų jžėide ir 
dėl jo tokio įžeidimo aš nei prieš Dievą, nei prieš 
žmones negaliu atleisti. Todėl, jei jūsų įstatymai 
jam tą nusikaltimą atleidžia, tegu apie tai sužino 
visi krikščioniškieji valdovai. "

Šitiems jo žodžiams nuskambėjus, stojp mir
tina tyla. Tik po valandėlės pasigirdo kai kur 
dantų • griežimas, sunkūs valdomo pykčio ątodū-

sveTkata'karalijaldaug daugiau reiškia, kaip ko
kios dešimties ritelių galvos”.

v {Bus-daugiau)



Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W«5tcheater Community klinikai 
Medicinos direktoriui

S. Manheim Rd*, Westchester, ill. 
VALANDOS: 3—9 darbo di^nnmu 

f ir kas antrą šeštadienį 8—3 vai

Tel: 562-2727 arba 562-2728

viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 
tokiu adresu:

Naajieaoa, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

Sanrice *55-4504, Pa«a 06054

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

S’ECIALYB*: AKIŲ LIGOS 

W07 Wes* 103rd Strum
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OR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST  AS

KALBA LIETUVIŠKAI 
261* W. 71»* St TeL 737-5149 

Tikrina akis Pritaiko giriniu* 

u contact lense*”.

SESUTĖ

Nurimk, sesut! Gana raudoti? 
Nušluostyk ašaras gailias...
Praeis skausmų laikai kraujuoti. 
Gyvensim mes dienas dailias...
Linksmi mes grįšim į tėvynę. 
Ji mus ten po sparnu priglaus 
Ir duos mums laimę begalinę, 
Ir aušrą rytmety dangaus...

Kada daržely tu ilsėsies
Nuvargus po dienos sunkios, 
Ir širdimi kažko ilgėsies, 
Gražiai lakštutė tau dainuos...

Ateis bernelis numylėtas, 
Priglaus tave jis prie širdies.;. 
Dangus žvaigždutėmis nusėtas 
Nušvies jum kelią ateities...

Petras Vaičiūnas

vas. Engelsas sutiko ir tarnaitė 
persikėlė tarnaite į jo butą. Ka
da kūdikis, berniukas, užgimė, 
Engelsas, su motinos pritarimu, 
atidavė jį kitai darbo žmonių 
šeimai. Berniukas buvo pakrikš
tytas Freddy Engelso vardu. 
Nei Engelsas, nei tikrasis tėvas, 
berniuko daugiau nematė ir juo

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

Or. LKOXxaS SKlBUTih 
INKŠTŲ, PŪSL1S IB 

PROSTATOS CHIRURGUA 
2*54 WEST S3rd STREET 

^alandoa; antrad. 1—4 poptek

• — Užrašiau viską ką turiu 
savo žmonai, bet su sąlyga, kad 
ji susituoktų su kitu vyru.

— Kokia keista sąlyga!
— Tame nėra nieko nuosta

baus. Noriu, kad bent vienas 
žmogus nuoširdžiai ’ apgaiestau- 
tų mano mirtį. Eo/as

Karolio Markso didžioji paslaptis
Šį mėnesį suėjo 100 metų nuo kylis sekėsi gerai. Jis buvo gi- 

Karoliaus Markso mirties, ši su- Į męs Vokietijos žydų šeimoje, 
bet tėvas, bijodamas, kad jo 
žydiškumas gali pakenkti jam 
ekonominiai, yisą šeimą per
krikštijo į protestantus. Ir taip, 
iš pats mažens, Karolis kartais 
save skaitė žydu, kartais — pro- ’ nesirūpino. Nesuteikė abudu “tė- 
tęstantišku vokięčiu. į vai” Freddui nei progos gauti

Kad jam geraL sekėsi moks- mokslo. Užaugo jis paprastu, 
las, byloja tas faktas, jog jis darbininku (jis mirė Londone 
magistro laipsnį gavo vos 23 me-, 1929 metais).
tų sulaukęs. ‘Ir turėjo gabią į ši sūnaus paslaptis buvo gerai 
plunksną. išlaikyta apie 40 metų. Pats

Bet jis nekentė fizinio darbo Marksas apie ją niekam nepra- 
ir jo niekad savo gyvenime ne- sižiojo. Bet Engelsas prieš mir- 
dirbo. Iš plunksnos tais laikais, tį 1895 metais pasakė Markso 
L-ain ir šiais tip visiems lengva I dukrai Fleanorai. kari ii t.nri

EUDEIKIS

Ofiso telefonas; 774-28*0, 
taDĮteeileo totatu 444-5541

® Moterys, kurios didžiuojasi 
savo grožių, tuomi parodo, jog 
jos neturi kitokių gerų ypaty
bių. £

’ • Moterys, kurios šoka be ato
dairos vyrams ant kaklo, grei- 

į tai atsiduria po jų- kojų — Ma- 
i dame de Lespinasse.

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgų*. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
SL Petersburg, Fla. 33719 

Tek (813) 321-4206

KNOW YOUR HEART

lERKRAUSTYMAI

u*idim*i — Pilna apdreoak 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Chara* 
ir VISA korteles.

«. 4ER4NAS. TeL 925-40*3

■' Apdrausta* parkraustymag 
ii Įvairi y atshmy.

ANTANAS VILIMAS
T»L 374-14*2 arta 37«m

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

SfotMs WOPA - 1499 AM 
truuliu»|amoe ii mūšy studijM* 

Marquette Parka.

Ved*I* — Aldona Dauba
Talrfu 773-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO, IL

tadtenio MO vtl. vakaro- 
Vlaoa laidoa ii WCEV atotiaa.

“Lietuvos Aidai”
<AZ1 BRAZDUONYT*

st Peterabun. Fix, 12:30 viL p.p. 
wns gtotiea. 1110 AM banfi*.

2646 W. 71»t Street

Chicago, Ulinots 60621 
Tri«L 778-5374

GAIDAS -DAIMIDkaktis yra vienaip ar kitaip pa
saulio spaudoje paminėta. Ana
pus Geležinės uždangos, kur 
Marksas yra brukamas paverg
toms masėms kaip komunizmo 
tėvas, jis keliamas kaip pati 
svarbiausioji istorijos asmeny
bė. Vilniuje leidžiama Tiesa 
(kur, žinoma, ne tik redakcinis 
tonas, bet ir didžiuma stra ps 
nių gaminami Maskvoj) garbi
na Marksą už tai, “kad jo revo
liucinis mokslas apginklavo dar
bo žmones išnaudotojų nuverti
mo ir visuomenės pertvarkymo 
socialistiniais pagrindais progra- kaip ir šiais, ne visiems lengva! dukrai Eleanorai, kad ji turi 
—” ’ pasidaryti pragyvenimą. Jo ne- į Londone brolį (tuomet jau 43

pasidarė nei Marksąs — visą sa- metų amžiaus). ši žinia Eieano- 
vo gyvenimą jam vis trūko pi- rai sukrikdė nervus ir keliems 
nigų. Kada jis susipažino ir su
sidraugavo šū F. Engelsu (kų- (nusižudė ir kita Marsko dukra 
rį komunistinis pasaulis laiko Laura). ;
vos kaliais-.-laipsniais žemiau Markso dukterys parodė dau- | 
MarkąąjjĮr patyrė, kad tas yra giau žmoniškumo, negu į’ų tė- j

giją negu pasaulis buvo pirmiau ’ turtingas, jis' pradėjo iš .jo pra- vas ar jo kolaborantas Engelsas. <
matęs. ; syti piniginės pagalbos “pragy- šie nepaliko Freddui nei cento I

Komunistai tebetvirtina, kad venimui”’. Bet sunku šiandien savo testamentuose, bet dukte-
Markso filosofiją priims visa palyginti Markso “neturtingu-1 rys paskyrė savo naujai atras-
žmonija. Jo priešai, gi, yra įsi- mą” su neturtingumu, kaip mes 
tikinę, kad už. kelių dešimtine-! jį asmeniškai suprantame.
čių Marksas bus visiškai atmes-L Pavyzdžiui, jis'Londone turė
tas ir pasiliks istorijoje tik už- jo tarnaitę. Ji su Marksais gy- 
rašu. Bet Rusijos,. Kinijos, Lie- ’ veno, su jais valgė... ir, kada 
tuvos, Latvijos ir kituose kr aš-, pasitaikė proga, (tas busimasis 
tuose, kur -tik komunizmo siau- j komunizmo, tėvas su ja palaikė 
bas švaistėsi, nesuskaitomi mi- lytinius santykius. Tos tarnaitės 
lijonai kapų amžinai liudys ap’e. pavardė: Heien Demuth. 1851 
Markso įkvėptą “visuomenės metais ji pasijuto nėščia. Kai ji 
pertvarkymo programą”. | apie tai pranešė Marksui, tai šis 

Komunistų valdomuose kraš- ‘ neteko lygsvaros. Jis negalėjo 
tuose apie Marksą kalbama, lyg' susivokti, kas reikia daryti. Ži- 
jis kokia dievybė būtų buvęs: nojo, kad jeigu šis skandalas 
išmintingas, viską žinąs, 
raus charakterio ir aukštos do- šeimyniniam gyvenimui (Mark- i 
rovės.

Tikrumoje, Marksas

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

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

mą .
Tie, kurie buvo tos revoliuci

jos ir pertvarkymo gyvais liudi
ninkais, žino, kad nieko gero iš 
Markso komunizmo žmonės ne
sulaukė ir nesulauks. Tai su
bankrutavusi programą, kuri 
atnešė žudynes ir biauresnę ver

. 44.

metams praėjus ji. nusižudė

Telefonas 523-0440
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

•f

tam broliui dalį palikimo, kurį 
gavo iš Markso ir Engelso.

Freddui jo motina niekad ne
prasitarė, kad jo tėvas buvo 
Karolius Marksas. Jis užaugo 
su įsitikinimu, kad jis buvo En
gelso benkartas. Jam buvo tam 
tikro jausminio pasitenkinimo, 
.<ada senatvėje matydavo kino 
kronikose ir Londono spaudoje 
fotografijas iš Maskvos, kur, pa
vyzdžiui, Gegužės 1 d. visur bu
vo pakabinti milžiniški paveiks
ią! jo dvilypių tėvų — Markso 

, stip- iškils aikštėn, tai bus galas jo j ir Engelso.

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

I

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

DOi 'T CUT IN BETWEEN CARS 
THAT APE ALLOWING SARF

fRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

E CHICAGO MOTOR CLVB "OPtS QN

IMRESSMW DgMMr

5 — Naujienos, Chicago. 8, JU. Tuesday, March 22, 1983

Read label and follow 
direct »om.
C Ex-Lax. Inc., 1982

1424 South 50th Avenue
Cicero, 60650

HELP MOUR HEART. FUND

HELP .YOUR HEART

sas su savo pusiau anglų kilmės 
buvo žmona buvo sulaukę 6 vaikų) 

žmogus, kuris turėjo daugiau ir tuo pač’.u pažeis, gal ir mir 
negu įprastą normą silpnybių. ‘ tinai, jo augančią reputaciją 
Niekas negali užginčyti, kad jis' kaip ekonominio filosofo. Pir- 
turėjo puikią atmintį ir jam mo- miausia jis privertė tarnaitę

ANNA CAROBUS
Gyv. Chicagoje, Marquette Parko apylinkėje.

Mirė 1983 m. kovo 18 d., sulaukusi 92 metų amžiaus. 
Gimusi Lietuvoje. Amerikoje išgyveno daugelį metų.

Paliko nuliūdę: marti Jo Ann Carobus (gyv. Lombard, 
Ill.), keturi anūkai — Kenneth, John Paul, Jo Dce ir Rich
ard, penki proanūkai bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Velionė buvo žmona mirusio Frank ir motina mirusių 
John ir Adolph.

Kūnas buvo pašarvotas Blake-Lamb koplyčioje, 229 S. 
Main St., Lombard, I1L

Pirmadicnj, kovo 21 d. ryte buvo lydima iš koplyčios 
į Christ The King parapijos bažnyčią, Lombard, Ill., o po 
gedulingų pamaldų buvo palaidota Šv. Kazimiero Lietuvių 
kapinėse.

Nuliūdę lieka: Marti, anūkai, proanūkai.

Laidotuvių direktoriai Blake-Lamb. Tel. 627-1400.

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?’

prisiekti, kad ta niekam, b. 
Markso leidimo, nei žodžiu ne- 

1 prasitars, kad jis yra laukiamo 
kūdikio tėvas.

Po ta jis įtikino savo draugą 
ir bendradarbį Engelsą, kas tas, 
dėl jų visuomeninio darbo labo, 
prisiimtų kaltę — kad jis yra 

‘ tarnaitės laukiamo kūdikio tė-

Su laiku, po Engelso mirties, 
si Markso paslaptis pasidarė ži
noma įvairiuose sluoksniuose, 
.skaitant ir Kremlių. Bet mark
sistų pasaulis nusprendė visiš
kai ignoruoti arba kategoriškai 
paneigti, kad žinia apie Markso 
oenkartą turi bent kokio fakti
nio pagrindo. Iškėlimas faktų 
apie Markso silpnybę, jo dvivei
diškumą ir apgaulę būtų apter
šęs komunizmo tėvo vaizdą. Po 
šiai dienai, komunistai garbina 
Markso nepaprastą meilę savo 
žmonai ir šeimai. Toks aukš-

(Nukelia į šeštą purlapį)

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

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

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

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003



ė LIETUVIŲ FONDO SUVAŽIAVIMAS
nRU\4^rEondo'njetinis visuo- 

t.nįs narių suvažiavimas Įvyks 
^.ni. balandžio mėn. 9 d. Chica-

Tad pats laikas šiuo rei
kalu pasisakyti.

Įg Faktas, kad Lietuvių Fondas 
yra v*sų lietuvių fondas — visų 
.politinių, religinių įsitikinimų

’ žmonių sudėtų pin’gų fondas.

! mų lietuvių apgyv 
suoja Icchoko Mero naujai pa- į vėse.
rašytą p rnografinį romaną “Ša- Į 
rą"... Ar taip turėtų ir būti? 
Gyvas reikalas rinitai susirūpin 
Ii Lietuvių Fondo pelno skirs- 
tymo reikalu.

Rutinas reikalas į Lietuv’ų 
Fondo valdybą, į Pelno skirsty
mo komisiją išrinkti ir skirtingų 

Tjd ir fondo pelnas turėtų būti pažinių bei įsitikinimų žmones. 
L’etuvių Fondo vadovybėje bū 
tinai r.ikia politinių pažiūrų 

j žmonių balanso, tada ir pelno 
j skirstymo reikalas bus patiki
mesnis.

Asmenys, kurie nepramato 
asmeniškai L.F. suvažiavime da
lyvauti, savo Įgaliojimus turėtų 
pi įsiusti savo patikėtiniams. Re 
to. balsavimo laimėjimo taktika 
diktuoja balsus telkti į vieną 
grupę, ar veną kurj asmenį, 
vengti balsų padalinimo. Lšsklai- 
dyti balsai liks beverčiai.

L. Fondo narys

■skirtomas. ’neatsižvelgiant j jo
kias skirtybes. Bet visa bėda, 
kad taip nėra. Gaila.

-r Kaip žinoma, Lietuvių Fondo! 
'vadovybę yra užgožė vienos po
litinės partijos žmonės, daugu-

' mą :sudaro frontininkų aktyvas. 
Ųagal jo diktatų ir nurodymus

.syra-skirstomas ir šio Fordo pel
nas. jis skirstomas neteisingai. 
Pvz., Sibiro tremtinys J. Krei
vėnas prašė L.F. finansinės pa
ramos savo atsiminimų doku
mentinei knygai išleisti — ne
gavo; prašė paramoj kompozi
torius Julius Gaidelis savo rink
tiniam muzikos veikalui, ketvir
tajai simfonijai išleisti — nega
vo; prašė šauliai Romo Kalan
tos paminklui šv. Kazimiero 
Lietuvių kapinėse — negavo. 
O Fondas paremia ir subsidi
juoja visą bendradarbiaulojų 
spaudą, išskiriant Naujienų 
dienraštį, atvirai pasisakantį 
prieš bendradarbiavimą. Finan-

9

r<> aukoto ir apartamenlimų na- 
entose -vritu-

UAL ■ ST ATI FOB IALB

R. I.B-Nfi PAGERBS 
ŠIMTININKUS

fiamal, 2wni — >>«rda«lmvi 
RIAL ESTATI FOR SALI

BUTŲ NUOMAVIMAS
» NAMŲ PIRKIMAS ♦ PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS * VERTIMAI.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS KSIMOKRJIMAia 

DBL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS p

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai • '

2212 W. Cermak Road Chicago, I1L Tel. 847-7747

Kurie galvojate šiais meta:» 
pirkti ar parduoti, kreipkitės j 
Romą Mastienę — Šimaitis Re il
ty 136-7878, arba namų telefonu 
325-1 161. Ji tikrai nuoširdžiai 
jums pad

M •

4

Solistė Roma Mastier.ė ak
tyviai Įsijungė j Šimaitis Realty 
įstaigos bendradarbii] eiles.

Ji gauna daug paklausimu 
vieno buto, dviejų butų* pusant-

Iškitmingą šimtininkų pager
bimo vakarienę rengia JAV | 
It. Liet. B-nės Tarybą ir Centro 
valdyba š.m. balandžio mėn. 9 d. 
7 vai. vak.. Vyčių salėje, esan
čioje 21’5 \V. 17tb Avė., Chica-, 
go, Illinois.

Iškilmingos vakarienės pro- • 
grania: atidarymas ir garbės 
ženklelių įteik mas, meninė da-Į 
lis,, kurią atliks solistė ' Aldona . 
Buntinaitė, šalta ir šilta vaka- j 
rienė ir kili Įvairumai. Šokiams ( 
gros Gintaro ork:stras. Dalyva
vimas — auka 10 dol. asmeniui.

Iškilmingos vakarienės metu burgo, Chicagos lietuviams, dau-! 
dar bus galima Įteikti savo auką gumoje R. LB-nės ideologijos 
ir tuo padidinti šimtininkų są- žmonėms, ir laukiu daugiau pri
rašą. Visa visuomenė, o labiau- ( siunčiant. Reikia neužmiršti, 
šiai R. L’et. B nės nariai ir pri- jj kad yra partinių žmonių, kurių 
jauėiantieji maloniai kviečiami j kontrolėje yra net >r po kelobka 
šiame nepaprastame parengime ’ tūkstančių balsų, kurie valdo 
gausiai dalyvauti. i Lietuvių Fondą...

Norintieji parengime dalyvau-į T P 5rtai;„4?mnc <:„n 
ti, bet dar neturintieji bilietų, 
prašomi skambinti šiais telefo
nais

Lietuvių Fondo 
įvykstančiainc š. m. 
mėn. 9 d. Chicagoje.

Dėkoju atsiuntus’ems iš Los > 
Yngchs, Clevelando, Ši. Peters-

suvažiavime. Lietuviams” šiandien 8:45 vai. 
balandžio vakare radijo banga 1 150 AM 

per “Lietuvos Aidus”.
Sekmadienį per Sophie Barčus 

radiją 9 va), ryto išgirsite “Nie
kuomet vienišas”.

Parašykite mums. Prisiusime 
knygelę “Užgimęs laisvas”. Mu
sų adresas: Lithuanian 
tries, P.O. Box 321, Oak 
111. 60451.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA *

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

Minis-
L?.wn,

M
1181

431-4645, 431-3713, 863- 
523-0118 ir 1 (219) 365-’ 
(Ind.).'
Rengimo komitetas (Pr.)

”j balsų, kurie valdo 
i Lietuvių Fondą...

L.F. Įgaliojimus siųsti šiuo 
adresu: Z. Juškevičienė. 1616 So. 
49th C t., Cicero, IL 60650.

Z. J.

— Paskaita apie gintarą su 
skaidrėmis ir gintaro pavyz
džiais. Kviečiame visus atsilan- 

j kyli į šį renginį su vaišėmis, šį 
r sekmadienį, kovo 27 d., 2 vaL

. i

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

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

KAROLIO MARKSO
DIDŽIOJI PASLAPTIS

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linkime mūsų klientams, draugams 

ir pažįstamiems
RAMUNĖ DELIKATESŲ KRAUTUVĖ 

IR RESTORANAS

ĮGALIOJIMAS Į LIETUVIŲ
FONDO SUVAŽIAVIMĄ

Dėkoju visiems, man atshin-1 popiet, į Ashburn Baptist baž- 
tusiems įgaliojimą atstovauti Į nyčios.salę, 3647 W. 82rd St. — 
———-■_______ _į 83-eia ir Southwest Highway.

^Rengia Lietuvių Koplyčia. (Pr:)

(Atkelta iš 5-to psl.)
čiausiojo komunizmo pranašo 
charakterizavimas pilnai nesu
tinka su faktais. Jis tikrai .my
lėjo savo dukteris (kiti jo vai- j 
kai išmirė jauni), bet nerado 
noro savo benkarto sūnaus bent 
kartą pamatyti.

Šie ir panašūs faktai iš Mark
so gyvenimo aiškiai parodo, kad 
jis nebuvo koks ypatingos do
ros ar etikos žmogus. Jis, kaip
ir visi mes, turėjo įvairiu silp-i . . . , . , x „4.,,^^.. : įri ‘ * . . 1 Rūkyti karpiai (chubs), sturys

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

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St.
Tel: 436-7878 •

MISCELLANEOUS 
Įvairūs dalykai

BEN’S SHRIMP HOUSE

1049 W. North Ave.

ILEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai, 
KLAUDIJUS PUMPUTI! 

4514 S. Talman Ava. 
Tol. 927-3559

DĖMESIO
62-M METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui lUtomeblUe

Liability apdraudimas 
kams. Kreiptis:

A. LAURA 1TI! ;
M45 So. ASHLAND AVI. *

TeL 523-8775 <

, Namie gamintas maistas visoms progoms.

L 2547 Lithuanian Plaza Ct. Tel.: 925-5588

r

Aleksas Ambrose

MU PHI EPSILON 
SCHOOL OF MUSIC 

1919 W. Cullerton / 
Low cost music instruction 
with professional musicians 

in Piano, Voice, Theory, 
Flute, Violin.

Financial aid available.

Registration hrs.: Thursday 
6 to 8 & Saturday 4 to 7.

Inf. 743-7234

KAS YRA TAIP SAVE 
VADINĄ LINKSMIEJI?

< “Įeikite pro ankštuosius var
tus; nes platus ir erdvus, yra

; kelias, kuris nuveda į pražūtį, 
.ir daug yra tų, kurie juo įeina. 
Nes ankštUyr.ą yartai ir siauras 
kelias, kuris nuveda į gyvenimą, 
ir maža yra tų, kurie jį randa” 
(Mato 7:'13,14).’

Maloniai kviečiame visus pa
siklausyti “Gerosios Naujienos, beauga miškai.

nybių ir jis gyveno su širdimi, 
kuri buvo pilna nerimties, bai
mės bei veidmainiškumo ir, tik
riausiai, nepasitenkinimo, kad 
negalėjo savarankiškai savo šei
mos išlaikyti, turėjo pasitikėti 
Engelso duosmimu.

P. Venteris

(sturgeon) ir upėtakiai (trout) 
bei rūkyti švieži ungu
riai. Tel. 337-0263

Dengiame ir taisome visų rdą 
siu stogus. Už darbų garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA
*. 6557 S. Talman Avenue t.

Chicago, IL 60629 - t
434-9655 ar 737-171 r

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė,. sutvarkė ir ifepausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai).
664 psl., vardynas.

Minkšti viršeliai. Kaina $15.
Persiuntimas — $1.

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija r

— Idaho valstijoj specialistai, 
planuoja parduoti milijonus ak
rų žemės, kur dabartiniu metu

. JAU ATSPAUSDINTA

J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS
NUS IB A ST Y M Al

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

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

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

Mr. K. Januta,

1

■1

1

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL 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, H 60608

3

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai {domius gydy
tojo, riouomenė? veikėjo ir rašytojo atsiminimu*.

Dr. A. Gussen — MINTYS EP. DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas b 
rjAtrūpinimą 18.00mrirūpinimą__ ________ _ _____________ _

Dr. A. J. Gnssen — DANTYS, jų priežiūra, įveikata Ir 
grožis. Kietais viršeliais _______ _____ ___

Minkytais viršeliais, tik 

Drt A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
EMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik -___

G*Hma taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
< money orderi, prie nurodytos kaino© pri

dedant >1 persiuntimo HUldoma.

84.00
83.00

B2.00

“LIUCIJA”
Mike Šilefldo 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.

*

Laikrodžiai tr branteny>te
Pardavtfnu Ir Taisymas 
2*44 WMt SfrMt 
T«L REpublk 7-W41

Siuntiniai į Lietuvą I

P. N EDAS, 4059 ArcherAvenue' i 
Chicago, III. ^0431 T»L YA?7-591į j

TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

□adėti teisininko Prano ŠULO 
oaruošta, — -teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
išleista knyga su tcgališkomū 
formomis-.

Knyga su formomis gauna 
ua Naujienų administracijoje

AL ŠIMKUS ■>
Notary Public -; .•

INCOME TAX SERVlČl

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

žyniai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY
NEGALI SUSIGAUDYTI

Pukaitis: — Mano žmona na
muose kalba ir kalba...

Šakenis; — O apie ką jį kal
ba?

Pukaitis: — To tai aš negaliu 
suprasti.

IO64X . 424-M54
h *• 3 ' OsuaN

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

TeL 776-5162
2649 West 63rd Street 

Chicago, Dk 60629

*

ADVOKATŲ DRAUGIJA 

V. BYLAITIS 
Ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos: 

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

MO6 S. Kedite Ava. 
Chicago, III. 60429 

Tel: 778-8000

?ATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DLENRaaTJ •‘NAUJIENOS” .

6 — Naujiena, Chicago, 8, DI. Tuesday, March 22, 1943


