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Be jokių paaiškinimų prele
gentas. patiekė negirdėtą, jau 
pasenusią, “naujieną”, kad H. 
H. Kissingeris Washingtone pat 
dovanojo Sovietų pasiuntinybei 
sklypą ant kalvos, ant kurios 
bus statoma UŠSR pasiuntiny
bės rūmai, nuo kur (kalvos ru
sai galės stebėti visą sostipe — 
Washington, D.C.) ir elektro
niškai sekti visus telefono ir ki
tus pokalbius.

■Kaip žinome, H. Kissingeris 
buvo respublikonų prezidento- 
R. Nixono užsienio reikalų mi
nister is (Secretary of State)... 
Nebuvo girdėti, - kad H. Kissin
geris būtų rusams padaręs to
kią dovaną. Greičiausiai, kas ga
lėjo įvykti, tai, kad H. Kissing?: 
nui būnant respublikonų val
džioje (R. Nixono), Amerikos 
vyriausybė (H. Kissingeriui tar
pininkaujant tokį sklypą sosti
nėje tikrai perleido (tam tikro
mis sąlygomis) statyti Soyietų 

■pasitintmybeP ^pasakyme 
trūko prelegento platesnio pa
aiškinimo.

Gana įdomus; buvo jo (prele
gento) prięjjątšt^^-jam Ąmę- 
rilŽjfe Tpėr-
n ai įsriSįfešniim): 'iS&agoįė. - Esa-J 
Amė^jsi^riąiniečiąį'^vd^pm-. 
gresĮŲ- stigebėjb .paTsik^estjynęt 
Am^rkos.aniHasdod^pądK 
tinių' Tautų - Jeane Kirkpatrick, 
kai tuą'tarpų Amerikos JLietūvių 
X -me kongrėse tedalyvavo tik 
žemesnio laipsnio Amerikos ar. 
mijos karininkas. Klausant lė
kio teigimo, nenoromis man ki
lo klaMširdas: kodėl tik taip? 
Juk pernai X-tą Amerikos lietu
vių kongresą rengė Amerikos 
Lietuvių Taryba, kurios atstovu 
Wasjiingtone, D.G., kaip tik bu
vo ir yra prof. dr. J. Genys. Ar 
jis nebuvo prašomas tarpinin
kauti, kad į kongresą būtų at
siųstas koks, žymus “politikie
rius”? Juk tai būtų buvusi jo, 
kaip ALTo atstovo, pareiga tokį 
asmenį surasti. \ '

•Nėžiūribt prof. dr. Geprb kaj 
kurių “plonų” vietų- jo kalboje, 
j am, ne tik gausiai paplojome, 
bet ir pagerbėme net atsistoji-* 
mu -į- “standing ovation”.

Burs'O pagerbti akademijoje 
dalyvaują Lietuvos savanoriai- 
kūrėjai: pulkininkas Jonas And- 
lašūnas, eilinis Mykolas Barkaus
kas, kpt. Gr. Radvenis ir pulki
ninkas Tomas Sereika. ALTo 
pirmininko A. Mažeikos pakvies
ti gen. konsulas V. Čekanauskas 
ir Birutiečių pirmininkė Alf. 
Pažiūrime, jiems prisegė po gė
lę; akademijoje nedalyvavu
siems (Los Angeles gyvenan
tiems) sav.-kūrėjams generolui 
St. Raštikiui, pik. Itn. Juozui. 
Andriui, maj. J. Puikūnui, pik.' 
Itn. Br. Basiuliui ir kpt. Jurgiui 

•> Tumui - Tūmavičiui gėlės btivo- 
pe rd uolos Ramo venų pirminin
kui VI.- štooliūnui, kad jis as
meniškai jiems įteiktų. Savano
rių pagerbimas į syko tuoj-po 
kun. dr. Olšausko invokacijos.

Pagaliau prasivėrė scenos už
danga, iki tol pridengusi skąit- . 
lingą, muz. Al, Jurgučio suor
ganizuotą “Dainos Mėgėjų’’ cho
rą, kurį publika sutiko ploji- 

: mais,/JsąjįtJygiai ir solistus Bi- 
> riitę Dabšiėnę-Vizgirdienę, Ritą 
Ringytę-Hopkms, Antaną Pava
sarį, Aptakią-Polikaitį ir•Vyteni' 

.Eiūdą.-

: ųžėm^§šck^^k’ — .^ristina: 
*'MĮ£kt&eV'• '('fleHž^^ Ra iffiumlas 
yMjd<ųš ' ir Tabras . Rądvenis
- (smuikai), R.' Sadigurski (vari, 

gonai ir fortepijonas), režisierius 
Algimantas .Žemailailis. garso

. operatorius Vladas Gilys ir ga
iliausiai dirigentas Aloyzas Jur
gutis. Iš viso čia-matėme apie

' 60 asmenų.scenovaizdį, pasiruo
šusį mums perduoti muz. Aloy
zo Jurgučio trijų veiksmų, ke-

I turiu paveikslų muzikinę dra-Į 
mą, pritaikytą Vasario šešiolik-

; tajai. Libretas — Anatolijaus 
Kairio. Al. Jurgutis akompana- Į 

. vo solistų partijoms, kai jie dai
navo be choro. Aranžuotė?! 
Aloyzo Jurgučio.

. Meninė dalis truko apie va
landą laiko, bet publika su ma
lonumu būtų žiūrėjusi ir klau- 
šMtsi didelio 'choro, kuris huvo,

Baliuose Rūmuose prež. Reaganas ir sekr. Shultz priėmė sovietų politinio 
biuro • Sakingą narį Vladimirą ščorbicki ir ambasadorių A. Dobrvnina.

REAGANAS, G. SHULTZ, ŠCERBICK
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AI>TARĖ ARTĖJANČIĄ ŽENEVOS KONFERENCIJĄ, GAC 
SUSITARS DĖL ATOMINIŲ RAKETŲ KONTROLĖS ; U

WASHINGTON, D.C. Ket
virtadienį į Baltuosius Rūmus 
atvyko sovietų pelitinio biuro 
įtakingas narys Vladimir Ščer-

bickis, jį atlydėjo sovietų am
basadorius Anatolijus Drbryni-i 
nss ir vienas sovietų vertėjas.

Atvykusius pasitiko preziden
tas Rcnabl Reaganas ir sekreto-, 
rius George Shultz. PrezbEcntas 
atvykusius nusivedė pre apva
liojo stalo, visus susmlino ir pa
reiškė, kad čia visi turime lais
vai išsikalbėti apie abiejų vals
tybių santykius.

V. Ščerbickis yra ukrainietis. 
Jis pasižymėjo Ukrainos komu-

Prez. Ronald Reaganaris

taičio skaitymo (libreto) pro
tarpiais, kad'ii- labai neskaitlin
go “orkestro'* palydos, neš vis
kas; slinko labai gražiai, neju
čiomis be‘ priekaišto ir taip įdo
miai, lyg būtume sėdėję ar sto
vėję brangius bilietus nusipirkę 
didmiesčio operoje. 0 čia sėdė* 
jomeMiėŲuvįškos parapijos - salei 
je ir išgyvenome didelio pasitepk 
kinimo'ir'pasigėrėjimo jausmus 

nes jokių 
renginį ne*

(lietuviškus) veltui, 
bilietu šia proga į 
buvo.

Al. Jurgu-Kad ta muzikinė 
čio drama praėjo su milžinišku 
•pasisekimu, lai parodė- griaus
mingos ovacijos su garsiais 

'šauksmais “bravo”, o kai į sce- 
_ ną buvo įprašytas AI? Jurgutis, 
publika pakilo nuo kėdžių ir jam 
kėlė tokias ovacijas, vis tebe
šaukiant “bravo” ir valio, kad 
nerandu geresnių žodžių toms 
ovacijoms, kaip kad amerikie
čiai tokiais atvejais vartoja — 
'“thunderous $tažid:ng ovation”.
Nieko mažiau. ’

Buvo jausmingų aplodismen
tų ir veikalo eigoje — chorui 

'arba ir solistams. Rėporlerio 
smalsumu, kai kur ir kai kada 

sakyčiau, gerai .paruoštas peri mėgstu žvilgterėti į publiką, kai 
labai -trumpą laiką; taip pat ji n?i ploja, nei balsu reiškia sa_ 
puikaus, solistų dainavimo, gero- vo pasitenkinimą — kai ji tyli. Į 
režisieriaus Algimanto ženiąi- Patikėkite, šį kartą bent kėliaisI
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Salvadore ketvirtadienį buvo nušautas pulkininkas Roberto Cienfuegos.
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Į'nistų veikloje, o paskutiniais j5
■ metų buvo išrinktas į komunis

tų partijos politinį biurą, kur 
buvo sprendžiami visi svarbes-'

1 v • j tų skaičiaus sumažinimo ir'jų 
j kontrolės.

— Didžiausia kliūtimi yra 
prezidento Reagsno “žvaigž
džių karas”, kuris kelia vtsąm? 
pasaulyje didžiausio susirūpi
nimo.

Ščerbickis yra politinio biuro 
narys nuo 1973 metų.- Sovietų 
Sąj unges vadovybėje ščerbickis 
yra įtakingesnis už Andrei Gro- 
myką.

— “žvaigždžių karas“ yra u a 
kas kitas, kaip stiprios apsau
gos klausimas, — pareiškė -įžisa. 
zidentrs. — JAV nesirengia 
pulti Sovietų Sąjungos, bet lie
nor i būti rusų užpultos. 4d

Toji apsauga labai Lmgtsi 
gali tapti puolimu, — pastebėjo 
Ščerbickis. į»

— Sovietų Sąjunga yra į«t;- 
kinusi, kad Ženevoje galėsime 
susitarti apie atominių raketų 
skaičiaus mažinimą. - - pareiškė 
Ščerbickis.

Pokalbių metu prez. Rcaga-

LEŠEK VALENSA TRAUKIA TEISMAN' ■Sąiunscs vaWym°
UŽ PROTESTŲ ORGANIZAVLMĄ

PROKURATŪRAI AIŠKINSIS IR KITŲ MIESTŲ,
POZNANĖS SOLIDARUMO VEIKĖJAI

džios atstovas neturėjo, ką įsa
kyti, bet jis pareiškė įsitikinimą, 
kad Ženevoje bits galima aptar
ti ir susitarti dėl atominiu rake-

— Kel-
Solidarumo unijos i 

Lešek Valensa gavo’ 
šeštadienį atvykti ji 
prokuratūrą ir pasi-:

Jacek Merkei.
Jie visi buvo suimti ir 

metus
Praeitą rudenį, kai ;

apie 
buvo laikyti kalėjime, 

nezidentas 
Reaganas atsisakė duoti didesnę

GDANSKAS, Lenkija, 
virtadienį 
steigėjas 
kvietimą 
Gdansko
aiškinti apie nelegalių protestų: 
organizavima, ne lik Gdanske, 
bet ir kituose Lenkijos dides
niuose miestuose.

Kvietimus aiškintis pr
tūroj gavo ir veikėjai Poznanėj, 
Dancige, Štetine, Vroclave bei 
kituose miestuose. Naujai gene
rolo V. Jaruzelskio pasirašytas j 
įstatymas liepia bent trim me
tam dėti į kalėjimą kiekvieno 
nelegalaus protesto mitingo ar 
demonstracijos organizatorius. į

Traukia teisman Pahr 
bickį, Olševskį

Teisman patrauktas ne 
nas I^ešek Valensa. Teisme
rėš aiškintis: kalbėtojas Bog
dan OLševski, kalbėtojas ir or
ganizatorius Janus Palubickis ir |

riausybei, pats Jaruzelskis įsakė, 
juos visus iš kalėjimo, j 

irokuratūra pranešė, kad 
kurą-į buvo laikomi be jokio kaltmi- 

įsakyla juos

Jiemss P

mo. D-har ir vėl 
suimti.

•Be jau minėtų, kvietimus į 
prokuratūra gavo Poznanės 
darbininkų unijos vadas. Kro
kuvos veikėjai ir kun. Popeliuš- 
kos draugai. Jie reikalavo. kad 
Solidarumo unijai leistų legs. 
Lai organizuoti darbininkus.

šalia prezidento taip pat sėdė
jo . vertėjas, kuris stengėsi gali
ma i tiksliau išversti, susėd nsių. 
jtf pokalbį. Pokalbį pradėjo V. 
šėerbrckis tokiu tvirtinimu;

Sovietų Sąjungos gyvento
jai nori, kad dvi galingiausios 
valstybės nepradėtų karė.

■ ■ — To palies nori ir Amerikos Į 
gyventojai, — tuoj pat atsakė] 
prezidentas Reaganas. B at
karus pradeda ne gyventojai, o 
vyriausybės.

Čia pat mandagiai preziden
tas pridėjo:

— Gaila, kad Sovietų Sąjun
gos gyventojai labai mažai k:> 
gali pasakyti, ką sovietų valdžia 
daro. . .

Įlaki ilgiausias sovietų val-

vie
tų-

atvejais apsidairęs pastebėjau.! 
kad buvo, ypač moterų, beį
stengiančių sulaikyti skruostu 
riedančią ašarą... Tokių jaudi-i 
nančių scenų buvo.

VI. Bakunas

KALENDORĖLIS

SALVADORE NUŽUDĖ PUL. 
KININKĄ R. CIENFUEGOS

SAN SALVAIM)R, Salvadoras.’
Kovo 7 dienos popietę Salva-j 

doro teniso aikštėje buvo nu-Į 
šautas Salvadoro kariuomenės1 
pulkininkas Roberto Gienfuegos. 
Jis buvo Salvadoro kariuomenės 
štabo narys. Jis parucšd ve 
spaudai ir radijui oficalius pra- 
neš mus apie k ekvienos dimes 
karioumenes žygius. Pulkininkas 
(.icnfuegos buvo aukščiausio 
laipsnio karys, žuvęs pilietinių

j laukė. Jie prisėlino prp sėdinčia 
pulkininko ir vienu šūviu atėnu 
jam gy\7’bt\

Kariuomenės vadovybė, 
rusi apie pulk. Cienfuego 
žudymą, tuojau 
lūnsparni. kad 
linkės. Kariai ap 
linkę, a!idži?i ti» 
kelelį, bei nieko 
do. Gal žudikai i 
ko automobiliu.

paty
• nu-

pasiuntė 
nžiūrėtu r •

krido vLą

rija labai retai užsimma -aule 
Į) rezidentą.

— Atvirkščiai, aš m nau. isaJ 
sovietų lcl?viziją daugiau ęūdd 
Reaganą. negu Amerikos tetari' 
rija. Mes pakartojame fc.Js 
filmus, kuriuose vaidino Itoąffld

Uabe, susitarė 
paža-sti tenisą

u grupe d rau
dė apsirengė

M ___________ v

Kovo II <1 : Kandidas, Pranciš
ka, Žyginiai. Visgaila, Syvinis 
A-sterupė.

Kovo 10 <1 
ras, Visvyd. 
Dorman ta s.

Kovo 11
Aura, Žiedu 
das, Žalvylė

: Makarijus. Vikio* 
s. Žihuolė. Mandre, 
Xaubartas.

d.: Konstantnas.l 
Eigudė, lovy 

Gundas, Svetigailė.

leidžiasi 5:50.1

Oras vėjuot . truputį šiltesnis. I

aikštelę ii 
syie 
P

laukė medžių pavė- 
isėdęs ant suolo. Prie jo 

iti'ji partiza-
i

cj<> ina -tauja
i. nalcido viena

aikštėTeniso klubo 
buvo užmiestyje

mų a kste 
kin nkas (

nuvaz’avo
Matvt,

o tenise 
buvo u; 
enfuw

miedyje. PuL 
is, baigęs dar- 
automohilį ir

kad jo priešai ten jo

d ng<> puikiniu-

dcnias.

kl.udo

vaKiylies sekrf
Shultz dalvva\<

nusifctc.-irnfm
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lengvu lėktuvu.
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Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

3au<jo krikštas

Kada nuodas, kada vaistas

Prdf. Adomo Varno pieštas milžiniškas “M

Sėdčcugū kėdėje pas dantų. 
gyd> -jų, dažnai Išgintame ją 
sakant int.dic-.nas seselei: "Pra- 
s m ac seno Jis numalsms dan-- 
ties skausmą.

O viduramžių dramoje arse
nas kelia šiurpą — juo buvo 
nuodijami žmonės Manoma.kad 
arsenu buvo nunuodytas ir Na-< 
pc-leonas, kadangi tiriant pajai*' 
ki’s.- rasti dideli jų kiekiai.

Žiūrėėdami Šekspyro 'Ham
letą”, girdime kalbant danų prin 
co tėvo vaiduoklį, kad jam. už
migusiam popiet sode, įpylė į 
ausį drignių antpilo... T aigi, drfg 
nės šunvyšnės — nuodai. Bet iš 
jų pagaminti preparatai, pui
kiai nuramina žarnyno 
mus.

Ištirtas iš jų atropinas 
pamainomas vaistas nuo

A 1(1rin
! W1 I ■ w

> *

JAV sostines cienrastis n i: X!

Tokia priesaika visi tikėdavę! 
šie augalai buvo laikomi dide
liais galiūnais.

Kai vergai statė Egipto farao 
nams piramides, jiems kasdien 
duodavo svogūnų ir česnakų —' 
kad nesusirgtų.

Kodėl česnakas, svogūnas ap-
saugo ndo ligų, drignės sujau
kia protą, aguonos migdo, o gy
slotis sustabdo kraujavimą, se
novėj žmonės nesuprato. Tai pa
stebėjo tik tada, kai atsirado ir 
pakankamai išsivystė chemijos] vartoja širdies sutrikimams

- nę- 
bron- 

chų astmos, raumenų spazmų, 
smarkiai sulėtėjtįsio širdies pla-f
kimo. j ... ...Imocidai,nuoKiekvienas žino, "bičių 
dus”, “gyvačių nuodus”, 
nuodai išgydė ne vieną žmo
gų.

mokslas. *
Chemikai ištyrė daugybę Įvai

rių augalų ir atskleidė jų pas
laptis.

Dabar žinome, • kodėl pjaus
tant svogūną, norisi verkti. Pa
sirodo, kad mažą svogūno dai
geli saugo lakiosios medžiagos, 
vadinamos fitoncidais.

Dar vėliau buvo įrodyta. kad 
, užmušdami bakteri- 
apginti nuo ligų ne tik 

svogūno daigelį, bet ir žmo-

ne ra J 
t 

vais- 
kaip

Dėl to visada pavo-

Šie pavyzdžiai rodo, kad 
tikslios ribos tarp nuodų ii' 
tų. Visa priklauso nuo lo, 
vartojami,
jinga gydytis pačiam, be gydy
tojo nurodymų ir kontrolės. ,

Senovės Indijoje ihanios "ka
bindavo vaikams ant kaklo skil
telę česnako nuo ligų apsau
gosiąs ! - ■

Senovės Egipte žmones saky
davę: “Prisiekiu svogūnu.” O: 
dar tvirčiau: -‘Prisiekiu česna-1 
ku?’

L

ir šiandien, patariama valgy
ti svogūnų ir česnakų, o pramo
nė iš jų gamina vaistus.

Gydymo priemonės per pas
taruosius dešimtmečius padarė 
rieregėią šuolį. Ligas, dar taip 
neseniai laikytas nepagydomo
mis šiandien sėkmingai įveikia 
vaistai. Amžiaus pradžioje gy
dytojai turėjo apie 200, o dabar 
— daugiau, kaip keturis tūks
tančius originalių vaistų. O kur 
dar kombinuoti preparatai, ku
rių daugiau kaip 40 tūkstančių. 
Kasmet pasaulyje atsiranda ne

mažiau trijų visiškai naujų vai
stų, kam ansčiau reikėjo ištisų 
šimtmečių.

Sakysime, kamparą -dažnai
> gy

dyti. Jį gaudavo iš kamparo lau 
rų — augalų, kurie* ASRS leli- 
torijoje neauga.Pokario metais 
pasiūlyta gaminti kamparą iš 
pigios žaliavos — kėnio (bailteg- 
les) aliejaus. Sintetinio kampa
ro savybės nesiskiria nuo gam
tinio.

Vaistų gamybos ir pritaiky
mo sudėtingumą iliustruoja šis 
faktas.

Praėjusio šimtmečio vidury
je buvo susintetinta nikotino 
rūgštis, kui>‘buvo--taip. pavadin
ta, pagal struktūros panašumą j 
tabako nuodus. Šiandien maža 
kam nežinoma vitaminas PP. 
Tai ta pati nikotino rūgštis, gy
dymui pradėta naudoti tik beL.- 
maž po šimtmečio. O per tą lai
ką šimtai tūkstančių žmonių 
mirė nuo pelagros — baisios li
gos su daugeliu požymių, kurių 
.pagrindinis— oda praranda ela
stingumą ir glotnumą, šiuo me
tu pelagra sėkmingai gydoma' 
nikotino rūgštimi. .

Dabar vaistai kuriami siste
mingai. planingai, Nauji prepa-

jų organams, 
tūkstančių vie- 
pasirodo esąs

ratai išbandomi ant įvairių gy 
vulių, ištiriamas jų poveikis or. 
maiūzmams ar 
Kai iš šimtų ar 
nas preparatas
aktyvus, kada įsitikinama jo ne 
žalingumu, organizmui, lik tada 
j s rekomenduojamas išbandy-' 
t i klinikose. NaujiK vaistus nau : 
doti leidžia tik sveikatos apsau-: 
gos ministerijos farmakologijos, 
deptas,kruopščiai ištyręs ekspe-j 
rimentus. Tik po daugelio tik-- 
tinimų gydymo įstaigose vaistą 
leidžiama gaminti serijiniu bū- 
d«- -

Ne be reikalo vaistinėse griež
tai žiūrima gydytojo nurodyto- 
vaisto ir jo dozių, o pats ligonis 
ar jo slaugytojai turi-akylai sek 
Ii vaistų vartojimo ir laikymo, 
terminus. Juk preparatai kei
čiasi, kinta ir jų, poveikis.

Niekad negalima gydytis j)ar
tiems pagal nuogirads: “jam 
padėjo, gal. ii- man padės.” Tai 
jau pirmas žingsniąj ti- laiminu 
giausius atveju — apsinuodiji-” 
mą.

KIMŠTI ŽALI PIPIRAI

Reikia paimti:
3 dideli žali pipirai,

PENKTASIS MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMAS

MOKSLINĖS PROGRA
MOS KOMITETAS

Pirmininkas
Jonas BTLBNAS, Ph.D.

75 Beaumont Drive
Huntington, N.Y’. 11747

Griežtieji mokslai, 
t eclinok >gi j a. a rch i lektūra 
Prof. Bronius JSHLSKIS, 

PhD.
2652 Asbury St.

Penktojo Mokslo ir Kūrybos Simpoziumo, kaip ir keturių anksty
vesniųjų, pagrindinis tikslas yra suburti viso laisvojo pasaulio, 
lietuvius mikslo ir kūrybos darbuotojus savo žinių pasidalinimui, 
tarpusavio ryšių sustiprinimui ir suartėjimui su lietuvių visuo
mene. Simpoziumo programoje bus kviestinės paskaitos, dalyvių 
pranešimai ir keletas specialių renginių, Įskaitant susipažinimo 
vakarą, meninę programą ir baigmini banketą.

Mokslinė programa susideda iš trijų pagrindinių dalių, nu
rodytų šio kvieslio paraštėje. Kiekvienoje programos dalyje arba 
šakoje suorganizuotas nemažas skaičius mokslinių sesijų su toms 
šakoms būdinga tematika. Taip pat i programą Įtrauktos ir to
kios sesijos (teisė, komerciniai mokslai, biologija, veterinarija ir

Š ų metų vasario 21 d. dien
raštyje “The Washington Ti
me” tapo editoriaks, pavadin
tas Ge1. Mengele, get KGB”, ku
lio turinys, manau, bus įdomus 
r ‘ Naujienų” skaitytojams.
Fditvriale rašoma apie žiau- 

ųjj dr. Josef Mengele, vadina
mą Auschwitz'o “muties ange- 
-j” kuris su nelaimingom nacių 
likom darė žvėriškus geneti

niu.- eksperimentus. Laikraštis
tara, kad žodį “sadizmas”, (ku •!

.______ -I <tn a_____ ri_____1

dų ir Baltų Amerikiečių, nys 
abi grupės yra lygiai stipriai aii- 
lisosietiškos.

Jeig'< Teisingumo Departa
mentas kooperuoja su Stalino 
pėdink-s, tai yra teisės parodi
ja Hitleris, pagaliau, viską apie 
mirtie•> .uovyklas išmoko iš Sfa- 
! i nei J osef Mengele yra vienas 
š jo (Stalino) mokinių. V

Valdybės prokuroras William 
French Smith įrašė, dr Mengėle 
i labiausiai paieškomu nusikal
tėlių sąrašą, kas yra-visiškai tei
singa Naujo prokuroro Edwin 
Meėse pirmas darbas turėtų Kū
li ištyrimas OSI-KGB ryšių ir jų 
šaiškinimas”. * L .

ris sudarytas pagal 19-tair. šimi- 
pnetyje gyvenusi prancūzų mar- 
l.iz? De Sac.e prsižymėjui i žiau 
rumu ii seksualiniais iškrypi
mai) vesta būtų pakeisti “men
delizmu”,

D r Mengele slapstosi jau 4<J 
netų. Jo pėdsakai užtinkami 
nio Portugalijos iki Paragua- 

jaus-
Laikraštis pažymi, kad civili

zuotas pasaulis yra užiiiteresuo-
‘as šią Auschwitz’o pabaisą su-J nedera juos vadinti naciais, nes 
rasti ir atitinkamai nubausti, ta-j'jie tokie nebuvo. Jeigu kas no
riau atnaujinta nacių medžioklė] retų dėl šito editonalo pareikšti 
'skelia rimtų klausimų, tiek mo
ralinių. tiek teisiniu atžvilgiu.

1979 m. kongr. Elizabeth He

. 1 puodukas verdančio - sūdyto 
vandens,

ri svaro maltos mėsos,
1 dėžutė (8 oz.) pamidorų 

sunkos, . •
puoduko smulkia i- sutrin

ks baltos duonas, -
. 1 šaukštas druskos,
Vi ša ukštuko pipi rų,
1 šaukštas sukapotų cibulių.
Užkaitinti pečių‘iki 350 4aiįj.s-j —- —.

nių. 1 itzman pastangomis prie Tei-j
Nuplauti ploną skiltelę nuoj-shigumc Departamento įsteigtas 

apačios kiekvieno pipiro. į Office of Special Investigations
Po to teks išimti sėklas ir vir

ti pipirus sūdytame vandenyje 
5 minutes. Nusunkti. Sumaišy 
*.i visus prieskonius.

Mišinį .sukimšti į pipirus- Su
dėti stačius pipit is į mažą ke
pamą indelį, uždaryti, kepti 45 produktyvų gyvenimą ir jų 

ir nudengus kepti, dar teisės galėtų būti atstatytos per 
į legalią teismo procedūrą^ tačiau

Šio kepsnio užtenka 2 a-r 3 tcs-į ‘ K ir iškyla nesusipratimai, 
menims. J ■- i OSI, atrodo, pasitenkina pap-

------------------ - | rasta imigracijos procedūrą, de-
s Lengviausiai galima išimtu portuojant įtariamuosiuis į Sov.

minutes
15 minučių.

smalą' nuo drabužių su taukais 
Reikia ištrinti smaluotą vietą 
taukais, o paskui išmazgoti 
muilu ir karštu vandeniu.

i

* * * - - . y,
Priei asas: Viename laiške re

dakcijai buvo pastaba, kad- na
cių okupacijos metu, pagal jų 
potvarkius, visi privalėjo dirbti 
vienokį ar kitokį darbą, tačiau

nuomonę, padėkoti ar pakomen
tuoti. laiškus tektų rašyti šiuo 
adresu.

Letters to the Editor, The

L -

Į xOSI) užmetė platų tinklą ir ki- 
•'iems naciams karo nusikaltė
liams išaiškinti, kurie po 2-ro pa 

. saulinio karo neteisėtai pralin
do pro JAV emigracijos įstaigas. 
Daug tų įtariamųjų gyvena ra-

3600 New York Ave. NE
Washington, D. C. 20002.:-

Laikraštis skaitytojų nuomonių 
labai pageidauja.

OSI, atrodo- pasitenkina pap

su’
t

ir
išima dažu

s Lygios dalys amoni jos 
t erpei i no mišinio, 
dėmes iš drabužių-

Sąjungos ok. Rytų bloko kraš
tus, k.ir legali teismo procedū
ra yra negirdėtas dalykas. Dar 
langiau: Baltų •— Amerikiečiui 
tvirtinimu, OSI ir.vestigacijos] 
dažnai daromos kartu' su Sovie- j 
ių pareigūnais. įskaitant ir KGB1 
pareigūnus, kuriems įtarimas' 
reiškia kaltę.

Laikraštis baigia straipsnį: 
'aip: “Kodėl KGB staiga susiin-į 
teresavo nacių karo nusikaltę i 
liais? Baitai — Amerikiečiai, ku-

LAIKAS IR VIETA

1985 metu lapkričio mėnesio 27—30 
dienomis

Simpoziumo darbai ir parengimai, išskyrus 
pokylį, įvyks: Jaunimo Centre — 5620 
South Claremont Avenue. Chicago, 
Illinois 60C36. Tel. (312) 778-7500.

i ,
|’ ie OSI sukelia galvos skausmą, 

'eorizuoja, kad Sovietai, įrody
dami kolaboravimą (pabaltie- 
m) su naciais, laimi propagan-. 
'oje prieš nuolat augančius ne-J 
ramumu, (ok) Pabaltijo kraš- 
"uose Tenka dar pridėti: nagri
nėjimas prieš 40 metų įvykdytų 
'aurumų gali atitraukti dėmesį 
nuo tebesitęsiančiu Sovietų 
vykdomų žiauriu uiekšvbiu. Ka 
-o nusikaltimų klausimas vis gi- 
•au kala kylį tarp Amerikos žy-

I

i

Evanston, IL 60201

Medicinos mokslas 
Jonas T. DAUGIRDAS. M.D. 

6717 So. Maplewood 
Chicago, IL 60629

Humanitariniai ir 
socialiniai mokiai 

Prof. Algis NORVILAS. PkD. 
1036 W. 91 st Place 

Oak Lawn, IL 60453

ORGANIZACINIS 
KOMITETAS

Pirmnink^ 
Ramojus V VfTYS 

18’tO Stockton Drive 
Northfield. 11 60093 

Vicepirai-nhikė 
Lena KEREI.IE-Nk 

8710 W. 123rd She<'t 
Palos Park, IL

pan.), kurios nebūtinai pritampa prie tradicinių programos dalių.
Visi lietuviai mokslo ir kūrybos darbuotojai kviečiami, per 

sesijų pinnininkus ir per ši kvieslį, dalyvauti simpoziume su 
moksliniais pranešimais iš savo profesinės srities. Pranešimui 
simpoziume yra numatyta paskirti 20-25 minučių laiko. Dalyvis, 
noris padaryti pranešimą, prašomas prisiųsti savo pranešimo 
santrauką (120-140 žodžių apimties) lietuvių ir anglų kalbose 
Mokslinės Programos Komiteto atatinkami) šakų vadovams ne
vėliau. kaip 1985 m. balandžio 1-ą. Mokslinės Programos Komi
tetas turi teisę, reikalui esant, pranešimų skaičių atrankos būdu 
riboti. Šiuo laišku kviečiamieji kalbėtojai iki 1985 m. balandžio 
330 dienos bus painformuoti apie jų dalyvavimą programoje ir 
apie simpoziumo leidiniui reikalingą informaciją. Laikantis buvu
sių simpoziumų tradicijos, programos dalyvių išlaidos nebus ap- 
motalmos — tik išimtinais, labai retais atvejais Organizacinis 
Komitetas ieškos būdų sušelpti dalyvius iš tolimų kraštų.

Ketinantieji dalyvauti simpoziume prašomi atsakyti Į žemiau 
patiektus klausimus ir žemiau pridurtą atkarpą nedelsiant pa
siųsti Mokslinės Programos Komiteto pirmininkui Jonui Bilėnui. 
Jūsų greitas atsakymas reikalingas simpoziumo organizavimui.

Trečiadienį, lapkričio men. 27 d., 19:30 vai.
— Susipažinimo pobūvis.

Ketvirtadienį, lapkričio mėn. 28 d., 14:00 vai.
— Atidaromasis posėdis.

Penktadieni, lapkričio mėn. 29 d., 19:00 vai.
— Literatūros vakaras.

šeštadienį, lapkričio mėn. 30 d., 19:00 vai. 
— Pokylis, Beverlv Ceimtrv Club, 
8700 South Western Avenue. Chicago, 
Illinois 60629. Tel. (312) 238-4203.

Sekmadienį, gmedžio mėn. 1 d., 13:00 vai. 
— Uždaromasis posėdis.

RAMUNĖLĖS ŽIEDAS

Kad man kas atneštų baltą ramunėlę, 
Nuskynęs rasotą iš tėviškės klonio, 
Jos neatiduočiau už tropikų gėlę.
Ii nei už skaisčiausius žiedus anomono. -

Jos baltais lapeliais aš išsibarstyčiau, 
Savo kambarėlį tuščią, mažą, nykų, 
Iš anų saulėtų dienų vakarykščių, 
Vėl Į mano sielą giedruma sugrįžtų.

Asai pamatyčiau ramunės žiedelyj.
Savo gimtą grįčią, vasarojų plotus, 
Samanotą kryžių, palaukėj Smūtkelį, 
Kalnelyje beržus rymančius skarotus.

Pamatyčiau žydrią Lietuvos padangę, 
Sidabro žvaigždelėms visą nusagstytą, 
Darželius seselių taip nuostabiai margus. 
Ir Tėvynės veidą krauju aptaškytą.

Vardas ir pavaHė ..... ......

Namu adrcsir". . :___~..M

Telefonas ...... ..............

O, kad kas nuskynęs man čionai atmestų, 
Tą baltutį žiedą lankų ramunėlės.
Jis man būt už auksą, deimantus brangesnis.
Jis man būt gražesnis nei tropikų gėlės.

K Ant.
•I •

3 Naujienos, Chicago, |l|. — Sat.-Monday, Mari h ‘°-1], 1985



KETURIASDEŠIMT PENKI METAI 
LIETUVOS OKUPACIJAI

(I ūto Griniaus pasakyk kalba Čikagos Amerikos Lietuvių 
Tarybas surengto Vasario IG-olnęė minėjimo dalyviams 

Maria High School, 1985 m. vasario 17 d.)

Liūtas Grimus

(Tęsinys)

Mes matome savo pastangų 
vaisius. Lietuva yra gyva. And
ropovo pradėtas ir vis tęsiamas 
Helsinkio akto vykdymo priežiū
ros komitetų naikinimas, tikin
čiųjų teisėms ginti komiteto 
persekiojimai ir nužudymai, po
grindžio . spaudos gaudymai, 
jungtinių pabaltįačių pastangų 
slopinimai, peticijų ir
randumų pasirašytojų įkalini
mai nesustabdė mūsų L

lamintas pirmą kartą ssvo reV>“ 
liucija pabrėžė Pabaltijo vals
tybių teisę bū’-i nepriklausomo, 
mis. šios pastangos pras’dėjo 
nuo VLIKo išsiuųtinėto 1979 m. 
keturiasdešimt penkių pabal[ie
čių memorandumo. Jes vystėsi 
VLIKui memorandumą prime
nant ir VLIKą sudarančioms 
politinėms grupėms vystant įta- j 
ką, kad joms artimos politinės 
partijos skatintų savo p.ir'.a-' 
mentarus rezoliuciją r'mti. Eu
ropon parlamento dauguma Pt'- 
baltijo nepriklausomybės reikaJ 
!ą parėmė.. Ar ne keista, kad ne-: 
žiūrint persvaros parlamente,1 
dvi dalyvaujančios Europos 
valstybės iki šiol pripažįsta Pa-; 
baltijo okupaciją kaip teisėtą 
aktą? >

žiūrint į ateitį, atrodo, kad ši-i 
tą padėtį reikia keisti, kad reikia’ 
Lietuvos padėtį Europoje dau-Į 
giau populiarinti, reikia dau-j 
giau veikti vyriausybes Lietu-; 
vos naudai.

VLIKas, drauge 
estų pasaulinėm
met ruošia taikos ir laisvės 
to žygį Skandinavijoje. Šis

Perkūno Siena nepriklausomybės laikais Kaune

pasaulines pastangas ir mūsų 
politines pasekmes.

Penkta, šis bendras ir Isbai 
! didelis darbas vysto lietuviu, iat- 

su latviu ir
itstovvbėm, ši-!

niemo-

tautos 
troškimo būti laisva. Šie poreiš- 
kiai kainavo šimtams žmonių 
laisvę, jie kainavo

zy- i 
gis yra daugialypiu tikslų. PirJ 
ma, jis yra Lietuvos, Latvijos ir! 
Estijos okupacijos pristatymas; 
ir demonstracija, kad mūsų Į 
laisvės troškimas yra gyvas. | 
Tam Įvykdyti veikia dalyvių —

daugeliu’; žmonių, kurie paaukotų savaitę 
brangaiusią turtą — jų gyvybę,! ar dvi šiam įvykiui.
bet tautos laisvės ryžtas 
lūžo. Kagėbistai privertė 
tautą vėl susigūžti ir būti 
gesne, bet ji tebėra gĄ"va 
laisvės troškimo atgarsiai

nepa- 
mūsų 
aitsar- 
ir jos 

tau
tos vaikų tarpe tik sustiprėjo, 
j Kiekvienas mūsų tautos narių 
persekiojimas tik sustiprina už
sienio lietuvių pastangas gar
siau pasaulyje skelbti apie gro
buonišką sovietų okupaciją, apie 
jų melo ir klastos kelius nešant 
pasauliui ne taiką ir laimę, bet 
kurstant karus ir pavergimą. 
Kiekvienas sovietu nusikaltimas 
prieš tautų ir žmonių teises tik
l.ugiau įtikina rusiško kcinu- 

iiizmo nuožmumų, ir dviveidiš
kumu ir padidėtą Lietuvos drau- 
•■ą ratą- j -t ■ - A

Antrak tai yra Sovietų Sąjun-‘ 
gos teismas, kuris rodvs euro.’ 
piečiams, kad Sovietų Sąjunga- 
yra kalta už Antrojo Pasaulinio! 
karo pradžią dėl Stalino sande-į 
rio su Hitleriu, dėl Pabaltijo j 
valstybių okupacijos, dėl bjau
raus mūsų tautų ir žmonių tei
siu laužymo.

Trečia, šis įvykis rodys Lais
viems europiečiams ir kcniunis-! 
tų pavargtoms tautenis. kad pa-| 
stovi taika -nėra įmanoma bej 
tautų ir žmonių laisvės, be lais-Į 
vo žmonių santykiavimo vaLs-j 
lybėje ir tarp valstybių.

Ketvirta, jis duos progą suda
ryti artimesnius ryšius tarp Eu
ropos ir pasaulio lietuvių ir mū
sų jaunimo. Jis sumažins mus 

pagyvinsPrieš du mefuš Europos par- skiriančius nuotolius,

15 LITERATŪRA, lietuvių Eteratūros, meno i? mokšc 
m. metraitu. Jsjne yra vertingi, niekuomet ne*enrix, Vln«t 

Irėvė*. Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos 
. Rsukčlo, dr. Karlo Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* ir V 
'erįsu* straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis % 

. X. Čiurlionio. M. Lileikio, V. Kašubo*, JL Rflkltelė* Ir k. Virt' 
.irybo* yoveikslai*. 535 puri, knyga kainuoja tik

© DAINŲ SVENTtS LAUKUOSE, poetės, rašytojoj h tek- 
irių Šoklų pirmūnės J uorės Vaičiūnienės atsiminimai apie dats.- 
.rentes bei jų iricrlją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojam
iems, gėrintis autorė* puikiu stiliumi ir turinktai* duomenims 
wi užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja IX

> VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraky 
■tu Juo*o Adomaičio -ADėdės šerno gyvenimas. Tai ne sauas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities HU 
-atūrinė studija, »uskir*tyta. --ekirsnelials. Ta 200 puslapių fcnyj- 
jerduodam* tik už B. ' C i

> LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TxmaJsW 
domiai paraiyt* rtudija apie Rytprūsių®, remianti! Pakalnė* » 
uibguvc* apskričių duomenimis Aprašymai Jdomūa kiekvienas 
JetuvfuL Leidinys Oiuatruoti* nuotraukom!*, pabaigoje duodam*
ritoTArdiltj p*v*dinlma.’»Ir Jtj rertinlJtf | vokle&q kalbą. E&bc 
-<rMCnfoj< S35 pu*L knygoje yr* Rytprūrtų Umėkpl*. Kain* W

■5 KĄ LAUMt? L«MX. rsiytojo* Petronėlės OrintaltėS atC 
uita Anai fr.drintye apie asmenis tr vietas neprft. Lietuvoje Ir pb 
jialrtalB boMevikų okupacijom metai*. Knyga turi 254 pualapia. 
bet kainuoja tik |1. ...

? JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierių*, ne*upt« 
tes tr klaidinga! interpretuojamas gyvenime ir politikoje; ilk a. 
♦ar gi o Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po* 
riją. Dabar būtų j j galima p* vedinti kovotoju ui tmogau* tei*«* 
Knyga y—a didelio formato, 2G5 puslapių, kainuoja WL

išsiuuti akmeniniai kongreso metu. Čikagoje. Par
imai nariams į metinį narių rė piniginę atiką naujai išrink- 
nkimą. Priedo, nariai 
susirinkimą spaudojeIi i 

dio 
nariu verbavimas. žodžiu

tam vyskupui, P. Baltakiui u 
žodžiu į pasveikino, pareiškė. 
pagarbą. Pasiuntė auką Lithua 
dus žurnalui ir t t. Iždo apy-kai-i

ta i skyriaus ateities z« iklą. Iš
ryškėjo nuomone?. kad įeik ų at 
gaivinti žurnalistines pop:.-tęs, 
— sudaryti laisvoje žodžio tri
būną. kur organizacijų vei. ėjų 
ir pa-kili asmenys besirūpi r.a-

. . . itą parengė ir kontrolės komisi- tieji tautiniu isl:kimu, ti
I) uogos pA s • k yt; iše i v i jos 
lurniu., politiniu, f mansiu' 
kitu daugumai rūpimu rei 
Pasisakyti už tautinį solk 
mą. už pagarbą tiesai ir spa 
etika*.

Susirinkimo dalyviai išsi 
tė namo pakilia, pozityvia 
laika vedink

vių ir estų bendradarbiavimą ir 
.pasitikėjimą vienų kitais bend
ro tikslo siekiant.

Tai yra didelis ir svarbus įvy
kis, kurio VLIKas vienas :ieg:li 
atlikti. Mes tikimės, k?M jo 
reikšmę supras ir rems dalyva
vimu. ir aukomis visi lietuviai, 
visos mūsų patriotiškos organi
zacijos. Skandinavijos ryžto žy
gio atgarsiai jau pasiekė Lietu
vą. Gautos žinios rodo, kad 

į VLIKo ruošiamas įvykis yra 
sveikinarrias ir atidžiai stebimas.

Tai truputis praeities atsieki-

mų ir ateities planų. Tai nėra 
vienintelės pastangos mūsų poli
tiniame darbe. Yra svarbu at
minti, kad darbas ne mažėja, 
bet didėja. Yra svarbu atminti 
ir džiaugtis, kad mūsų pastangų 
atgarsiai yra didesni, nei buvo 
anksčiau. Tai yra prošvaistės, 
kurios paskatina ne tik būti lie
tuviais, bet gyventi ir dirbti dėl 
mūsų tautos ir tėvynės laisvės.

Vasario šešioliktosios -proga 
atnaujinkime savo.tikėjimą am
žina Lietuvos ir mūsų tautos 
laisvės teise ir negailėkime dar
bo ir lėšų šiam tikslui siekti! 
Lietuva yra 
laisva!

bi

CHICAGOS ŽURNALISTAI SIEKIA TAUTINIO
SOLIDARUMO

Lietuvių Žurnalistų Sąjungos 
Centro valdyba, ilgus metus rezi 
davusi Čikagoje, naujų valdybos 
rinkimų pagrindu, tapo perkel
ta į Los Angeles. Susidarė pa

ir Čikagos sky- 
su naujai papilriui veikti. J

t

ę SATTCINtS liOVTLtS, M. Bcečenko k^ryb*, J. ¥*!»!&♦ 
•erltmu. M1* MU knygoje yr* aąmojhųpi novelių Kata* fi

Įtnygsa f*n*mo* R*an®*oe<, 1TW 5*. JUMtad It, CEkaft* 
v fiBntiif MtfeL mIMI Wl&rwi

šauk 
ir ra- 
naupi 
ir 'r iš

tu pakviesti aktyvūs spaudo^
4 darbuotojai stoti nariu į Čikagos 

skyriti, o tuo pačiu ’r į Sąjungą-
• Išsiųsti 25 ki kvietimai ir anke

tos. Gauti šeši teigiami atsaky
mai — pareiškimai stoti i na-

• rius. Tik gaila, kad vienas jų 
jau mirė ir gana dai jauno anv

, žirnis.
, ti penki, kaip sakoma, turi ašt- ’ mininkas. I skynėm valdybą iš-i 
. rią ir greitą plunksną. Jų gauti rinkti šie asmenys: Ig. Andra-i 

pnruškimai yra pasiųsti centro šiūnas. Z. Juškevičienė, J. Va-j 
, valdybai tvirtinti ir nario liūdi-. suitis. J. Žemaitis, J. Žygas- I re-j 

jimą išduoti. Tad tenka pasu vizijc< komisiją: J. Kapačinskas. 
džiaugti, jog tokiu narių skai-įlg. Petrauskas, J. Vilutis.
čiumi padidėjo ne tik skyriaus,’ į susirinkimą buvo atvykęs iri 
bet ir pati Sąjunga praplatėjo, ’ kun. V. Bagdanavič.us, Sąjun-į 
praturtėjo.

Čikagos skyriaus metinis 
suot nas nariu susirinkimas 
ko š.m- vasario mėn. 15 d., ______  _

. fo patalpose, Lithuania Piaza' Susirinkime 
i court. Susirinkimą atidarė sky-■ riaus pirmininkas ir drauge 

Zuzana Jus- Centro valdybos vicep. Al. Pu
žauskas ir Centro valdybos na
rys, R. P. Juodelis, Juodu neno
rėjo sutikti su Z. Juškevičienės 
teigimu, kad Centre valdybos 
įsteigtas naujas skyrius egzista
vo ir pakenkė Čikagos skyriui. 
Betgi jų abejonės buvo tuojau 
išblaškytos: J- Kapačinskui. ilga 
mečiui skyriaus Sekretoriui per-Į 
skaičius buvusiu nariu gautus; 
laiškus, kuriu tekstai aiškiai liu-!* 
diio, kad toks skyrius buvo į-Į 
teigtas, egzistavo...

Po oficialios programos, pcc 
visu “nesutarimu ir susitarimu ’ I , * . . ,vt . - iouvo ir pasivaisinta, prie kavos 
puodelio draugiškai pasišnekėta. 
Pozityviu nusiteikimu pažvelg-

jos aktą perskaitė ilgametis val
dybos narys. J. Kapačinskas. i 
Skyrius turi kcl’s šimtus dole
rių. Pinigus laiko banke- Atskai
tomybę veda tvarkingai.

Naujos valdybos rinkimus, 
slaptą balsavimą pravedė J. Vi

si P. Malėta, jam a.a. Ki- lutis antrasis skyriaus vicepir-!

padidėjo ne tik skyriaus,1
praplatėjo, kun. V. Bagdanavič us,

gos garbės narys, jis tarė paska-j 
vi- tinanti, padrąsinantį žodį bur-Į 

ivy- t<s ir veikti. Susirinkusius pa-- " I . .Bal-. sveikino ir profesorius Ermgis l 
e dalyvavo buvęs sky I* i pirmininkas

riaus vyk. vicep..
kevičienė. Ji šiltu jausmu pa
sveikino susirinkusius. Pakvietė 
visus skyriaus narius, nežiūrint 
turimo skirtingo politinio ideo
loginio įsitikinimo, rasti tarpu
savio bendrą kalbą ir sutartinai) 
vykdyti išeivijos tautine misiją.’ 
Būti tautinio soli darumo pavyz
džiu visai organizuotai išeivijai. 
Pravedė skyriaus mirusių narių 
pagerbimą. Susirinkimui pirmi-į 
ninkauti pakvietė Igną Andra-I 
šiūną, sekretoriauti — Anatoli
jų siutą- Susirinkimas plojimu
patvirtino prezidiumą ir pirmi- vi
ninkas pasigėrėtinai, sklandžiai 
pravedė susirinkimą.
Skyriaus veiklos apžvalgą. 1976 ' 

-1985 metų, parengė ir pateikė 
vyk. vicep. Z. Juškevičienė, (Bu 
ves pirmininkas, Al. Pužauskas 

i buvo atsistatydinęs iš pareigų,! 
j bet nariu pasilikęs). Z. Juškevi- 
j č:enė pasakė, kad skyrius, anKš-

dytomis jėgomis; energingai 
iasi i veikla. J

Skyriaus vyk. vicepirminin
kės. Z. Juškevičienės kaičiatyv.i 
buvo sušaukti .-keli valci|bos po
sėdžiai. pasitarta apiėJ Skyriaus 
veiklą. Posėdžio ^utaS'imu buvo

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st St, Chicago, HL

RtTESTINGA1 ioPILDOMI RECEPTAI » FANNIE MAY SAL- 
DUX YNAI ® KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara Šiokiadieniais nuo
5 vai. ryto iki 10 vaL vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak<
D. XT HLMAN, B.S., Registruotas vaistininku

For constipation relief tomorrow i 
, 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 
“The Overnight Wonder?
>
Read label and follow 
directions.
C Ex-Lax, Inc.. 19S2

NAU.HENOSE GALIMA GAUTI:

Si O
ruoju metu tik vegetavo ir nu- 3 
rodė pagrindines priežastis. Pa- | 
sakė, kad Centro, valdybai rezi- | 
duojant Čikagoje ir jai gana pla- I 
ciai užmojus veikti, siekiant iš- Į f 
vengti bereikalingos tarpusavio | 
trinties, skyriui teko pasitraukti g 
į šešėlį, kas ir buvo padaryta. 1 
Negana to, skyrius gavo ir veik! į 
mirtina smūgi, kada Centro vai- j 1 
dyba įsteigė naują skynų p ne! S 
centro valdybos, į kurį, tarsi lyg | 
į aukštesnę pakopą sulipo, nu- į 
bėgo gana didelė Čikagos sky- * 
riaus narių grupė- Be to. vos ke
lių metų bėgyje mirė arti dešim 
ties aktyviu skyriaus narių. Ne
žiūrint sunkių laikų, skyrius vis 
dėl to kai ką ir padarė: Paskyrė 
auką Altai ir ji pasveikino jo l

DĖMESIO MUZIKOS
STUDENTAMS

Balzeko Lietuvių K ui 
zieja is Mcterų Sąjunga 
$759 muzikos stipendija 

merginai, es: 
aiikšt-nioslos

mi:
ri a
tuvių kilmės
paskutinėje

z>s

lai
■o-

1 kyklos klasėje arba jau kele i .io- 
;e studijuojančiai muziką. Sti- 

’ pendija bus slririama atsižvel
giant į gabumus ir reikalingu- 
mą.Prašymo formą galima rauti 
iš muziejaus muzikas vcJėjo, 
skambinant 523-5523. Užp /’yta 
forma pristatoma Balzeko mu
ziejui, 4012 S. Archer Av-l iki

I 1985 kovo 15 dienos. Perk : usa 
Įvyks 1985 m. kovo 31 d., 3.00 
vai. popiet Marijos akštsmosios 
mokyklos patalpose, 6727 S. Ca
lifornia. Stipendija bus įteikta 
1985 m. balandžio 27 d. Moterų 

ajungos metinio parerrlmo 
metu.

— Sovietų muzikas Andrei 
Gavrilov, pasibaigus koncv’tui, 
paprašė britus, kad leistų jam. 
pasilikti Anglijoje.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJ
yra seniausia, didžiausia ir. turtingiausia lietuviu fraternalin 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per S7 metui

^LA. — atlieka kulkirmius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuo • 
darbus dirba. *

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS N3LU0NUS doleriu 
apdraudų savo nariams. ■ •* ‘

SLA - apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lie tu,vis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000. '

SLA — apdraudžia ir Taupomąja spdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač ravdinga jaunimui, siekia nei am 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui 
$1,000 apdzaudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA- - kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
Kreipkitės Į savo apylinkės kuopų veikėju^ 
jie Jums mielai naaelbės i SLA įsirašyti

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001 

TeL (212) 563-2210

50 metų studijavęs, kaip

ŪKANŲ

1. Dr. Kazio Griniaus, ATSBUNIMAI IR MINTYS,
JI tomą* .............. . ...... ........ flO.OO

2. Prof. Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVTAKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl. __  $6.00
II dalis, 229 psl.________________________  $6.00

3. Miko šileikio, LIUCIJA, proza. 178 psl. ........ ...............S5.00
4. Janinos Narūnės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl. $5.00
5. Prof. P. Pakinklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN

TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. ________________ $4.00
6. J. Venders, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.

60 p< 12.00
NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St.. Chicago, ūk 60606 slųs-

kite čekj ir pridSkte vien$ dolerį perwuntlmo [Valdom*, 
a x
I

ATEINA LIETUVA,
^araiė 700 pufOapiij knygą, kurion suSėjo viską, k&a bet karia ū 
Set kur, bet kuris kalba buvo parašyta apie l ietuvy, lietuviui 
!r lietuviu kalte. Ji® mokėsi kartu su kun. J^nulum ir prof. R. 
Būga pa® gerinusius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalba liečiančias Ištraukas, paruošė tiksliai vertimn« 

ir patarė mums toliau studijuoti.

SrtJu FU Kieti rtrMiat ?*it*r KL

K AU JIBNOS
8. Halsled St.« IL

’ — Naujienos, Chicago, TH — Ssr* Afondar. March 9'11. 198"
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TH K LITHVAMfAN DAILY 
f-ubll&hed Daily, Except Suadaj. Monday 'and HoUdayi 

by The Lithuanian News Publishing Co^ Inc.
Ha toad CHc*»o, IL 4040* Tai •phone 421-4KX

*'< IND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS. USPS 87494000 
Postmaster: Send address changes to Naujienos

i739 S. -Halsted St., Chicago, IL 60608

As of January J, lt SO 
Subscription Rates:

■heagu >15 00 per year, $24-00 per 
a months, ^$12.00 -per 3 months. IM 

'ther USA localities $40.00 per year, 
*22^00 per six months, $12.00 per 
iree months. Canada $45.00 per year; 
♦her countries $48-00 ner year.

25 cents per copy

Nuo sausio pirmom dienoj 
Dienraščio kainos:

nieajjoje ir priemiesčiuose

metams_______________
‘pusei metų _____________
trims mėnesiam* ____ —

nenam mėnesiui____ ..
vilose JA~V vietose:

meUny _________
pusei metų ____
trims mėnesiams 
Vienam

Kanadoje: 
metanu ____—

I pusei -metų 
vienam mėnesiui

''Užsieniuose:
‘metami __
pusei

_ $40.00
. $22*0
. $12.00
_ $4.00

$48.60
$244X1

$3.C-0

$48.00
$28.60

Naujienos eini kasdien, išskinaiit 
sekma d jęn pinhadieniua ir iven- 

M ^dienius. Leidža Naujienų Bendrc-
— -1739-So. Halsted Street, Chicago,
— ^-22 IL 60608. Telef. 421-6100.
__  $15-00. ... _ . ______________________

— $5.00 Pinigus reikia susti -pašto Money 
Orderiu-kartu'iu ■ užsakymu...

tiuo9 vaL ryto iki 5 -vaL popiet, šeštadieniai — -iki '12 -n!

Badas Sudane 1

Kada Italijos premjeras Betino Craxi kalbėjo Ame
rikos Kongresui apie paskutinių dienų’visuomeninio Tt-a-Į 
lijos gyvenimo Įvykius, bendram senatorių ir Atstovų' 
Rūmų -narių posėdžiui turėjo pirmininkauti viceprezi ‘ 
dentas Georgę; Bušh’, .ir Atstovų Rūmų pirmininkas.

dėje su plaktuku rankoje, bėt viceprezidento George Bush 
Kongreso posėdyje bebuvo.

’ Viceprezidentas Bush buvo pietų Sudane. Jis buvo* 
nuskridęs į vakarų Sudane esančią Obeid stovyklą. Apsi
movęs baltomis kelnėmis, baltais marškiniais, rankovė
mis iki alkūnės ir susiveržęs juoda plačia juosta. Netu-- 
rėjo diržo, kad karštis nespaustų ir kad smėlis bei Įvai
riausi Dūžiai nesirinktų po diržu ir nebandytų prageltv 
ploną seno žmogaus odą. George Bush rankose laikė gana 
ilgą medini samti, kuriuo pylė ponios Barboros Bush,, 
viceprezidento žmonos, anksčiau Į Obeid stovyklą atvy
kusios ir išvirusios ’maltų kviečių sriubą.

Aplinkui stovyklą stovėjo ilgiausia eilė blizgančio^ 
odos juodaodžių, gelsvos odos musulmonų ir besipleisė- 
jančios odos nudegusių baltaodžių. Jie rankose laikė du
benėlius, puodelius, skaptuoto medžio samčius. Į kuriuos 
viceprezidentas vertė tirštą sriubą. Eilėje stovėjusieji ne
turėjo šaukštų, neturėjo šakučių, nebuvo jokių popierinių 
servetėlių, kuriomis būtų galėję nusišluostyti rankas, 
lūpas ir veidą.

Rupiai maltų kviečių sriubą jie dviem ar trim pirš
tais kabino iš puodelio, dėjo į burną ir džiaugėsi, kad pats, 
Amerikos viceprezidentas jiems Įdėjo samti tirštos sriu-. 
bos. Ji buvo daug gardesnė, nes buvo virta pačios ponios; 
Bušienės ir Amerikos viceprezidento jam Įkrėsta. Jie ga
lės savo artimiesiems ir pažįstamiems pasakoti, kaip vice
prezidentas atvyko Į Sudaną, užsuko Į stovyklą ir keliems

sveikos sriubos. Dubenį išgramdęs ir pirštus nulaižęs 
sudanietis labai gerai pasijuto. Pas jį buvo -energijos bet 
kurio darbo imtis, bet tas darbas nebuvo organizuotas.

Viceprezidentas Bush, samčiu padirbėjęs pusvalandį, 
o gal žymiai mažiau, rado reikalo atsikvėpti ir eilėje sto-' 
vėjusiems žmonėms ir laukusiems maisto, tarė šiuos žo
džius, kaip praneša britų agentūros:

“Aš čia atvykau, siunčiamas Amerikos preziden
to Reagano ir Amerikos gyventojų, norėdamas padėti 
Jums išspręsti mitybos klausimą ir padėti užlaikyti 
sveikatą, tuo pačiu metu ištiesdamas Jums pagalbos 
ranką; jungiame protus, kad galėtume padėti žmo
nėms, sausros ir bado išvarytiems iš savo krašto. Mes 
norime padėti Jums sunkiausioje Jūsų valandoje”.

Viceprezidentas Bush, keliavęs dulkėtais ir saulėtais’ 
Sudano keliais, pasiekė provincijos gubernatorių Woha-; 
medą Bušarą, kuriam išpasakojo savo dviejų dienų .ispū-Į 
•džius. Gubernatorius jam surengė ištaigingus pietus, pa
dėkojo už suteiktą pagalbą nukentėjusiems žmonėms.

Praeitą trečiadienį viceprezidentas Bush, žmonos iri 
kelių ‘žurnalistų lydimas, pasiekė Chartumą ir susitiko - 
su Sudano prezidentu Gaafar Numeiry ir jam pranešė, 
kad, be jau tludtų javų, riebalų ir kitokio maisto, JAV 
yra pasiryžusios duoti Į Sudaną atbėgusiems alkaniems, 
ir badaujantiems gyventojams dar 80,090 metrinių Tonų 
javų. -Dauguma Amerikos siunčiamo maišto eina Į Kurdo- 
fano ir Dafuro provincijas, kur yra virš milijono trem
tinių. Didžiausioji stovykla yra Obeidoj, -kurią vicepre
zidentas su žmona aplankė. Be, badaujančių žmonių iš 
Etiopiojs, Obeidoj yra badaujančių ir iš Čado.

Amerika teikia ir teikė paramą badaujančiai Etio
pijai. Pradžioje atsakingi pareigūnai reikalavo, kad ba
daujantiems "būtų teikiama tiesiai, be komunistinės inter- 
'vencijos, kad maistas-būtų duodamais visiems badaujan
tiems. 'Amerikos lėktuvai siuntė- maistą badaujantiems 
-Eritrėjos maištininkams, kurie nori atsiskirti nuo Etio
pijos 4r savarankiškai tvarkyti savo ūkio,, kultūros ir vi
suomeninius reikalus. Taip buvo pradžioje, bet vėliau-pa- 
baigė duodant maistą Maskvai tarnaujančiam diktatoriui 
Miriam, kad jis paskirstytų badaujantiems krašto g\^- 
ventnjams. Niekam ne paslaptis, kad amerikiečių teikia
mas maistas eis diktatoriaus-valdomai ^kariuomenei, 
licijai, jų šeimoms, o kas liks, tai eis,badaujantiems .Etio
pijos-gyventojams. Diktatorius M.-Miriam Įvedė'krašte 
valstybinius ūkius, -kurie .nusavino ūkininkų žemę, suvarė, 
žmones Į''bendrus ūkius ir kankina juos badu, -nes derlius, 

.yra labai prastas. Amerikiečių siunčiamą maistą1 valdžia-' 
siunčia .Į valstybinius Etiopijos-ūkius. Anksčiau Etiopijai 
užtekdavo savo' duonos, dar parduodavo javui -kaimynams,■ 

co dabar jiems reikalinga parama ginti'.žmones nuo:bado.
'Savo laiku Herbertas Hooveris, patyręs, kad Ukrai

noje-siaučia didelis badas, nekreipė dėmesio Į komunis
tinę vyriausybę, organizavo reikalingą paramą ir siuntė 
badaujantiems ukrainiečiams. Tada kilo klausimas, ąr 
■verta duoti paramą badau jautiems ukrainiečiams ? Ar 
teikdami ekonominę paramą komunistams, -nususinu
siems Ukrainos derlingą žemę, nestiprinam komunistinės 
santvarkos? Lygiai tie patys klausimai kyla ir šiandien, 
kai ’JAV teikia paramą komunistinei Etiopijos vyriau
sybei. Ar verta siųsti milijonus tonų javų, kada žinome, 
rkad sustipriname Etiopijos komunistinę diktatūrą?

Kaip buvusiam prezidentui Hooveriui, taip ir prez. 
Reaganui, kovojaničam prieš komunistus, aišku, kad rei
kia padėti badu mirštantiems etiopiečiams, dead išgelbė-
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jMepriklausomosiLietuvos karo laivas

Kas yra .gimęs lietuviu, n'žiū- .klusnius vadovus pašalino iš įų 
pareigų.’Suskaldė LB_nę. Atski
lusioji LB-nės. dslis nenuėjo 
klystkeliais, bet vykdo’tuos dar
bus, kuriems ji buvo įsteigta: 
kultūrinė veikla, lietuvybės iš
laikymas ii- talkinimas politi
niams veiksniams jų veikloje.

LB-nės vadai užvedė Ameri
kos teisme bylą Reorg. l;B-nei 
dėl vardo (Liet. B-nė) pasisavi
nimo. Bet’iš likrųjų j: tą vardą 

’.G/ -jai nereikėjo .įoopaši-v 
n,'lgia.n^ĮJ'-ypaH’bĮų, trukdančių saviriti,' Tas (LB) vardas lygiai 
•mūsų, ktiliūį-mę ii-'politinę veik- priklauso'abiem. Atslrilusiąją 

:;Ię .yjTežydi tarp lietu- LB’ -vadina, reargais,. bet iš Uk- 
vlų/Kur yrailvienybė, lėn yra ir rujų jp nieko nereorganizavo, 
vieninga veikla. ;

Mūsų ive&los prasmingumu 
negali būlbjokių abejojimų, sy>-- 
ravirnų: mes reikalaujame tik 

' tai,.-kas .;uuo .amžių mums pri- 
Jklaušb- grąžinti Tlįėtųvaį ląjžE 
vę. IrLietuvos; pa veikėjas :prib 
valo lietuvius gerbti už tai, 'kad i 

-mes -taip branginame Lietuvos 
laisvę, tą i mūsų tautos bran
giausiąjį turtuf -juk ir pa lys -.ru
sai baudžia savuosius mirtimi 
už sayd’krašt<r -išd.avimą.

~K<Mrios'negerovės menkina 
mūsų kultūrinę ir poli- 

"4mę verkią?

'Viena -iš>tokių -negerovių,.siip- 
nįuančių -mūsų kultūrinę ir po
litinę veiklą, yra Liet. B-nės va- r 
dų<Tsusirginiek’ ppiitinės veiki 
■lap kvaituliu ir iš to; kilusia kul- ' 
tūrinei veiklai -alergiją'. . T lietuviu, negalėtų ,/sus&aibėti -~
i Pirmiausia LB-nės vadai “su- iš 'nbsųsipratimų? rasji .priimti- 

,sit\’a-rkė” sp savaisiais — nepa- niausią lietuviams kelią. Bet

■rįnt kur jis gyventų, turi jausli 
pareigą piadėli saro tautai, savo 
aTtimiesiems, o ypač ka<ia tauta 
yra svetimųjų pavergta. Tautos 
-laisvės atgavimas yra visų lie
tuvių bendras tikslas ir visi su
jungtomis -bendromis jėgomis 
privalome jo siekti. Siekdami 
visų lietuvių bendro tikslo — 
Lietuvai laisvės; privslonie pa
miršti tarpusavio -ginčus-, neapy
kantą, susiskaidymą. įVietoj šių 1 turėjo —

paliko, prie Liet, Bendruomenei 
skirtų uždavinių. Taigi'reorgų 
vardas, "geriau tinka Liet; B-nei. 
kuri ’norėjo perimti ir poiifine 
vėSlą, i't.y. persiorganizuoti f 
knjtūrihės ir politinės veikla. 

'vynausiąjĮ veiksnį.
■ . Ar*buvo verta bylinėtis' ame
rikiečių teisme dėl tdkių /savi
tarpio smulkių ginčų? Tikriau
siai ..n,?! Taip pat nebuvo morka - 

*lo ir šaulių Sąjungai vesti tarpu
savio bylas. "Argi jau lietuvių

venc.
kad jų ‘tarpusavio santykius rei
kia tvarkyti teismų pagalba? 
O vyksta tokie gėdingi dalykai 
l’k dėl to, ktiU -dalis-organizaci
joms vadovaujančių asmenų sa
vo "AŠ” laiko aųkšjtąu-lieluriš- 
kų reįkąlų. . . Trt j-

Nenoriu .tikėti,' katf ^etuvis’ su

.

į organizacijos taip iiusigy n *

šimtams badaujančių įkrėtė po samtį skanios, sočios ir tume juos nuo bado mirties. Badaujantieji žino, kad jiems
—— , ,■ i< i nine mit'»1 L - lv ' » n . n

J. KLAUSĖMĖSLIKIMO KELIAIS ■'SU S. ^RAŠTIKIU
(Rainys)

Tame pat “Mūsų 'žinyno” numeryje ir -kitas: 
dokumentas^paskelbtas, 1940 m. -sausio 23 d. data, 
būtent.

Brigados generolo Raštikio pareiškimas
Kaunas. L 23. E. Kariuomenės vadas briga

dos generolas Raštikis “Eltos” atstovui šiandien 
pareiškė: “Gavau tris mėnesius atostogų savo 
sveikatai pataisyti, šia proga noriu, pažymėti, kad 
jau praėjusių metų spalių mėnesiosgale prašiausi 
paleidžiamas iš pareigu,'be kitų,Ir sveikatos-pa
taisymo sumetimais. Paskiausiu metu kai kur 
apie mano asmenį pasklėištars gandais, ryšium su 
vienu karinėje spaudoje paskelbtu mano rašiniu, 
buvo tendencingai vertinamos mano pažiūros į 
mūsų valstybės gyvenimą ir jos uždavinius. Pa
brėžiu, kad apsirinka ir negerai daro tie, kurie'I 
iš mano viena ar kita proga pareikštų minčių mė
gina. vienokiais ar kitokiais sumetimais, rasti 
nusistatymų, Kurie nebūtų suderinami su mano, 
kaip , i rusmenės vado, pareigomis. Ir dabarti
ne. mano atostogos sveikatai pataisyti neturi 
. , menės klaidinti netiksliais aiškinimais”.

Taigi, d >1 limentai rodo, jog S. Raštikis nėra Į 
ok t!ksius ’ii
<nvy >.■' ^ave in stato.

RAŠTIKIO Iš KARIUOMENĖS 
“PAŠALINIMO" KOMEDIJA

Gen. Musteikis “Prisiminimų fragmentuose” 
smulkiai aprašo, kaip vyko tas Raštikio “paša
linimas” ir visą eigą vadina komedija. Raportas 
gautas *1940 m. sausyje, jog kariuomenės vadas 
’Raštikis susirgęs. Po dviejų ar trijų dienų — 
kitas Raštikio raportas, prašosi atleidžiamas iš' 
kariuomenės vado pareigų. Kodėl? Motyvjj.jo-1 
kių. Po to ėjo posėdis po posėdžio, pačiam Tlaš-' 
tikini dalyvaujant, po vieno pasitarimo preziden-- 
tas paliepė vėl susirinkti ir pakviesti Rašfikį.’ 
Toliau cituoju Musteikj: -;

“Taip prasidėjo ilga, varginanti, daug laiko 
ir nervų kainavusi Raštikio iš kariuomenės “p«-l 
balinimo” komedija.” . . .

*Po ‘poros dienų vėl susirinkom pas P«erių 
dentą: Merkys, Raštikis ir aš. Prezidentas norėjo 
išsiaiškinti, sužinoti priežastį, kodėl Raštikis pa
noro pasitraukti iš pareigų. Prezidentas labai

autorius, kaip jis savo

gintis nuo bado nepadeda sovietinė Rusija, bet javus ir 
kitokią paramą jie gauna iš demokratinės Amerikos.

Viceprezidento Bush tarti žodžiai badaujantiems 
Sudano stovykloje esantiems tremtiniams niekad iš gal
vos neišeis. Jie prisimins, kad paramą jiems teikė demo
kratinė Amerika, ne sovietinė Rusija. Pati Rusija nau
doja vergų darbą aukso kasyklose, kad galėtų pirkti javų 
Amerikoje.

nors 
“mažesniu”qialaikysĮ O kad dar 
4ie-išdidūs-.panti bylinėtųsi savo 
:pinigais, ;bel,-deųa, marių siiauko. 
dais /kultūrinei v-ėiklai pinigais 
eina j teismus ir dešimti metų 
bylinėjasi dėl “katės” maiše.

Jufc rūdos dar laip neseniai 
Vokietijoj gyvendami ėjome ieš
koti lietuvis lietuvio — suradę 
džisugėmės. Atvykę Amerikon 
irgi dar ieškojome lietuvis lie
tuvio. Bet neilgai tai;) buvo — 
praturtėjome, išpuikome, neno
rime nte ,patys tarpusavio san- 
tyki^sh’ręsti — samdome ;;dvo_ 

'iatiiš. Būtų geriau, užuot ėję i 
teismus -—grąžinkime meilę lie
tuvis lietuviui.

O kam iš lokių m^aagtlv.il.ai 
užvestų bylų naudą? žinoma, lik 
n,? lietuviams,,įją|i' LB-nei įšyla 
kainavodol., o kiek 

'iką^iąvo RtiB-Dei— nežinau. O 
•kaip butų .gera, kąd la suma, 
ui uot tekusi afdvokatams. Imtu 
E leisią ^kuliū-siaeM^kla^ 
ga-iiaą,

. iis.u turėti^ lųp* paž.ų.vardu 
organiz-cijas, negu tiėšimii 
ėii.s .tyiinėtis.

»Liet uvių -Bendruomenės.
ALTos ir V;LJKo-santykiai

LB-nės santykiai, su ALTa ir 
■VLIKu yra nenormalūs. Kitaip 
sakant, jokių santj-kių nėra, nes 
tokie santykiai, kaip dabar, ne
galima vadinti santykiais. Liet 
B-nės -vadų noras sunaikinti 
AL/Tą ir VLĮKą 'ir perimti jų 
veiktą, *t.y,'pasidaryti kultūrinės 
ir poĮitinęs vėikloą vyriausiuoju 
veiksniu ir yra'pagrindinė prie
žastis, kuri daugiau per dešimt
metį trukdo mūsų pelitinių 
veiksnių darbą, čia lėni 
kyti, kad dėl tokio LB-n 
-neapgalvoto ALTos ir 
'veiklos' griovimo, jų dar 
Ūkavimo (bereikalingo 
švaistymo), .peklinių a 

■ niekinimo, nukentėjo i 
politinė veikla.

(Bus daugiau)

iie-

S \ Tllų 
VI.’Ko

p r.igų 
ik s r. i u
m C su

r “Vieną dieną atsilankė pas mane į kabinetą t manevras, kad jis ne savo noru, bet kviečiamas 
I Panemunės klebonas protonotaras Grigaitis. Jis 
sakė, jog turįs žinių, kad Raštikis sutiktų grįžti 
į savo pareigas, jeigu bus pakviestas. Aš atsa
kiau, kad yra gauti du Raštikio raportai: vienas, 
•kad jis susirgo, ir antras, kuriuo jis prašo at
leisti jį iš pareigų. Taigi jis bet kada gali grįžti 
?ir»ęiti savo.pareigas!be ijdkio pakvietimo. O jeigu 
norima kokio nors specialaus kvietimo, tai čia jau

HPrezidento reikalai?*
“’Tai išrūpntkifnian audienciją pas.Rreziden-

kartų buvau girdėjęs, -kad jis dažnai i pa si mato 
’-Prezidentu, tai čkttter‘panįjtiau, kad memanau, 

iog jam būtų reikalingas mano tarpininkavimas. 
-Bėt—^š galiu paskambinti.”

‘‘Paskambinau IŽtrkaičnii.-Čia pat, dar pačiam 
pratonotarui mano 'kabinete ttebesant, žukaitis 
pranešė, knd prrttomTtarui qjrecwdenturos durys 
visuomet atviros.”

R^Uwteikio tliinirnasi-kun.'Grigaitis yra Alek-
snuoširdžiai, tiesiog tėviškai prašė Raštikį ne- Landras, -buv. -Naujienų redaktoriaus dr. Pijaus 

komplikuoti reikalo ir grįžti j pareigas, štai‘Pre- Grigaičio brolis, miręs 1955 m. A. Panemunėje.)
zidento žodžiai: “Suprantu, dirbai, 
paimk atostogų, pailsėsi. Pavažiuo 
Švediją ar Šveicariją ar kitur. Net 
padėsime”. Raštikis teigiamo atsal 
Merkys tylėjo. Taip tada t 
buvo baigtas. Klausimas 1

“Kodėl Raštikis tada 
atsakė, greitai paaiškėjo.”

ii u in pa? 
i ko kyboti 

nieko ko

avargftt — 
kur nors į

pinigu — 
no nedavė, 
‘aptarimas

• taus ne-

'“Kai. prutonotaras'išėję,tuojau paskam- 
jbinau Merkiui ir papasakojau apie ši vizitą. Mer 
kkys - nieko n*dtwlkė. Po poros dienų Merkys man 
įpasakojo, jt 
pralyti, kai

I kaip

grįžta Į pareigas, nepavyko.”
J. >-GENEROLAS K MUSIRIKIS APIE 

STRAIPSNĮ “KARDO” ŽURNALE

“Anais laikais Karininkų Ramovė Kaune lei
do karininkams skirtą mėnesinį žurnalą “Kardą”. 
Ir štai to žurnalo 1939 m. gruodžio mėnesio nu
meryje buvo išspausdintas furorą sukėlęs Rašti
kio straipsnis. Nežinau, ar Vidaus reikalų minist
ras. Skučas, kurio žinioje buvo spaudos priežiūra, 
savo nuožiūra, ar atsiklausęs Prezidentą, tą žur
nalo -numerį konfiskavo. Sensacija! Kaip? Ko
dėl? Kas drįso? Skučas paskambino man. “Ar 
skaitei Raštikio straipsnį Karde?” “Dar ne” 
"Tuojau .prisiųsiu, paskaityk. Konfiskavau.”

*ifai gavęs perskaičiau, tai reikėjo stebėtis. 
Būtų labai įdomu ir dabar tą straipsn, paskai
tyti.” N ,

“Raštikis dažnai parašydavo laikraščiui ar 
žurnalui,-ir tai nieko nestebino. Br4 sis straipsnis 
buvo politinio turinio diktatas — nurodymai, kaip 
kas ką turi daryti Prisimenu nurodymą Užsienių 
reikalų ministerijai: '*Su Maskva reikia stengtis 
palaikyti, draugiškus santykius”.

(Bus daugiau)

būtų pakviestas ateral į pa 
wwparwgminas. Preziden pats Skaityk ir kitus paragink 
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funeral Hom* and < rvmation Service

-

į

Sklypo savininkas

V. Sirvydą?

2618 W. 71st St. TeL 737-5149

Telef. 476-2345

FRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
'Ksres AirroM<'Si^iA.Ms pastat'

'4VANCE FUNERAL HOME
QUU KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINE

tarėjai n laidojimo direktorių*

v Ai\CB □ GEOKGfc SUKIM

Oš

laidotuvių Direktoriai

Tel. RE 7-121?

htEMMBSKS

- Kardinolas J. Bernardui 
labai susirūpinęs “žvaigždių ka
ru”, nes jis mano, kad tuo bus 
plečiamas karo pavojus.

Modernius poezijos knyga. Kaina 5 dol. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 6060b

DR. PAUL V. DARG1S 
gydytojas ir chirurgas 

Westchester Community klinikos 

Medicinom direktoriui

193S S. Manheim R<L We^tcheMer, IIL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

Tel: 562-2727 arba 562-2728

TEL. 233-8553

Service 461-8200, Page 06058

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3921 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

Dr. ALG. KAVALIŪNAS
.Vidaus ir kraujo ligos. Nechirur- 
ginis venų išsiplėtimo gydymas.

5540 S. PULASKI RD. 
Chicago, HL 60629 
TeL: 585-2802

OPTOMETRISTAS

ir “contact lenses”.

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA. 
2656 West 63rd Street 

Valandos: antrai 1—4 popiet,

Ofise talsfarus; 776-2330,
Razmenciies telef.: 448 5545

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVE. 
St Petersburg, Fla. 33710 

Tel (813) 321-4200

Apdraustas parkraustymaa 
Iš Įvairių atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
Tel 376-1882 ar 376-5996

RERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charga 
ir VISA korteles.

R. iERĖNAS. Tel- 725^3 
\

SOPHIE BARČUS

M. MAeLSWOOO AVI.
CHICAGO, H.

BW'Ht wiaej bisf4W

I Clift *

pirnubQtcttJw all 
tLJO til- rWurw-amenio 

*'jkm Laidus a WU£V 
140U AM.

M. revcreourjL 12:10 rix 
Lt WT2S AOUe% U1Q AM 

1144 W. 7 Irt SSFMė

CAxa<*, lllin^a Milh 
rsrtcL 778-5174

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Pašalpos klubo narių susirinki
mas įvyks sekmadienį, kovo 
10 d., 1 vai. popiet, Anelės Ko- 
jak salėje, 4500 S. Talman Avė. 
Nariai kviečiami dalyvauti. Bus 
ir.vaišės. ,, . ..- ".

Ben. Jurėnais, rast. b
■ f • , • - . j . J t

ir rudenį į Lietuvių Tautines kapines buvo verčiami di._. . . ..... . _ kuažj-Praeita vasara 
džiausi cemento gabalai ir akmenys. Direktoriai leido drnze sunkveži
miams versli akmenis, neimdami jokio mokesčio už drūzo vertimą. Pri
eitais metais jie turėjo elsiklausti sklypų savininkų, ar galima leisti verst: 
druzą Į kapinių žemę, bet jie to nepadarė: Jie padarė šimtus tūkstančių 
dolerių žalos kapinėms. Jeigu jie patys nepasitrauks iš kapinių admi
nistracijos, visi turėtų būti atleisti iš pareigų, nes jie padarė nepaprastai 
daug žalos kapinėms. Gali pasilikti tiktai tie, kurie priešinosi akmenų

gasai lį)Sp, metų, penktasis SusD 
vienijii&T seimas, sūkėlis atgar-j 

“šio nevien Amerikos Lietuvių 
laikraščiuose, ypač Vienybėje 
.Lietuvninkų ir Saulė;e. bet .pa- 

! siekęs ir mūsų laikraščius Ma-
— Penktadienį aukso uncija žoje Lietuvoje. Lietuvos inteli- 

kainavo $287. igentams leidžiomojį Šviesa Til

JUKOJE UŽUOMAZGA
. c Mg---' . ' • • ’ ■ •1 -(T^sirų^k '* • žęje, ląSOtm. sr. 7 .raše: uAine-

i ’ > . -• , • -Tikes Lętuvįai 1 -dieną spalio ai-
Šio staigaus visuomeninio alsi- Tiko savo penktąjį seimą. Daug 

vertimo’ pradžia" buvd.tnuksmin. 'U^vo vardų ir kone peštynių.
Ant galo .Susivieni j imas perski- • 
lo-į dvi puses ir kiekviena išrin-. ‘ 
ko ’ skirtingą' vyresnybę. Gerai 
mislijantį -išrinko -kun. Burbą, o 
lietuvystės- nevydonai aprinka? 
sau -Juodišių, bur’s savo ^usėn 
patraukę -tamsesnius lietuvius”, j

Slapyvarde "Litwin kun. Juc-' 
dišrus lenkų Kurjere 1890 m. 
pasakojo,'būk esanti, “kokia tai 
draugija” kurioje Ąma “niekšai” [ 
Juozas Paukštis, dr. Jonas Štiu-

tas ir k-.m. A. Burba. Kitas len
kų laikraštis (Wiarus, 1891 m. 
n r. 2) skelbė, kad Amerikos lie
tuviai turi du Susivienijimu: 
ieną kunigų šalininkų (“kra- 

! pilninku”)/.kitą ppĮtriptų Tokiu 
c ūdų, Susivienijimo penktas sei 
mas surilitikė-atgarsio ir len- 
.ų spaudoje. -'

Tačiau, ••krapilriinkų” atskala 
airė negimus." Susivienijimas 
iteičiai pasirinko Lietuvos rųylė- 
ojų ir Jono Šliupe vienijimosi 
autinę ^dvasią, nors šiek titk ap- 
ibotą ir katalikiškumu.

((Bus daugiau)

1 B
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HOrUD hermitage avenij>

Telefonai 523-0440

ohKNIAkOS Atk-COMHTiUNEH

?

i
h
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IEVAS ir sūnus 
aROUETTE FUNERAL HOME

2533 VV. 71st Street
‘.Ai u Su. 50th Ave.. Cicero

• i

— Atrodo, -kad CTA rengias: | 
pakeiti iki vieno dolerio važia- 1 
vimą Chicagos susisiekimo prie
monėmis. Iki šio meto reikėjo | 
mokėti 90 centu

Brangiai mamytei

1424 South 50th Avenue 
Cicero, ILL 60650

Onai Žadeikiene1
mirus okup. Lietuvoje

liūdinčiai jos sesutei ANTANINAI REPŠIENEI, 
(R) LB Marquette Parko apylinkės pirmininkei 
ir mielai bendradarbei, reiškiame užuojautą ir 
kartu liūdime.

Valdyba: AUGUSTAS PAŠKONTS 
JŪRATĖ JASIŪNIENĖ 
JONAS KREIVĖNAS 
JUOZAS B'AGDŽIUS 
JOANA MIKALAUSKIENĖ 
DELFINĄ TRIČIENĖ

Michalinai Baronienei 
. j mirus,

dukrai Mildai Vaivadienei ir jos šeimai reiškia
me giliausią, užuojautą ir kartu liūdime.

DALIA ir KAZYS BOBELIAI

MICHALINAI B ’ ROKIENEI
mirus,

dukrai Mildai ir žentui Antanui Vaivadams, dukrai Lilijai ir 
žentui Vytautui Povilaičiam^ anūkams, proanūkui be 
giminėms ir artimiesiems reiškiame nuoerrdžia užu 
kartu liūdime

Hems
i- ir

automobiliams paštam

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWTCZ

XAI JIEXI REDAKCIJA, ADMIN1> 

ir REN I TRAD AR RUM

HEART FUND
-y'-—

08VH91VN0I1VN 3H1 
N1301Md HUM 3AH3S

11028 Southwest Hwy., Palo* Hills filinm
Tel. 974-4410

------------------- ---—:------------------ .v AS ATTIS - B UTK U S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-1003



ROCKFOKDO NAUJIENOS

CICERO
no

LIETUVIU DĖMESIUI

Ateinanti mėnesi Indianoje

GAUNA VALDŽIOS LEIDIMĄ

PRIIMTI ŽMONES VISAPUSEI PRIEŽIŪRAI

Norintieji apsigyventi prašomi nedelsiant

registruotis, nes vietų skaičius ribotas

Lithuanian Good Shepherd Home, Inc
Dažo namus iš lauko

Chicagos telefonas: 436-6376

Skambinti iki 9 vai. ryto arba po 9 vai

va

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Filadelfijos Federaline Liberty 
Taupymo ir Paskolų Bendrove

C. S. CHELEDEN, 
Emeritus pirmininkas

MISCELLANEOUS 
.. Minis Dalvkzl

•606 S. Ksdzls Ar*. 
Chicago, III. 60629

Tel: 778-8000

lOHN’GIBAITIS 
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Ava 
(312) i4t>d7OO

9 butų mūrinis. Labai geros pajamos. 
Dilelis butas savininkui- Geras inves
tavimas.

au j ienos, Chicago, III

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE

— Svarbus Marquette Parko 
Lietuvių -Namų Savininkų susi, 
rinkimas įvyks kovo 15 dieną 
7:30 vąl. vąk. parapijos svetai
nėje, 6820 S. Washtenaw Ave. 
Atvyks Cook apskrities komrsio- 
nieriusjr aiškins, kaip paruošti 
Real Estate taksu skundu pa-

G0VERNMENT HOMES 
from $1 (U repair). 

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

Ext. GH-6917 
for information.

PATS SKAITYK IK KITUS 
PARAGINK SKAITYTI 

DIENRAŠTI “NAUJIENOS’

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 

Avė.. Chfcago. IL 60629

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE. 
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7456

Taipjpat daromi vertimai, giminu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra- 

. symai ir- kitokie blankai

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininke Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legal iškomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje. 
Knygos kaina — $3.95 (su per
siuntimu). s.

Kuopos dvidešimtmečio proga 
šauliai Augustinas Ašoklis ir 
Jonas Dekeris apdovanoti šau
lių žvaigždės ordinais.

RALINĖ LIBERTY TAUPYMO IR PASKOLŲ 
BENDROVĖ, Filadelfijoje vadinama lietuvišku ban
ku, tapo pertvarkyta j'akcijų korporacijų. Jie at
spausdino ir pardavė 881,449 akcijas, tokiu būdu 
$8,400,000 padidindami atsargų fondų, kuris dabar 
siekia -523,900,000. Akcijos dabar kiekvieną dieną 
duodamos ir paskelbiamos daug laikraščių finansų 
skyriuose ir “Over-The-Counter market” (OTC) su 
šiais ženklais LFSL-PHIL.

Mūsų akcijas galima pirkti ir parduoti bet ku
rioje akcijas pardavinėjančioje įstaigoje. Kas nori 
gauti finansines informacijas, prašomas rašyti šiuo 
adresu:

— Izraelis yra pasiruošęs at
šaukti karius iš kelių naujų 
strateginių P. Libano pozicijų.

— Castro paskelbė, kad iš Ni- 
karaguos sugrįžo 100 kubiečių 
patarėjų.

LIBERTY FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 
Att: Mrs. Barbara L. Elias, 

Director of Shareholder Relations 
202 North Broad Street, Philadelphia, Pa. 19102

Suorganizuota, kaip Filadelfijos Pirmoji Lietu
vių Namų Statymo ir Paskolų Bendrovė 1901 metais, 
sufederalinta 1942 metais su $360,000 kapitalu, o 1984 
metais josios turtas siekia virš trijų šimtų milijonu 
dolerių.

— Vengrijos atstovas P>ytų 
Berlyne pakartotinai kėlė Ven
grijos suvereniteto teises. Jis pa
reiškė, kad Brežnevo doktrina 
nebetaikoma Vengrijai.

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
Nebrangus.

MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 
® NOTARIATAS • VERTIMAI '

DĖMESIO
62-80 METŲ- AMŽ. VAIRUOTOJA! 
Tiktai $126. pusmečiui, automobilio 
liability draudimas pensininkams. 

Kreiptis:'A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Avė., 

Chicago, III.
Tel. 523-8775 arba 523-9191

Š. m kovo 17 d. 3 vai. p p. 
Ziono Lietuvių Evengelikų Para 
pija oficialiai mini savo 75 merų

Advokatai
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nuc> 
9 vaL ryto iki 6 vaL vakaro.

Sežtad.: nuo 9 vai. r. iki 12 Tai. t 
h pagal susitariau.

TeL 776-5162 ;
8649 West 63rd Strvt

Chicago, til 6062ft

TaUMtSli.kl.J-— --------------------- —•

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS
Darbo valaadoc

ZIONO LIET. EVANGELIKŲ 
PARAPIJOS 75 METŲ 

SUKAKTIS

INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St 
Tel: 436-7878

Lietuvių Tautinių kapinių 
vadovybė

Turintis ilgų metų 
patyrimą ’

Pranas G. Meilė, CPA 
2649 West 63rd Street

Chicago, HL 60629 
Tel.: Raštinė — 776-5163 

Namu — 636-5347

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turtu Chkaęes miesfę 
Dirbu ir utmlescloose, golf, 

nnntuotal ir s^žiulnfaL 
KLAUDIJUS PUMPUTI! 

4514 S. Tilman Avt, 
Tat 927-3559

I. BACEVIČIUS — BELL REALM
INCOME TAX SERVICE / '

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233 . '

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St 
(Town of Laka) 

ir iš vidaus.

Homeowners Insurance 
. Good service/Good prieš 
F. Zapolis, Agent 

320814 W. 95th St.
Everg. Park, III. - 

60642 * 424-8654
HmmOWa ttwipIUn.

—Lietuviu Mokytoju Sąjungos 
•35 metų įsisteigi mo t' sukakties 
minėjimas įvyks kovo 10 d. pa
maldomis Tėvų Jėzuitų koply
čioje 12:15 min. Po pamaldų ma 
žoje salėje bus minėjimas. Kal
bės J. Masilionis, dainuos trys 
žemaitės, padeklamuos savo kū
rybos eilėraščius A. Bagdonas. 
Visi atvykę bus pavaišinti ka
vutė ir sumuštiniais. M. Š.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMTNAwm 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSĮMOKVJTVAT1 

DIL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

M minėjimą įmušė ALTo Ro-.-k- 
fordo .„skyrius, talkininkaujant 
kitoms organizacijoms. ,

Valdyba dėkoja visiems talki
ninkams. ir programos išpildy- 
tojams. Bendru darbu stiruošėm 
gražų minėjimą. Reikia apgaile-j 
stauti, kad graži mūsų minėji-( 
nio programa bereikalingai už 
tęsiama, bereikalingais pristati- 
Dėjimais, ir kalbom’s.

Kovo 10 d. 12 vai. šv. Anta
no parpi jos salėje įvyks visuo
tinis metinis Cicero jūrų šaulių 
kuopos “Klaipėda” narių susi
rinkimas ir valdvbos rinkimai.Pries si minėjimą pirm 

Sui’antas vasario 22 d. gav< 
sikalbėjimą per televizijos 
stotį, apie Lietuvos padėti.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentą* - 

£212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL 847-7743

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas 
j. i ei ruošiatės Keliauti — kreipkitės į Lietuviu įstaigą:

a American Travel Service Bureau 
! SL VVsstum Ave^ Chicago, ill- 60643TeleL 3i2

< Remokaazs paramivlryu cžtaiant lėktuvų, traukiiiiiį. laivų kello- 
Blg (eruisea), viežoiiiių u auiomoGiūų nuomavimo reaeixacijas; Parduods- 
sie retįouių draudimui; Organizuojame keliones į Lietuvą tr kitus k.ašžux; 
{sudarome ifikvieumus gimimų apauankj-mui Amerikoj© ir tę-ikismė infer- 

risaxs aeuomu reikalais
3 Taupykite skrisdami uiurtereci lettavax, tik pelam rassrvuon rietas 

§ anksto — pnea 45 - 60 dienu.

urmus ir kilus namų savi
ninkams rūpimus klausimus.

Po susirinkimo — kavutė.
Juozas Skeivys

— SLA 134-csios Moterų kuo
pos susirinkimas įvyks ketvir
tadienį, kovo 1 1 d., 12 valandą, 
Great American Federal Savings 
bendrovės patalpose, 6201 So. 
Western Ave., Chicagoje. Malo
nėkite dalyvauti. Bus kavutė.

Valdyba

— Lietuvių Tautinių kapinių 
sklypų savininkų metinis susi
rinkimas įvyks 1985 m. kovo 
10 dieną (sekmadienį) 1 vai. 
30 min. popiet Amerikos Legio- 

Dariaus-Girėno salėje, 4416 
Western Ave., Chicagoje.

Penkių direktorių kadencijai i 
pasibaigus, bus penkių direkto. 
rių rinkiniai. Lietuvių Tautinės 

pa- kapinės, Čikagoje, įsteigtos 1911 į 
metais, pagal Ulinojaus nuosta
tus, tvarkosi savarankiškai, nuo 
kitų institucijų nepriklausomai: 
vyksta metiniai sklypų savinin
kų susirinkimai, kur svarstomi 
principiniai reikalai, renkama 
10 direktorių bei kapinių tvar-j 
kymo vadovybė, kuri metiniucrl 
se susirinkimuose duoda atskaŲ 
tomvbe.

Lietuvos Neprik.ui-crr.vbės nu 
Dėjimas Rcckforde įvvko vasa
rio 24 d. Skambant varpam>, į 
lietuvių statvtą šv. Petro r Po
vilo bažnyčią 11 v. rinkosi žmo
nės. Altoriaus link žygiavo du 
kunigai, paskui juos >ekė 4- 
rios vėliavos, lydimos garbes 
sargjdMxs šauliai ir šaulės.

Pririnildė pilna bažnyčia lie
tuvių ir kitataučiu. Prie vargo
nų rra-z. F. StioHa. gražiai nu
skambėjo, jo diiiguojamc Vyč ų! 
choro p’esmė “Pulkim ant ko-

šv. mišias lietuvių kalba at
našavo kun. A. Tarr.cšailis, jam 
asistavo parapijos klebonas W 
P- Collins.

Malonus jausmas kiekvienam 
lietuviui, kad prieš daug metų, 
ijų pastatytoje šventovėje, vėl su 
>irinko bendrai maldai už Lie
tuvą, ir skambjo giesmė- “Ap
saugok Aukščiausias tą mylimą 
šalį, kur mūsų sodybos, kur bo
čių kapai.”

Pamokslą, lietuviškai ir ispa- 
.Juškai pasakė kur.. A. Tamošai
tis, angliškai — kleb. W. P.C.ol- 

rJins. Pamaldos užbaigtos Ame 
rikes ir Lietuvos himnais. Po 
-pamaldų lietuvės moterys para
pijos salėje suruošė kavutę.
f Iškilmingą minėjimą Lietu
vių klubo salėje 2 vai p. p. ati
darė skyr. pirm. S Surantas.

ALTo Cicero skyrius už ge 
rą informaciją paskyrė Naujie 
jiems 25 dol.

S. Paulauskas

gyvavūno sukaktį. Ta pačia pro a 
ga yra minima Jono Sebastijono 
Bachu 3G0 gimimo sukaktis.-

Šventės programoje dalyvau
ja Vlado Jukūbėno vokalinis an- 
.amblis ir dvidešimties narių 
orkestras.

Programos pirmoje dalyje so 
k’stai su orkestru palydėjimu iš 
pildo Bache ir įvairių kitų kom
pozitorių veikalus. Antrąją pro
gramos dalį sudaro kompozito
riaus Povilo Mieliulio oratorija. 
‘ Iš Egipto”, kurios tekstas pa
remtas antrąja Mozės .Knyga 
Exedus

Po koncertinės minėjimo pro
gramos parapijos salėje Rūtos 
moterų draugija dengia stalą su 
užkandžiais ir kava-

Visi kurie myli muziką ir 
džiaugiasi mūsų ilga Dievo pa
laima yra nuoširdžiai kviečia
mi šiame 75 metų bažnyčios ju
biliejaus minėjime dalyvauti.

Ruošėjo/

lik?..
Invokaciją sukalbėjo rev. W- 

P. Cellins.Toliau sekė savanorių 
kūrėjų, pagerbimas, perskaity
tas L-ctuvos Neprikauscmybės 
aklas, pirm. S. Sunanto žodis, 
šauliam, išnešus vėliavas,forma
lioji programos dalis baigėsi. 
Liūtiniais rūbais pasipuošęs 
Vyčių choras padainavo keletą 
dainų. Pc jų. S. Milašiaus šo
kių grupė gražiai pašoko tris šo 
kius- Vėl scenoje pasirodė cho
ras su J audios dainomis. Baigė
me šią puikią programą, ka.p 
visa publika atsistojo ir kartu 
>u choru didingai nuskambto 
"G<xl Bless America”.

Po meninės programom sekė 
vaišės. Salėje su svečiais pietus 
valgė virš 200 asmenų- Rock- 
fordiečiais džiaugiamės graži ii 
praėjusiu minėjimu, c Lietuvos 
laisvinimui surinkta virš 1,409 
dol. šiame minėjime dalyvavo 
“The Rockford Register Star” 
reporteris ir sekančią dieną laik 
raštyje įdėjo straipsnį apie šį 
minėjimą.

ogrtmnai pravesti pakviesta P.
Mliėienė. Šauliams įnešus 

lava' Amerikos ir Lietuvos 
minis sugiedojo choras ir pub

» 
‘--

s. 
S

INCOME TAX SERVICE 
Pajamų mokesčiai




