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NAUJA VALDŽIA SIEKIA TAIKOS, BET 
AFGANISTANE RUSAI PUOLA

Sovietų karo jėgos,apšaudė ūkininkus, naikina galvijus, 
degina lūšnas

nieciai atima iš rusų maistą, ; 
drabužius, žibalą ir šautuvus.

WASHINGTON, D.C: — 
Naujoji, sovietų vyriausybė 
skelbia, kad Sovietų Sąjun
gą nori taikos su JAV ir 
kaimynais, bet Afganistane 
pradėtos kovos tęsiasi didės 
niu irnarkūniu, — senato 
komitetui vakar pareiškė am
basadorė Jeane Kirpątrik.
Naujai Afganistanan po Naujų 

metų atvykusios sovietų karo ję 
gos žudo, ir naikino Afganista-

J-*- f ' - - - - — a * *

no gyventojus be jokios atoy 
dairos/

JUODI UGNIAGESIAI
AIŠKINSIS TEISME

Rusai viešai lėktirvąis šaudo 
psĮŠlaitese besiganančias avis, 
degina? gyventojų lūšnas ir išti
sus kąįmųs, ■ ■

Af'gąaiistano . vyriausybė tu
rėjo sąvo kariuomene sienoms 
saugoti^. Karininkus rusai suė
mė ir išžudė, o kareivius siūnti- 
nėja į;kėlnu$. . ? <• . - j

Z . i • ‘ 1 -

Kirpatrick dėstys universitete

. Ambasadorė. Jeane Kirkpatrick 
eis pareigas,- kol prezidentas 
Reaganas suras kitą žmogų arii- 
hasadoriau^ąra^onis.

ke
lias bai
gusi 4^h.ą j.ungt.iiiesė • Tąsose, 
dėst^p' fįūp ta utinę' teršę - ^evv ■ 
Yorj|b\qinįvėrii'lėtė. ' . “ i ;'

? i.- <’/ J’—' ! "

Ambąs^dųre - pfifripiė .senato 
komisijai; kaA^ovu^priies;
pan tą yęda partizanai.. Kovoto
jams tituksta ginklų^ir šovinių,' 
Partizanai'.fcėkk kalnų kelius, ir. 
■apšaudė; sienos link . važiuojan
čius. - ’* • P

WASHINGTON, D.C. — Pro
kuratūra pašaukė teisman Wa
shington© ugniagesių vadovybę 
už tai, kad ji nesilaiko ist.aty- j 
mo ir teisių privilegijoms juoda- ; 
odžiams ugniagesiams. Buvo 
keli baltaodžiai; ugniagesiai, dir
bantieji patį sunkiausia ugnies 
gesinimo darbą. < |

iKada atėjo laikas pakelti ug- 
niagesius j aukštesnę kategori-. 
ją, tai ' juodaodžiai pakė
lė- aukštesnėm pareigoms juoda
odžius, nustumdami į šalį ten 
pat dirbančius baltaodžius.
Aukščiausias teismas jau svar

stė . šiai . juodaodžių -ugniagesių 
privilegiją, išnaudojimą kr,ei-. 
viertls .rikiams; gab būti sunkiai 
nubausti už nesilaikymą teismo 
nutarimo. “' ' /
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Kremliuje, susirinkusiems sovietų spaudos atsto
vams Gorbačiovas pareiškė, kad rusai nori taikos su 
Amerika, nesieks ginklų pranašumo.

VASARIO 16-TOS R GIMNAZIJOS PROBLEMA
“Tautos Gyvy beri’ žurnale 3 jau pačioje mokslo metu pra- 

(4) numeryj-e buvo išspausdin- džieje. Tolia paprašo mokiniu

!Nud\siends iki Kabulo rusai 
naudoja slėnių, kelius. -Tuo tar
pu partizanai iš kalnų laukią 
pravažiuojančių, L _ v „

GORBAČIOVAS KEIČIA VISĄ SOVIETŲ - 
SĄJUNGOS VYRIAUSYBĘ

Gromyka gali būti vienintelis, kuris pasiliks naujoje 
sovietų valdžioje

č.?menka va’.dė kraštą tiktai 
13 mėnesiu. Jis būtu buvęs už
mirštas. jeigu ne Brežnevus. 
Prezidento pareigos ji vergino, 
nes jis sirgo plaučiai', nuolat 
kosėjo.

MASKVA, Rus.
Sergejaus Tinus, 

dienomis

— M chanas, 
Gorbačiovas, 
sulaukęs 51

Sovietu
j šiomis 
metų, jau prisaikdintas 
Sąjungos valdytoju.

Politinis biuras pirmadieni pa i 
į skyrė Gorbačiovą partijos ko. į 
miteto pirmininku K. Černenkai 
laidoti, o už keturių valandų tas 
pats komitetas, vienbcils:ai nu
tarė perleisti Federalinės rusų 
tarybų respublik-kos partijos sek 
retorini užimti Černenkos pa-- 
reigas. {

Politinio biuro posėdyje Čer
nenkos pareigoms buvo pasiūly
ti du kandidatai: premjero paj rį 
vaduotojas ir užsienio reikalų’ 
mmisteris Andrev Groinvka iri 
Maskvos komunistų partijos sekj 
rotorius (rrišinas, 75 metus ei 
darnas. Gromyka atsisakė nuo 
siūlomų jiareigų ir savo vieton 
siūlo (rorbačiovą. Gromyka ma
no, kad Gorbačiovas geriau tin
ka šiems pai’eigoms.

Grivinas "labai bū fu norėjęs 
tapti krašto prezidentu, bet ne-1 
buvo kam jo siūlyti toms parei
goms. i

Tuojau Gorbač;cvas įsake pr j 
ruošti velionį Černenką, aprė-

TURKIJOS PASIENYJE 
EINA SUSIŠAUDYMAI

os vyriausybė yra. pasiryžusi 
r.stabdyti Irano fanatikus, be
randančius įsibrauti i Turki’i 
r pradėti kurstyti turkus tarpu
savinėms kovoms. Iki šio mero 

j iraniečiai naudojo Irako terito- 
i*iią. kad galėtu įsiveržti i Tur- 

■l| kijos vidų. Prasidėjus kero veik 
smams negali būti jokios vilties 
apie Įsiveržimą iš Irako.

Bet paskutiniu metu ir<uiieč:ai 
pradėjo naudoti kurdus. Su 
kurdais turkai buvo susitarę. 

į Jie priėmė kelis kurdu vadus, su 
jais susitarė, kad jie neleis Iva
nui naudoti kurdus kovoms pa
čioje Turkijoje. Atrodo, kad kur
dai susitarė su grupe iraniečių 
ir bandė juos pervesti per sie
na.

uraudimas apmokės neseii ai ap
degusios pilies atstaiymą.

Pagal jo žodžius, prie; tos nu
matomos berniukų bendrabučio } 
statybos mums — lietuviams! 
teks pridėti “tik” 175.000 dol.,Oj 
PLB pareigūnai ir įvairūs iu ta!- 
kimokai ‘kasmet laipteliais keis . 
mokiniu skaičių, ir taip gimna- 
.z ja tęs didžiulį lietuvybės iš-j 
lakvmc dauba dar daug metu’.; 
Pristatęs tokią'— tiesiog auksi-j 
nę gimnazijos padėtį.

Toliau Nainys taip rašo: ”At-j 
rodo; kad tokia padėtimi turė
tumėm t‘k džiaugtis. Ko daugiau 
ir bereikėtų? Bet gaila, vrigi 
tai]) nėra Kai kurie atgarsiai rot 
do. kad tokia padėtimi džiaugia; 
mės ne visi. Visuomenėje sklinj 
da ir kitokios nuotaikos, deja,! 
gimnazija; labai nepalankios. Ne 
žinome, net ir nebandome spėti, 
kur yra tų nepalankiu nuotaikų 
šaltiias kokia yra tikroji prie-! 
ža>tis jas skleisti, tačiau jaučia-Į 
me. kad kažkas, kažkodėl g m- 
naz ai gero nelinki. Amerikoje.

r č kago’e leidžiamos p<tska- 
apie drausmes stoką gimna- 
jc. . nic menką mokymo pa

keliami net morales
. Primetamas ir nepat- 
.-‘S. kaltinant gimnazi

jos vadowbe už siuntimą mo
kinių i okupuotą Lietuvą ir dar 
per čia laoai nepopuliarią “Te-

tas įdomus ir dalinai daugelį lie
tuvių sukrečiantis p. Aldonos 
Jesmaątįėnės straipsnis “Faktai^ 
KuriupsviŠepia Vasario 16 Girį^ 
nazija*’’; Šiame straipsnyje ji ap 
rašo.' kad perskaičiusi lietuvi a 
išeivijos spaudoje labai gorus at-

■ pirmyn p^iepimus apie. Vasario 16 gim- 
’ naziją. sugundyta viliojimų, gra 

tenai daromą 
J;mokslo pažangą, 1982 m. rudenį 
[ išsiuntė j ją mckyt:s savo 15 mė 
tų dukrą. O kuomet po mokslo 

/ metų pabaigos. 1983 m* birželio 
mėn atvvko jos atsiimti, ji buvo 
nėščia. Būsimo vaiko tėvas bu- 

/ vęs taip pat tos pačios Va< 16 
gimnazijos mokinys, šešiolikme 
lis Markus Martinoff, kalbantis

I tiktai angliškai, ir vokiškai, bet 
Į neišmokytas kalbėti lietuviškai, 
nors toje gimnazijoje mokėsi iš
tikus 5 metus.

Toliau n. A. Jesmaitięnė iškė
lė visą e lę negerovių, kurias ji 
pati patyrė ir pastebėjo gimna- 

! rijoj,e arba tenai besilankant su ! 
' žinojo. Ji rašė: ‘‘Tenai lankyda- 
Į ’naši, pati mačiau, mokiniai ne- 
į turi autoritetingo auklėjimo, tin 

kamo< priežiūros

Gorbačiovas buvo Andro- 
. pqvo\.^gjitįkos šalininkas, čer- 
nėnką^^g^o, kad reij^a kei
sti. pc^^^H^^ačiovas^aklau, 

Jsę* Ir; labai gietfeV B ki Jo " K reni - • 
lįails;..poiiįikai stebisi, kaip jis 
taipJ-greitai .pąsislūnaė’

. Jį.'pastūmėjo čėmėhkb ir Gro-^
5 - ' pa_} žiu kalbu apie

va r’

gimna- o
Bern a-

Tu

iriyk'ą. - Mokėjimas.'- logiškai 
kalbėti - atidarė - Gorbačio v u i 
los-į- Kremliaus ^oštą.

vi- Pręzitlentas-įpareigojo 
ceprezidentą G. Rush . skristi j

• Maskva vir • dalvva uti čemen k os 
laidotuvėse. Pats prezidentas pa 
sikalbės su Gorbačiovu, kai jis 
■plačiau susipažins su valstybės

Dažnai afga- reikalais.
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Netoli Sidono Izraelio karo jėgos apšaudė šijitų
kaimelį ir užmušė 34 šijitus. Tai kerštas už besitrau-, 
kiančių karių užpuolimu ir 12 kareivių nužudymą.

ir reikiamos 
disciplinos — gimnaziją supa 
neatsakinga dvasia.

Kalėdų bei Velykų metu gim
nazijos bendrabučiai yra uždą* 
lomi ir visi mokiniai švenČAi 
atostogas turi praleisti kur nors 
kitur. Kasmet Velykų ; tostogų 
metu yra organizuojama moki
nių ekskursiją j okup. L’etuvą., 
ir apie ją mokiniams kalbama

KALENDORĖLIS

Kovo 13 d.: Saliamonas, Kris
tina, Meldutis, Vaiga, Liutau
ras. Ilona, Kanlvilis, Jundilė, Sa- 
l)ina.*-Liubartas. -

Saulė teka 6:07, leidžiasi 5:54.

Vėjuotas, šiltesnis.

girtuokliavimus5 šešiolikmečių i 
sužieduotuves, berniuku ir mer
gaičių įprastus, beveik viešus, 
pasibučiavimus, glamcnėjimąsi 
ir meilės vietas-

Paaiškėjo, kad dėl visų tekių į 
neigiamų pasireiškimų parašė' 
atatinkamą laišką Vas. 16 
zijos kuratoriui kur. A..
toniui, bet iki šiol jokio atsaky-! 
mo negavo. Vėliau parašė i1 
“Draugą” ir, žinoma, vėl neko! 
ir niekas neatsakė. Tik tada j;! 
kreipėsi į “Tautos Gyvybės" 
žurnalo redaktorę nes, kaip pa- j 
ti p. A. Ješmantienė rašė- “Šiite, 
neigiamus faktus aprašiau todėl,! 
kad ir kiti tėva;, siųsdami saw j 
vaikus i Vasario 16 gimnaziją,! 
žinotų, su kokiomis neigiamo-' 
mis galimybėmis jų vaikams gaii I 
tekti susidurti... Lietuviškoji v: j 
suomerė t'.'i- žinoti visą tiesą. į 
ne tiktai ka- toje gimnazijoje i 
yra gražu ir gera, bet ir tai, kas! 
joje yra bloga. Gaila, kad aš na-' 
ti anksč au. prieš siųsdama s.ivoi 
dukrą i Vasario 16 gimnaziją j 
mokytis, viso to nežinojau”. Taip! 
pat turėtų būti nepraleistas ir! 
šitoks jos svarbus pasisakymas j 
“‘Mano dukters tragedijos atve 1 
jis Vasare 16 gimnazijoje nebu
vo ir vienintelis...’“
Dabar re-kėtii panagrinėti, kas 

ir kr.'p reagavo Į šios apsivylu-1 
sies lietuvė* iškeltus tokius ne-| 
malonius pr 
girtoje Va>. 
ka pastebėti, 
gimnazijo' \ 
nisiracija. i 
būk tai g-i: b 
nas iš :u k i

kų pasienio sargai pa>tcjo 
kurdams. Sekmadieni j 

buvo nušauti 2 patiem)didžiąją į naktį
:ąrg?.i ir 10 kurdu, nejiąįėgu- 
ius prasiveržti.

gyventojai h | 
kernu ni 
su mi

pradėjo

Simų sąjungos c< 
salę, kad Maskvos 
iš toliau a t vykstantieji 
štai galėtų als;sve:kinti 
rusiu.

Gorbačrcvas luojau
naują sovietų vyriausybės per
organizavimą. Jis yra pasiryžęs 
atleisti visus vyresnio • amžiaus 
komunistus. Dauguma jų, kaif 
premjeras Tichcnovas. jau sa 

vo pareigoms nebetinka. Fina 
premjero pareigas iš enercijos. 
be! be reikalingus energijos.Gor 

ius pažįsta,

KINIJA PADĖS-
KOMBODIJAI GINTjį 

BANGHOKAS. Tailandas. ri- 
irmadieni iš Thailand# so^ti-

nes

vieto

zii

■m

B. D.
S'asys Laurinait

bačiovas partijos
jaunesniuodžino 

gali iš provincijų 
gabenti i 'Ostir.ę.

Iš senių gali p
Andrei Grcmvka. Jis turi dideli

t K'a-

pažįsta 
mok i k 
ries? s 
j ose. (> i 
(i re myk 
reigojo. isspra r.ce
dėtingu admini-ti 
mų.

:<O

a e
ipa_

Sit

us;-

L u Ch i am i ai:. Thailando vyriau 
•ybė mano, kad Kinijos prezi
dento vizitas padės Thaihmdui 
>ustabdyti kovas Kambodijos i>a 
s:envįe.

Iki šio meto kiniečiai teikė 
Jnkl’.ts Kambodijos karams, i ' - 
kni tįsiems Kambodijos teriti i .- 
ioje, bet Thailando pasienyje -- 
paskutiniu metu Vietnamo ka
riai bandė v sai išnaikinti. Viet
namo kariai keliais atvė ai- buvo 
isivcižę i

Thru. n 
iras. ;ei

plienu ep
ic t narni eč i c 
/?nvie. Tn:t

tor a-

hūt'i labai njtten-

dvtu kovas

sireisfa’mus toje iš- 
i6 gimnazijoje Ten- 
kad nei pati Vas 1*5 Į 
adovybė. nei admi-j 
ei jos Kuratori jo-į 
ugi narai — nė ve i 
iol nents liepė. visi i

pasirodė “Drauge ”| 
žinoma propagan- Į 

vtas straipsnis “No ’ 
Naudingo Darbo ’. | 
lio 17 d. Nr. 206) į 
^raipsnio pradž;c»-

disto. pas r 
gndink’me 
(1984 m. - 
Savo ilgėk
je p. B. Nairvs pasidžiaugė, kad i 
gimnazijoie dabar atsirado dau
giau mokinių, pasidžiaugė, kad 
atatinkarr vokiečių įstaig a 
naskv' ė bendrabučiui nastatvti« 
net vbus > milijonus D-markiu,

prnmenris s’it

k-i

Audroš metu uoste stovėjusieji didieji 
laivai.

transporto
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KUR VISI REDAKTORIAI?

Visa mano

KATĖ IR ŽMONĖS

šeima visados 
C velniškas.- 

ų Komitetas) 
: atisako. Ek > 

išeikvoji? ncio
mo.
' Anądien apžiūrinėjo šdą ma 
no krosnį. Juškas (kaščius). 
Nardino ten vidun galvą.
: — Nėra. — sako. — Gyveni

Jisai sako:
— Labai prašom. Galiu pasit

raukti. Man jūsų oras visiškai j 
naudingas. Natūralinis oras, tin
kamas sveikatai. Remonto aš 
jums negaliu daryti. Krosnis nėr 
matinė.

gaiima.
— Draugai. — sakau, — pa

sėda simkius žodžius 
Mes visa- 

jūsu kros- 
nugaravo 

kbi 
gali-1

kaudama 
tarti: gyvent galima, 
dos nugaruotam pel
iji. Anądien net kalė 
Jąja anądien piktino prie
ro. O jū- sakote — gyvent 
ma

Velniškasis žakias sako:
— Tuomet, sako, tuojau Įvyk-1 

dy-im tyrimą ir pažiūrėsim, ar 
nugaruoja jūsų krosnis. Jei mes 
dabartės po kūrimo nugaiuo- 
?;m---- jūsų laimė — atsipra
šom dėl kūrenimo.

- Užkūrėme mes krosnį. Aplin-, 
kui josios išsidėstėme Sėdime,

O po pusvalandžio, kai šiltą 
patį pirmininką guldė ant neš
tuvų ir paskum neštuvus įstum- 
dinėjo Į greitosios pagalbos ve-1 
žimą aš vėl su juo įsišnekėjau:

Aš sakau: x
: — Na. kaip?

— Vis dėlto ne, — sako. —re
monto nebus. Gyvent galima.

Taip ir nepataisė.
Na. ką gi beve.ksi? Įpraiitu. 

Žmogių ne blusa — prie visa ko 
gali priprasti-

Vieuas amerikietis atvyko į 
Škotiją atostogų ir atsivežė aps
čiai dolerių ir didelį šunį.
Kiek pagyvenęs amenkiet:* at

siunčia vietiniam laikraštėliui 
skelbimą, pranešdamas, kad jo 
suu dingo ir pažadėdamas $100, 
kas šunį suras.

Kitą dieną amerikietis nuėjęs 
į miestelio kioską, patiria, kad 
jo skelbimas neįdėtas, nes tą 
dieną laikraštis neišėjęs Nepa
lenki litas nuėjo į redakciją, kur 
buvo tik vienui vienas dže 
nitorius.

— Kodėl gi laikraštis šian
dien neišėjo?—paklausė.

— Todėl, kad visi redaktoriai 
išbėgo kažin kokio šuns ieškoti, 
—paaiškino dženitorius.

O
Motina nusivedė mažąją Ele

nytę į krautuvę pirkti lėlę. Par
davėja parodė moderniausią ii 
paaiškino:

' — ši lėlė yra kaip gyva: gali 
vaikščioti, kalbėli, gerti vandenį 

• ir jį išleisti. Ar tu nenorėtum 
tokios lėlės.

— Xė, — atsakė, Elenutė ir 
l I paaiškino: — Aš duriu maža 

M. Z., broliuką, kuris visattai daro.

Pateko Vilkas į šunidę. 
Staiga sukilo visas kiemas šio šunyno. 
Pajutę pilkąjį čia žudiką;
Sukilo šunys tvartuos, veržėsi grumtynių.
“Vagis, vaje! — sargai suriko. 
Akimirksnis — ir vaitai užkelti. 
Čion smelkėsi visi, kas buvo tik arti.
Šunidė virto pragaru visa.

Kas kitas ir su šautuvu taikliu.
“Šviesos!—šauksmai,—šviesos!” Atbėgo su šviesa. 
Šit Vilkas tupi, kampan nuganą įbrukęs. > 
Kalena dantimis, gaurus pašiaušęs, 
Lyg akimis visus suėstų jis netrukęs.
Matydamas, bet—ne kaimenė prieš jį galiausiai, 
ir kad reikės jau šįjį sykį 
Už aveles atsiskaityti,
Derybomis jau gelbėtis sumano
Gudruolis mano
Ir sako taip: “Draugai, kam triukšmas šis ižulęs? 
Aš, senas jūsų draugas ir bičiulis, 
Čionai taikytis, ne barniui atėjau: 
Užmirškim praeitį, bendraukime geriau!

(Iš rusu kalbos vertė Jonas, Valaitis)

uostome.
: Taip, prie Juškos, atsisėdo pįrj 

mini ūkas, taip — sekretorius į 
Griboiedovas o taip, ant mano! 
lovos. iždininkas.

Greitomis ėmė, žinoma, smal
kės kambaryje skleistis.

Pirmininkas naur-stė ir sako: I

” ’ 
» ’ ' 

5»’innim
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kvapas ir tiek/
”” Iždiniųkas, varlė, sako:
į — Visiškai-niūkiausia atmes 
įera. Ir uostyti ją gJima.
~ Galva dėl Šito nesūpsta. Mano, 
g; ko. bute atmosfera blogiau 
gmirda. '.r aš. sako, be reikalo ne 
įerkloju. O čia kvapas visiškai., 
ifygus.
L Aš sakau: J-
5 — Bet kaiugis. susimildamo.—. ’ 
Jįy’gus. šit, va kaip dujos sriūva.
į: Pirmininkas sako:
6 — Pašaukrtė’katę- Jeigu katė 
Ramiai tupėsu reiškia, ničnieko į 
įąėra. Gyvulys .visados šiame no į 
savanaudiškas- štai ne žmogus.! 
□ąja gnlima pasitikėti.
3 Ateina katė. Tupiami ant lovos. 
S'uni tvliai. Ir. aiškus dalykas, 
Svliai — jinai bent kiek įpratu- kK 
gi-

PASEKMĖS

— Kaip laikaisi. Tėvai? Karstą nuleidžia, užpila, žerae- j
— Kai tiktai oras atšyla, tai mis- Jeigu turi atsivežtų žemių 

aš visai gerai jaučiausi,,, Kaip
f namie...
r — Bet namie ne visi gerai jau 
čiasi.

— Namie visi gerai jaučiasi.
Jeigu namuose šilto, ramu, lubos 
dar neprakiuivsios, lietutis ne-

hęja, tai namie gerai... ’ 
i< ; Bet kai sudarė praeitą dia-
. irisiejns; ii^k>hiasTŠąiygės, tai

namie šalta.
=• — Kai šalta, tai užsimauk piršj 

! dines. įsisuk į gerą inegstinį, ap

— Klausyk, Petriuk, kokios 
būtų pasekmės, jeigu tu būtum 
mandagus ir malonus su gavę 
žaidimų draugais? -- klausia 
mama.

— Labai l>logos: jie mane 
primuštų, :— atsako sūnus.

. * * *
NEPAVOJINGAS ŽAISTI
— Petruk, aš tau draudžiu dar 

karta žaisti su tuc kaimynu vai
kui --i piktai perspėja motina Į 
-aro e įaugą. — Jis blogai išauk-

— O aš norėčiau būti kalėjimo 
viršininku, nes ta institucija ne
turi alumnų organizacijos ir nie 
kas iš buvusių klientų nemoko 
kaip ie:kia prižiūrėti ir auklėti 
kalinius r <

Barometras
Jaunuolis atnešė savo tetulei 

dovaną — barometrą.
— Didelis ačiū už dovaną. — 

pasakė tetulė, — tik kam taip 
.L Arti pini- 
harorr.etras?

ta

f — Ne. — sako pirmininką 
Stsiprašome.
? Staiga iždinink
Svvravo ir sako:
“ — Man reikia, žinote, skubiai I 
eiti reikalu. į

Ir patsai pr.eina prie lango ir| 
pro plyšį kvėpim ą. J r patsai sto
vi pažaliavęs ir tiesiog ant kojų Į 
supasi.

Pirmininkas sako:
— Tuojau visi eisime.
Aš atitr;uikia:i jį nuo l.- ngo.
— Tarp. — sako. — negalima

ant lovos su-

— O aš, mama9
7'u. vaikeli, gerai išauklė

tas’
— Puiku! Tuomet tam vaikui 

nėra pavojaus su manim žaisti!

lengvabūdiškai švaistyti <-> v-
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Viešpats jau pasirūpino, kad 
vo dėdė turėtų reumatizmą.

Malonus berniukas

Profesoriu vargai 

profesoriai. tapę kolegijųDu
p:ez:doutais, kalbėjos ’’ ir guodė-j 
si <avo nesėkmėm is.

Jei aš bučini ž mojęs, tai 
būčiau pasirinkęs senelių prie
žiūros namų urėdo darbą, nes 
senelių tėvai yra mirę ir niekas 
man nekvaršintų galvos , sakė 
vienai o antrasis taip kalbėjo.

ta kortelė su įrašu u “Dėkingas 
už nuolatinįfbendradąi’biavimą’

Nusivylimas
— Marytė, kod^Etii atrodai to

kia susijaudinusi?
— Negaliu būti rami. Onute 

man pasakė sieną paslaptį ir pra 
šė niekam jos nesakytLJEifp tal
pu, kam aš tik .pajsntou, visi ži-

- ^aiemi -pasakėle

Hipis tapo. ūkininku, bet vis 
svajodavę,:’kaip pertvarkyti vi
są pasalilį-" Svajodamas pamirš
davo, ką. jis dabar veikia ar kur 
eina? Kartą pasiuto einąs keliu 
laikydapitis rankoje virvę. Jis su 
stojo ir garsiai galvojo:

— Kaip čia.dabar yra? Ar aš 
radau tątviivę, ar pamačiau sa
vo asilą? U ,

- * * Č'J J
.Rimtas dialogas

Rašytojas % humaristas Mark 
’Twain t įdėjo gerą draugą mor
moną. Kartą j<e stip?iai''susigin-> 
čijo dėti-mormonu praktikuoja
mos daugpatystės.

J
— Jei-Jūs sakote, kad daug

patystė nusižengia tikėjimo dės
niams, tai pasakykite bent vie
ną sakinį iš Biblijos, kad ji yra 
draudžiama, — sake mormonas. 
Mark Twain jam atsakė:

— Žinoma, k'a<-. yra Ten aiš
kiai parašyta: ‘Nė vienas žmo
gus negali0tarnauti dviem po
nam”.

>Š Lietuvos, tai ant karsto dar 
jos pabarsto. Kartais atsiveža! 
maišiuką lietuviško gražaus sme 
lio, o kartais prisipila vnažsį. bu
teliuką, o kai karstą nuleidžia,- 
tai išsitraukia buteliukąr, iš" kiše-' 
nelis ir smėlį palaisto, o vėliau ■ 
^užgieda ir pradeda berti žeme, Į 
kurią duobkasiai iškasė. O da-Į 
bar atsiraito gaspadorių, kurie 
leido į kapines vežti cemento 
blokus. Uz atvežimą jie nieku; 
■neima. Buvo pasklidęs gandas,; 

į:kad akmenis atvežusieji kon-‘ę 
traktoriai mokėjo, bet ne kapi-j 
nėms. Nereikėjo ilgai ginčyti, 
kad nemoka, nes pasirašė kont- 

j raktą, k-uriame aiškiai pasakyta, 
kad nemoka. '

i

, Cemento blokas, jeigu 30 mę- 
stuktėliu, tai man smagiau. Kąr-j tų laikosi ant smėlio ir lietaus,, 
tais atrodo, kad ir aš šoku, arba 
pasitripenu. Bet kai televizijas 
reikia žiūrėti su pirštinėm, kai;
namuose šalti,’’^tai aš jau nebe
žiūriu tos televizijos. :

— O jeigu negali kur išeiti? j 
—Visuomet Chicagoje yra kur;

išeiti. Kai buvau Bridgeporte,: Kapinėse yra daug žemės- Seni 
’ai užeinu pakalbėti pas Ridiką,; lietuviai jos daug nupirko. Jie 
o jeigu pas ji “nabašniko” nėra,4 nori giliai kasti. Tai vienas štil
iai užeinu į LituarJcą, tai ten korius atsistojo ir pradėjo pasa- 
rasi kelis. Visuomet įdomu past- koti, kad kapiniu žemės nepar- 
klausyti, ką žmonės apie “nabaš; duosi, nes ji pirkta tiktai laido-* 

jimui. O yra daug paruoštos že
mės laidojimui, kur gali kasti 
(? pėdas — jokių akmenų nerasi. 
O kad toje naujoje vietoje pra- , 
lės kasti, tai praeis daugiau 109 
metu ir cemento jau ten nebus. 
Be to, iš kapinių viena palaido
jusi savo vyrą, nunešė cementų 
blokų fotografijas. Kaip ir kur 
jas gavo papasakosiu kitą karią. 
Bet svarbiausia, kad vienas štu-

’gali televiziją žiūrėti.
— Aš su pirštinėm televizijos 

nežiūriu, man nepatinka. Man 
patinka, kai televizija eina, tai 
patinka pirštais pabarškyti į štai 
lą, kai kas šoka, tai aš krumpliu Į

Kaip tamstai patinka mažasis 
mūstt Kaziukas*’

— Jis yra mielas ir gerai iš
auklėtas berniukas, bet jis ma 
ne palaikė gydytoju.

— Kadėl?
— Kai aš 

dė liežuvi.
Įėjau, jis man paro-

aiką” šneka. O jeigu atsiranda 
dar vienas kalbėtojas, tai ir gra
žių dalykų papasakoja. Bet tai 
niekas. Vakar aš užėjau į Tau
tiniu kapiniu sklypų savininkų 
-iširinkimą Brolyti, kad prisi
n’ nko. Niekad ten nebuvo tokio’ 
didelio susirinkimo, kaip ši kar- ' 
tą. !

— O kodėl iiėk žmonių buvo?
— Matai ši įkartą į kapines

pradėjo vežti akmenis. Papras-, korius įtikino gyvus, kad po že- 
tai i kapines veža karstus >u nu me pakasti cemento blokai su- 
mirusiais. Kapinėse iškasa 4. 5. pus, jų ten nebus, bet apie ku- 
o kartais ir šešių pėdų duobę, riuos, Marki, aš tau kita kartą

papasakosiu. Lik sveikas.

I1O.

tai jis pats subyra, bet kad jis 
kietas, susicementavęs, tai jo ir 
dideliu plaktuku neprakirsi. 
Kad nereikėtų kasti, prižadėjo 
tuos gabalus užversti žeme. Ne 
juodžemiu. Juodžemis nesvei
kas, bet žviru arba baltu smėliu. ’

Ką tu geri? į
Pats Montgomery. 'ŠŠaČeI atsi- 

: minimuose ansaŠo - oii'muosius 
pietus su W. Church ii i u Brigh- 
.tone. Jų metu Churchilis paklau 
s^s:

— ^Ka tu geri?
— Vandeni, — atsakęs Mont« 

gomery.
Nustebusiam Churcbiliui field 

maišalas paaiškino, kad jis '• vi- 
siš ai negeria ir nerūko, bet.vi
sada jaučiasi 100% sveikas (fit). 
I tai Churchilis jam atsakęs:

— O, aš geriu ir rūkau ir esu 
200% veikas.

* * ❖
Kas kur leista

Dovanos

Milano firmai, kuri . verčiasi 
langų įstiklinimu^ sukako 20me 
tų. Firmos- savininkas Magidas 
ta proga visiems jo kvartale gy
venantiems berniukams iki 14 
m. amžiaus padovanojo po tim
pą. Prie dovanos buvo vis pridė

Anglijoje viskas yra leistina, 
išskyrus tai, kas yrą uždrausta. 
Vokietijoje viskas yra uždraus
ta, išskyrus tai, kas yra leistina, 
Prancūzijoje viskas yra leistina, 
netgi tai, kas yra uždrausta. To
kius patarimus turistams yra da
vęs vienas Paryžiaus laikraštis.
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* * *
Gal norėtum 
geru vėžiu?ti šiandien

lt. dar .visi gyv
Pirkėjas: Tai 

jie švieži?

* W SOpwC

RTELL

Jūsų protėviai gardžiavosi paslaptingu, 
purtinai, švelniu, šildančiu, elegantišku 
Martell Cognac skoniu nuo 1715 m. 
_ . P kai žmonės taip ilgai ka nors vertina. 

,US Zinote' kad ni yra labai gera.m

'/.n/'v

AV TH&, THE SPACE

— Iš tikrųjų? O ką ji veikia 
•:ki to laiko?
f ’— Laukia manęs iromo siigriž- 
. tančio

— lx’> 
vo arkor

u jBxpgor

^Y

K/CgP 9AAHT

Sudejus vieną su kitu

— Tavo galva tai panaši į žmo
gaus, bet tos au»ys- savo ilgiu 
tos primena kažkokį gyvulį. —į 
juokėsi vienas bičiulis iš antro.

— Taip, teisingai. Mano ausis 
i r.tamstos galvą suaejus, gautų I 
si tikras asilas, — atsako antra-’

♦ ♦ ♦

Vargas su žmonv...

— Turiu vargo su žmona. Jsi-! 
vaizduok, ji niekad neina gulti 
anksčiau kaip t'ečią valandą 
rvlo. •

M GLOW

i

4

" — Var 
turėdamas tik du sliekus.
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x V. Sirvydas

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AME
RIKOJE UŽUOMAZGA

| Jai gamta; č*a >ode buvo pasta- 
’ tyta Tuibų giminės laiaojimol 
j (!ail‘ koplyčia. Tačiau daugiausia’

ZIONO LIET. EVANGELIKŲ?
PARAPIJOS 75 METŲ 

SUKAKTIS

Eti

(Tęsinys) ,

Pirmoji, be broliškos suvisai-. 
dos p. emąišąs, grynai, švietimo 
ūksiu siekianti platesnė Ameri
kos limuvių organizacija buvo 
medicinos studento Jono šliupo 
Baltimoieje sudarytoji Lietuv ų 
mdędo draugija, kurios vardą ir 
n okslinių raštų leidimi tikslą 
t .ip nat matome «T. Basanavi- 
t’iaiis Vilniuje 1907 m. kovo 7 
S’.'.ęrgaiiizuotej Lietuvių mokslo 
craugixj. P'imarr.e 1890 metų 
numeryje Vienybė Lietuvninkų 
-kaitytejams skelbė: ‘Jau seniai 
Baltimoi ės lietuviai turėjo mįs
lę kad reikia įkurti draugyste, 
kurios rūpesčiu būtu išdavinėti 
knygas moksliškas lietuviškoje 
kalboje" Takią draugiją jie ii 
suorganizavo, susirinkę 1889 m. 
gruodžio 22 į Harugari salę.

Įstatuose įrašė: ‘Plėtoti ap 
ietimą ir mokslus lietuvių kal

bu. tti’p pat gaivinti meitę l e- 
iuvystės". Nariais kūrėjais bu
vo: Vincas Baltupis, Ignas
belts,(Juozas Bitė, Petras Kai
lius, Al. Milwdis, Juozas Ulevi
čius. Mare. Rodavičhis, Jonas 
Šliupas, Jcrtias Stočkus ir Sima- 
nas Vencius- Valdybon išrinko 
pirmi’.’inkų Joną šliupą, jo vie
tininku Igną Bubelį, sekretorių 
S. Vencių, iždininku Joną Stoš
kų knygių. M. Rodavičių

Plač’U sukivienijimišku mostu 
naujoji organizacija planavo 
1 kalbinti • lietuvius ir kituose 
miestuose gyvenančius Ameri
koje, Europoje, ar kur kitur, kad 
stotii su mumis kovoti dėl nu 
veikime Lietuvai taip naudingu 
ir reikalingo darbo”.

Atrodė, steigėjai stipriai vaiz 
•lavosi Lietuvos mylėtojų ir Jo
no Šliupo New Yorke suorgani
zuotą Susivienijimą, nes nutar
ia ‘‘pareikalauti nuo Susivieniji
mo kasieriatis J. Meldažio, kad 
buvusio Susivienijimo likusi ka
sa būtu perkelta į kasą Lietuvių 
Mokslo Draugijos, dėlto, kad 
tikslas mūsų, iš dalies sutinka su 
i'kslu minėtojo Susivienijimo, 

kuris jau pakriko”.
Vienybė Lietuvninkų 1899 m. 

nr 19 prąųęšę^^ad-.šio>-‘lpakĮį- 
kusio” Susiyi^n^ripę Centro yąį-

š. m kovo 17 d. 3 vai. p pi 
Ziono Lietuviu Evengelikų 1 ar<i 
pija oficialiai mini savo 75 i erų 
gyvavimo sukaktį. Ta paeit pro 
ga yra mini-itia Jono Sebasti opo 
Bacho 360 gimimo sukaktis.

Šventės programoje daly rau- 
ja Vlado Jakūbėno vokalinL an- 
•mbH- ir dvidešimties r?r?u

į vederį atvykdavę* tik vasarą su Į 
būnu merginų ir svečių atoAo-, 
gauti, pasivaišinti.

O sveč'ai čia rasdavo viską. 
Kas gali gerti — gerk, kiek nori; 
kas nori ptu.ilink,mintis su mer
ginomis — prašom, nes tam jos 
i’ atvežtos iš Paryžiaus; jei šie 

. dalykai dėl senatvės ar ligos ne-’
• beįmanomi, gali eiti į Nemunui 
i salą medžio.i triušiu, kuriu Čial

tyčia buaavo pilvelis; ;ei nor: 
šachmatais ar kortomis palošti 
— prašom į atitinkamus kamba- 

: ius Kokios naudos iš to viso 
yra turėję apylinkės lietuviai —

) isterija tyli.
1 Žuvį1- paskutiniam Burbai ir
• nelikus įpėdinių, dvaras perėjo
• valdžios nuosavybėn. Čia 1924 
m. buvo įsteigta žemės ūk:o ino-

. kykla. Ji gyvavo 2 metus. 1926 
m. įkuria 2-jų metų aukštesnioji!

I pieninkystės ir gyvulininkystės 
rnokvk'a, kuri išleido vieną la.- 
cą - - Gi mokinį. 1928 m. moky
kla paversta aukštesniąja pieni- 
ninkvtes mokykla, o gyvulinin
kystės mokykla Įsteigta Gruz
džiuose. Iki bolševikų okupaci
jos mokyklą lankė 361 asmenys 
Aišku, kad toks specialistų kie- 
Kis žymiai pakėlė viso krašto pie 
no ūkį. Be to. didžios įtakos ši 
mokykla turėjo plačiai apylin
kei, gerindama gyvulių veislę, j 
pieno ūkį. Mokyklos vedėju iki

i l 1944 m. buvo Bartkus. Rūmai iš- j 
liko karo nepaliesti. Kas tuose 
rūmuose šiandien — nežinau.

A. Unger

4vieni;.ino visų lietuvninkų li
kusi i^dą ($27.32). Baltimore* 
Lietuv ų Mokslo Draugijai, tai 
r padalė, pinigus įtekdama Ig

nui Bubtliui”. Šis buvo to Susi
vienijimo antrojo Seimo pirmi
ninkas ir buvo Seimo išrinktas 
irgaiii <acijos vice-prezidentu
Ter pirmus dvejus metus štiu- 

go naujoji organizacija sutelki 
visą eilę sąmoningų Amerikos 
iietnvuj kurie vėliau pasidarė 
tvirtais ;r darbščiais Susivieniji
mo veikėjais, tuo įrodydami, 
kad ai i Šliupo "sukurtos plačios 
Amerikos lietuviu oiganizacijos 
štikruju “iš dalies” turėjo toly

gų tiksią, būtent diroti tautines i (Centrinė kuooa Baltimore i e, 
pažangos darbą. Vėl’au SLA iž | paVyzd/iui, turėjo dvylika me-' 
dininku tepęs Tarnas Paukštis,! ne>įn:ų -usirinkimų 1391 melais 
pavyzdžiui, Radvilo slapyvarde' 
buvo Lietuvių Mokslo Draugijos 
narys 
metu (1890-1896).

] antrąjį Baltimorėje įsteigtos 
Lietuvių Mokslo Draūgiros su
sirinkimą (vasario 26) iš Plv-j xven£į 
moutho atvažiavo kum Burba ir 
įsirašė nariu, drauge su dešim- 
tia kitų lietuvių, jų tarpe ir su 
vėliau Susivienijimo veteranu 
visuomenininku veikėju Vincu 
Daukš*’.’, iš Mahanoy Plane. Pa. 
Veiktu /rugsėjo 28) kun. Burba 
pasiūlė įstatus pakeisti, kad bū
tų leista kitom kolonijom ne 
vien pavienius narius kalbinti 
bet organizuoti Mokslo draugi
jos- "šakas”, reiškia — kuopas. 
Baltimore^ centrinė kuopa tai su 
1<’91 mėtų pradžia ir padarė.
Netrukus. ir Susivienijimas ėmė-^s metais.New Yorke susi- 
plėstis kuopų pavidalu, -vietoji tuokė su Šhttpo jaunesniąja duk- 
k.'lbinti jau Į gyvuojančias pa-!Ia Hipatijų Tėvas į Araeiiką ai- 
šalpines draugijas. j

i 
Įdomu, kad Šliupo draugijos] 

nariu įsirašė Bulgarijos Lom Pa
lankoje gyvenęs dr. J. Basana
vičius, . prisiųsdamas draugijai 
šimtą Bankų (S25) per Martyną 
Jankų (Bitėnuose, Lietuvoj)-

Trumpa apžvalga dviejų metų 
(1390-D',91) šliupo Lietuvių Mo 
kslo Draugijos ir jos kuopų veik 
los iškelia tautinės pažanga idė
ją. kurią jaunas Šliupas sielo j 
msi ir Susivienijimą ir Mokslo] 
draugiją kurdamas : Be jokio 
ąbęjų’imo. jis tuo keliu būtų ir 
savo Susivienijimą bei jos kuo-

SEREDŽIAUS BELVEDERIS

so-

pa- 
vaa

ir kiekvienas peržymėjo darbu 
tautinis pažangos labui, siekda-

visu draugijos gyvenimo! n.)aS t;^Įo, kurį Šliupas 1890 me- 
1 tų pra<<!žicęe nubrėžė: ‘‘Reikia. 
•Į kad Amerikoje sustotų į stiprią 
{.drauge nors 1000 lietuvių, pasi

ečių dėl Into tėvyne-, 
tuomet "visas pasaulis pan.a 
kad l»e;irvių dvasia šiandien 
bergždžia1 ir nenumirusi”.

ne

Pirmame susirinkime šliupas 
vėl buvo išrinktas antriems me
tams draugijos pirmininku. Įsi
rašė du nauji nariai, kurių ve 
nas buvo Martynus Yčas, gyve
nęs tada Sparrows Point, Mil. 
J;s buvo tėvas vėliau istoriku 
iškilusio prof. Jono Yčo (1889- 
-1931) ir IV Rusijos Durnos ats
tovo Martyne Sčo (1885-1941),

Seredžius, kaijf ii dauguma 
lutu ranemiinės miestelių, yra 
Nemuno pagimdytas. Tose vie- 

’’o.-e kur sustodavo prieplauka 
?e laivai, ii išdirge dalesni ar 
mažesni miesteliai. Dažnai tokio 
se vietom būdavo ir pilys. To
kios pi'ies būta ir čia. Ji minima 
XII a kronikų Jos vietoj dabar 
stovi - didingas piliakalnis, pro 
.ruri teka Piestvės upelis. Upelio 
vardu buvusi pavadinta ir pilis.

Įlipus Į piliakalni, atsiveria di
dingi vaizdai: prie kalno čia 
pat po kojomis prisiglaudęs Se 
rėdžius, žaliuojančios Nemuno 
salos. Dubysos klonis. Dubysos 
;r Nemuno santakoje, vadina
mojoje- Palccelio kalvoje, seno
vėje
’T dabar yra jos griuvėsių 
pylimo liekanų.. Vėliau čia 
vėjo dailūs Sapiegos-jniiMai, 
jiems priklausė Seredžius-

1655 m. Sapiega čia^p^stai 
pirmąją kat. bažnyčią, kini sto
vėjo Nemuno terasoje,’ t. Įy. prie 
miestelio Tačiau pe,-dideli 1829 
m. Nemuno potvyni ji buko van- 
lens išgriauta,-o-kita teis' pačiais 
metais pastatyta jau ne mieste 
šy, bet kalne. Laikui bėgant, Se
redžiaus dvaras atiteka Burbų

ip pat buvusi pilis. Dar* 
bei i

•iybaVtiiesusnaukiis rtiėkp prie- paš vedęs, jei organizacija nebū- 
singo prieš; inesniią7pavesti Su- tu pakrikusi.

gintinei. šie visą dvarą išstato 
naujoje vietoje, į vakarus nuc 
senojo, ir pavadino Belvederiu.* 
(Ital. bei-vedere — gražus regi-

j vyko lc-90 mėtafš, persekiojamas 
i rusii žandarų už lietuviškų kny- 
i FU platinimą. Mūre 1913 m. Lead
City, So Dakota.

Vasar'o sisirinkdmas nutarė iš
spausdinti4 5000 egz Didžiojo 
Lietuves kunigaikščio Vytauto 
paveiksiu ir juos paskleisti Ame
rikoje. pardavinėjant po 25 cen
tus, pehią sunaudojant protesto 
mitingams pneš “’Markolijos ti
roniją’’, kuriuos ruošti buvo nu- 

; sprendęs vienas 1890 metų susi-l
rinkimas. j

(Bus daugiau). į

f LITERATŪRA, Hetnvių literatūros, meno ir mok»c 
f^4 m. metraitia. Jame yra vertingi, niekuomet neaenatą, Vin<$ 
SrivM, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoes 
f. Raukčio, dr. Kaaio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* ir T. 
Heilam straipsniai bei rtudijes, iliustruotos nuotraukom!/ % 
M. K. Čiurlionio. M. Meildo, V. Kalubot, JI. Rūkitelėa ir £. Vare' 
tūryboa yoveikalala, 865 puik knyga kainuoja tik Kl,

t DAINŲ ŠVENT8S LAUKUOSE, poetės, ralytojoa Ir fra 
iinl-ę tokių pirmūnės Juorės Vaičiūnienės atsiminimai apie data j 

iventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuoja: 
tiems, gėrintis autorės puikiu atiliumi ir rurinktaia duomenim! 
bei ufiralialaiv Studija yri 151 pusi., kainuoja tl

f VIEN12O ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke a^rafy 
ta? Juose Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas Tai ne saus? 
gyvenimo bruožų apraiyma*, bet tiksli to laikotarpio buities Ut* 
ratūrinė studija, auskintyta skirsneliais. Ta 206 puslapių fcnys

’ : JA Y DRUGS VAISTINE !•
2759 W. 71st St, Chicago, HL

* SCFESTINGAr -5PELD0MI RECEPTAI * FANNIE MAY SAL- 
DUKYNAI - KOSMETIKOS REEVEVyS

Atdara šiokiadieniais nuo
* vai. ryto Iki 10 vaL vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak
D. UHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkai

Belvederis buvo pastatytas, 
■aukioje vietoje, paike, kaip ir 

i Vatikano Belvederis, pastatytas 
XVI a. ar XVIII a. Hildebran- 
do statytas Vienos Belvederis, ar, 
J824 m. — J. Kubhckio persta-į 
.ytas Varšuvos Belvederis. (Pir
mą kartą jį buvo pastatęs Lietu
vos Kancleris K. Pacas savo žmo 
nai 16r2 rm, bet ru^ai 1818 m. Į 
nugriovė). Lietuvoj šią spragą 
užpildo Burbos, pastatydami 
pusantro km. nuo Seredžiaus sa
vąjį Eelvederį. . :

Ar patenkina belvederiams tei 
kiarnus reikalavimus mūsiškis 
Belvederis? Rodos, taip. Rūmai 
Laro dailūs, milžiniškas parkas 
romantiškas, vaizdai iš rūmų 
pro medžių alėja, į didingą Ne
muno klonį — žavingi. Rūmų į 
vidus skirtas išlepinto žmogaus’, 
skoniui. Salės išpuoštos gėlhj 
ornameniais, o seniau sienas puo į 
šė ir dailininkų pave;kslai Dva-Į 
ro rūmai ir jų dalys simboliški. 
Gyvenamieji rūmai iš oro pa
puošt: dailiomis mergelių galvu
tėmis, arklidės — arklių galvo- 
mis: šachmatams skirto kamba- 
rio parketas šachmatinis, kor 
toms — su kortų ženklais; mer
ginoms — svečiu linksminto
joms, kambariai taip pat savotiš-; 
ki. žodžiu sakant, čia ne tik bu
vo gražu, bet ir visa priiai- 
kvta svečių potroškiams. Mat, 
Burbos mėgdavę linksmai pagy- ‘ r 
venti ir svečią palinksminti, j f 
vpač paskutinysis, sušaudytas ’ 
per 1863 m. sukilimą. Turėda- ’ 
mas kelias dešimtis dvarų Lie
tuvoj ir Lenkijoj, savo centrine 
rezidencHą jis laikydavęs Belve- ' 
deri: čia gražiausi rūmai, vaiz- !

Programo.-, pirmoje da.Iyj 
estai su orkestru palydėjh 
pildo Bacho ir įvairių kitų i 
oozitorių veikalus. Antrąjį) 
yramos dalį sudaro komjz 

.’•jaus Povilo Mieliulio orat 
"Iš Egipto”, kurios tekstas 
remtas antrąja Mozės K 
Excdus

To koncertinės minėjimo pro
gramos parapijos salėje I.ūtos 
moterų draugija dengia sta ą su 
užkandžiais ir kava.

VLi kurie myli muzi.rą ir 
džiaugiasi mūsų ilga Diev: pa
laima yra nuoširdžiai kvicč.a- 
ni šiame 75 metų bažnyčios j’T- 
viliejavs minėjime dalyvauti. 
Ruošėjai

— Egipto prezidentas -nepa
lieka amerikiečių ramybėje, rei
kalauja, kad JAV diplomatai 
imtųsi Įgyvendinti taiką Arti
muose Rytuose.

— Antradienį aukso 
kainavo $367.00.

* Blogas draugas, kuris 
laimei ištikus, pranyksta.

ne-

—Illinois gub. James Thomp
son pirmadienį buvo Hong Kon
ge, siūlydamas statyti dirbtuves 
Illinois valstijoje.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJ*’ 
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fraternalin^ 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus, 

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba.

SLA - išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS KLUONUS doleriu 
apdraudų savo nariams.

SLA - apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuyis ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja epdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metama

SLA “ kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
Kreipkitės į savo apylinkės kuopų veikėjui, 
jie Jums mielai pagelbės į SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:

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

TeL (212) 563-2210

B LIKTUV1ŽKASI3 PAMARYS, Henrito Tomo-TxinxIa®Yl 
yįomlal paraiyU rtudija apie Rytprūriua, remlantii Pakalni! f 
Ltbgnvot apakriHtj duomenimis. ApraJymal Jdomttf kiekvl^MJ^ 
četarinL Leidinys fUnstraoto uaotraakomk, pabaldoje duodam*

For constipation relief tomcrroYY į 
> 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 i s 
“The Overnight Wonder.” 
9 h
Read label and follow I^s|
directions.
C Ex-Lax. Ine.. 1982

Ini LIUDAS MCBSYS, 
50 metu studijavęs, kaip

ritav&rdiių pavidlnimA'tlr Jų rertin!*! J roklečlų kalbą. EaImi’ 
SM pu*L knygoje yr* Kalni V

M LAUMES L1MX rpfytojo* Petronė»l Orinteltėi ta1- 
m tntei a i fa- minty* <ple ««menl? Ir vietas nfcprft Octavo j e Ir pb 
m ainiais bolievikų oknp*djo» meteli. Knygi turi 254 pnateplix 
bet kainuoja tik H.” ■ l

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliuclonlerlua, nwtrpns 
?*1 tr klaidingai Interpretuojamas gyvenime ir politikoje'; tik -B- 
Margio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poa

Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju ui imogaus tela*^ 
Knyfa y~a didelio formato, 365 puslapiu, kainuoja 56.

•j' 1ATTHN®S NOVSlSS, M £o«ėenko kSryba, J. V*Js!B<
W SmytoĮe yn. W sąmo^nąi sovellą. KaJds U

Jbiyf*s p.lzxm_ca IT>® Be. 1L,
--

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
Dr. Karlo Griniaus ATSDUNBfAI IR MINTYS, 
(U tom a j------ —___________ _______ ....._______ 110.00

2. Prof. Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl. ?6.00
n dalis, 229 psl._____________________________________?6.00

3. Miko šileikio, LIUCIJA, proza. 178 psl. _________ ?5.00

4. Janinos Naro n ės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl. ?5.00

5. Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VAJLSTYBFS SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. .......  11.00

6. J. VencIovM, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.
60 psL|2.00

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St., Chicago. DI. 60606 siųs
kite fekj Ir pridėki* vieną dolevj peremntimo UlakJoma.

psraAe 700 poslapių knygą, kurion Fodėjo viską, kai bet ka3a tr 
Set kur, Bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui 
Ir Uetuvip kalbą. Jis mokėsi kartu su kurt Jaunium tr prof. K, 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuviu kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslini vertimui 

tr patarė mums toliau studijuoti.

^ftiaa m. Kieti HrJeliaL !Mtu ęt

S S D 11 E N O 8
ETS ą H*!sle3 St, EHexsro, H! 5ME

3 — Naujienos, Chicago, 8, Hl. Wednesday, March 13. 1985
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MES NESIEKIAME KARIŠKO PRANAŠUMO
SU AMERIKA,— PASAKĖ GORBAČIOVAS.
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Naujas Sovietų Sąjungos komunistų partijos polit- 
biuro buvo paskirtas Sovietų Sąjungos valdytojas Mi
chailas, Sergejaus sūnus, Gorbačiovas vakar pareiškė ir- 
Amerikos spauda "jau didelėmis raidėmis kartojo, kad 
Sovietų Sąjunga nesieks kariško; pranašumo su Ame
rika. ’ '

Konstantinas Černenka dar nepalaidotas, pats Gor
bačiovas dar neprisaikdintas įvairioms pareigoms, o jis 
jau jaučiasi Sovietų Sąjungos šeimininkas ir laisvai da
ro pareiškimus, koki jam atrodo tiksliausi ir artimi 
tiesai.

Gorbačiovas žino, kokias instrukcijas Sovietų val
džia davė ženevon nuvykusiems atstovams, bet Gorba
čiovas nekreipia- daugiau dėmesio į instrukcijas ir so
vietų spaudos atstovams pranešė, kad Sovietų atstovai 
sieks pašalinti atomo karo pavojų ne vien tik Europoje, 
bet visame paasulyje. Gorbačiovas žino, kad Sovietų ka
ro vadas taip pat žino, kad visos rusų karo vadovybės 
pastangos, sukištos į atomo raketas, neduos karo va
dams to pranašumo, kurio tikėjosi maršalas Grečka ir 
tvirtino partijos politiniam biurui ir visam centro ko
mitetui. Prez. Reagano kelios vidutinės galios atomo ra
ketos į penkias minutes gali pasiekti Kremlių, sovietų 
karo pramonės centrus ir iškelti juos i padangę. So
vietų karo vadovybė neturi priemonių sustabdyti JAV 
raketų.

Sovietų atstovas Viktoras Karpovas Ženevon atva
žiavęs pareiškė, kad JAV turi būtinai sustabdyti erdvės 
ginklavimą. Ką rusai gali padaryti, kad amerikiečiai, 
pažengę toliau mokslo srityje, jau yra padarę, žymiai 
didesnę pažangą, negu sovietų karo pramonė.

Amerikos erdvėlaivius bet kurią dieną gali iškelti į

(lęspiys) .
I

'Minėjimo (parapijos salėje) 
išvakarėse, taigi pačią vasario 
16 d., kaip jau ir eilę metų anks
čiau, 1918 m. vasario 16, akto 
signataro Jono Vileišio dukra 
Alena Vileišytė-Devemenė (da
bar Grigaitienė) savo rezidenci
joje Santa Monikoje surengė 
šaunų šeimyninį Vasario lti-us 
minėjimą, kurin Almos ir Kęs
tučio Grigaičių (Kęstutis Grigai
tis, Alenos vyras, yra buvęs Lie
tuvos karininkas) rūpesčiu buvo 
sukviesta apie 70 jų draugų, iš 
(turbūt) visų lietuviškų veiklos į 
sluoksnių- rašytcęų, žurnalistu, 
kritikų, istorikų, pedagogų, po
litikų, univei-salių visuoineni- 
ųjnkų ir t-t ir 1.1. Gal kiek ma
žiau šiemet čia buvo atstovau
jamas karinis sektorius. Bei pub
lika buvo labai įdomi, gerai su
sipažinusi ne lik su Kaunu, Vii-, 
niurni, bet ir su Klaipėda. Alena 
Vileišytė — vilnietė.

Buvo čią iš Waterbury, C.onp., 1 
atvažiavęs Alenos Vileišytės Ije- ' 
venienės - Grigaitienės bro-is dr. 
Petras Vitežis, Amerikoje ge
rai pažįstamas plataus masto vi- 
suomenės veikėjas, taip pat jo 
duktė iš Washington, D.C., 
esanti ten valdiškoje tarnyboje 
meno,vertiriimp Srityj^ ir sūnus- 
inž. K Devenis iš: Wash.
Buvo čia taip pątiDeyenių-Gri- 
gipčių šeimos draugas, istorikas 
Vincas Trumpa, jau čia ./‘Įsipi- 
lie’Jnęs” losąngeliėtis, gyvenąs
Devenių-Grigaičių kaimynystėje lietuvių pramonininkų Mykolu

Santa Monikoje. Pirmą kartą! 
čia sutikiu kitą mokslo žokėjų , 
— vilnietę kalbininkę Gražutę I 
slapelytę-Sirutienę (jos krikšto I 
tėvu buvo dr. Jonas Basa na v i_ j 
čiie.), rašytoją - pintą - kritiką - į 
žurnalistą Praną Visvydą, rašy-1 
loją Alę Rū lą-Arbienę. žurna-Į 
hstą-rašytojii Bronį Railą, ALTo 
atstovą Washing lone, 1X1. prof, 
dr. Janą. Genį (pakviestą pa
grindiniu kalbėtoju Vasario 16 
minėjime parapijos salėje), vie
tinio ALTo skyriaus pirmininką 
inž. A. Mažeiką, Lietuvių Pro
testantų S-gos veikėjų teisinin
ką J. Rub-ą, Ramo venų pirmi
ninką VI. šhnoliūną, iš Čikagos 
atvykusį inž. E. Bartkų (anks
čiau buvusį Tautinės S-gOfi pir
mininku), taip pat labai daug 
skautų veikloje nuopelnų turin
tį inž, Valentiną .Varną ir daug 
kitų lietuviškoje veikloje žino
mų a>menų. Visus negi išvar
dinsi. ..

Buvo čia ir Devenių-Grigaičių - 
kaimynai, žinomi savo stambio
mis aukomis lietuvišką veikią 
remiantys E. ir J. Sinkiai (šie. 
met stambiausi aukotojai Vasa-

llevenių namai Santa Monica mieste, Cąlif.

Gurecku, atvykusiu iš Water
bury, Conn.

Po variniu skambalu K. Gri
gaičio skardeni ujo, žJdis "prie 
tvąi’kos” atiteko Alenai Vrieišy- 
t?i Devenienei Grigaitienei, pa
kvietusiai istoriką Vincą Trum
pą pasakyti kalbą, kurios tema 
buvo ’‘Vasario 16-oji” — mųsų 
“šventesnė” šventė negu Ame- 
t&os Liepos 4-oji ar Prancūzi
jos LJepos Sutinku. • kę namuose, parodo savo gudru-
)i. Petį as V ileišis kalbėjo dau^. nią Įr bezaisdami degtukais se

giau lietuviško jaunimą, linkme, id.egipa iiathą. Taip ir Dalinti 
duodamas vilčių, Jauninia3 BĮUtiitytė šaiposi iš'A. Sviloęio 

” * - įsijungia Lietuvos Jalsvinimo ; įsp'ejįnio nežaisti ugnimi.
pajūrio sode daugelis lietii- darbuosna; Pudeli,,. jėi'Iaip: būtų.

ĘALTUTYTĖ PATEKO ANT SOVIETINĖS 
MEŠKERĖS

Laba- ijrąsus atsakymas A. ijįvi- 
loniri vasario 16-ios Gimnazijos 
mokinė.- Danutės Baltutytės, Pa
saulio Lietuvyje 1985 m. vasario 
Nr. 2

Vmkai visuomet yra gudresni 
už tėvus, nors tėvai draudžia 
žaisti degtukais. Bet jie, vieni ,'i-

mą. ir beząisdami degtukais si

rio lij-os proga), kurių puiki.r

viškųjų brgaiiizaeijų kiekvsė 
bais metais; vasaroj ni.?lu ren
gta savo “piknikus”, nemoka
mai naudojantis Sinkių milijo
ninės rezidencijos sodu; o labai 
malonų siurprizą turėjau, čia su
sitikęs su daug metų Klaipėdoje 
gyvenusiu' vienų stambiausių

padanges satelitą, kurio negali padaryti rusų inžinie
riai. Amerikiečiai iškyla 330 mylių aukštumom o iš ten 
iškelia satelitą, kuris gali sekti ir rekorduoti kiekvieną 
Sovietų Sąjungos karo vadų Įsakymus ne vien kariuo
menei, bet ir paskiriems daliniams. Amerikiečiai nesi
rengia pulti Sovietų karo jėgų, bet žįnios jiems reiką- 
lingos savisaugos sumetimais. Jeigu rusai mestųsi i 
Amerikos teritoriją arba į laisvąjį pasaulį, tai ameri
kiečiai bandytų pastoti rusams kelią.

Sovietų karo vadams, vyriausybei ir policijai;, reiki',' 
tų dar labiau paspausti visos Rusijos darbininku. iMd' 
galėtų pasivyti pirmyn keliose srityse pažaligruosnfe 
amerikiečius. Garbačiovas žino, kad amerikiečiai ženg
tų dideliu žingsniu pirmyn, kol rusai pasieks dabartinę , 
Amerikos pramonės, fizikos ir erdvės mokslų ^sta
diją. ? ‘

Gorbačiovas žinodamas reikalingas pastangas, pa
reiškė, kad rusai nesieks pranašumo karo jėgų srityje. 
Tai supranta kiekvienas sovietų valdžios narys, viešai 
pranešė, kad jis nesieks pranašumo karo srityje, bet 
sieks taikaus sugyvenimo. Gorbačiovo pareiškimas pa
siekė visus Sovietų Sąjungos karo centrus. Jis darys 
įtakos į Sovietų Sąjungos gyvenimą. ,

Ba vyzdžiu labai mažaf —r Jjševeik 
jokių (iriąho pastaba}. Gražutė 
Ms^ija Sifutieriėspatiekė puikių 
įspūdžių iš jpsL(sludentės) ;gy- 
vemino Vilnitiję; -Universalus 
kritdeas Pranas -Visvydas savo 
kalboje pabrėžė* kad iiėtuVbs 

-laisvės kova' rtniiaši kairttiečiaįs- 
ūkininkais, okupuotoje Lietuvo
je, paskaitydamąs ganą skląn- 
i$dar surašyta pah’iotjnį erlėras- 
4k.j° Sailtą "K okupuotos Lie-

Po visų |lof(ęialių” kalbų, sve
čiai -buvo pakviesti vaišintis ge
ro bufeto užkanda ir naudotis 

. tųrlipgu baru, šeimininkai- sve
čius B aukšto kvietė susirinkti 
jąu. vaĮ, • dauguma punktus- 
lįąi- atvyko, sp keliais -pa vėlavu- 
siaį^yięšnagė užtruko iki vėiy-i 
VP JęąĘairo, nes buvo reta proga 
(yįįenintelė meluose) susitikti 
rtitai matomus pažįstamus, susi- 
pažipti su naujais kainUTlgis .įr 
būsimais draugais, šaltinu! tūG 
"ringai' privačiai pasikalbėti ne 
tik asmeniniais reikalais; ifet ir 
f‘valstyibrnėmis” bei tautinėmis 
temomis, nes gi ginčysiesi su 
oponentu svetimoje pastogėje... 
Tokie pobūviai, manau, labai 
pasitarnauja įvairių pažiūrų 
žmonių,, (lietuvių) suartėjimui,
kas .paskui teigiamai aląili^pia gimnnz:io<. 

ir platesnėje visuomeninės veik- aps sprendžia ir užsirašo į tas ke knygų, kurios išcenzūruotos 
kis scenoje. lianes”. Nemanau, kad mokiniai (Perkelta į 5-tą pusi.)

J. KLAL’SEIKIS

LIKIMO KELIAIS SU S. RAŠTIKIU
(tęsinys).

Kalbą jis baigė: “0 tamsta, tiek metų gaudamas 
tokią algą, nieko neturi. Tai kur gi pinigus pra
leidai? Su... pralėbavai?” Tokia žiauri Merkio 
kalba Raštikį visai parbloškė, sužlugdė. Raštikis 
lyg ne savo balsu dar kartą pakartojo prašymą 
atleisti jį iš kariuomenės ir neatsisveikinęs išėjo.”

“Merkys atsiprašė Prezidentą už tokią šiurkš
čią kalbą. Jis sakė: “Man pasidarė pikta, kad Raš
tikis, visada toks išdidus, čia taip nusiubagino”.

“Prezidentas pasakė: “Dabar aišku, kad ne
turime Kariuomenės vado. Reikia ieškoti kito”. 
Liepė pagalvoti dėl kandidatų ir vėl pas jį susi
rinkti.”

Tai toks to “pašalinimo” finalas. Sausio 23 d. 
Raštikis pasiskelbė gavęs 3 mėn. atostogų svei
katai taisyti. Buvo pakeltas į divizijos generolo 
laipsni ir balandžio 23 d. paleistas atsargon. Grįžo 
į Kariuomenę 1940 rn. birželio 7 d. į aukštuosius 
karininku kursu® viršininku.

• >ERVERSMV SARGAS PATS 
VERŽĖSI I VALDŽIĄ

m. m ino rašinyje buvo toks posrrrasr 
kuriros priekaištus atsiliepdamas, gen. 
“įvykti ir amonių” knygoje aiškinasi, 
buvęs 1 i:-vas sprendimus daryti, nes ka-

yjųamenės vadovybėje tebuvęs trečias iš eilės. Pir
mas prezidentas, antras krašto apsaugos ministe- 
■ris ir tik trečias kariuomenės vadas. Tačiau vie
nur Raštikis pasididžiuoja, jog jis buvo stiprioji 
galybė ir šitaip rišo: “Aš visiems, visada ir visur 
sakydavau, kad kol kariuomenė mano rankose, aš 
jokio perversmo nedarysiu ir kitiems neleisiu 
daryti”...

Ir neapsiriko Smetona, pasikviesdamas girųi- 
naitį į kariuomenės vadovybę, kad tas apsaugotų 
nuo perversmo.

Raštikis savo “pro memoria” į tai šitaip 
reagavo: -t

“Nepatinka Klauseikiui ir mano nuomonė 
apie perversmus Lietuvoje, ir jis smerkia mano 
pareikštus žodžius tuo reikalu: “Aš visiems, visa
da ir visur sakydavau, kad kol kariuomenė yra 
mano rankose, aš jokio peiversmo nedarysiu ir 
kitiems neleisiu daryti”. Ir kas čia bloga mano 
žodžiuose? Ar būtų geriau, jei kariuomenes varias 
pats rengtų dar vieną perversmą, arba leistų ki
tiems kariams organizuoti ir vykdyti perversmus? 
Ar dar negana buvo pas mus perversmų ir mėgi
nimų juos organizuoti ir demoralizuoti karius?” 

Manau, kad kiekvienas, kas perskaitė mano 
rasta ir Raštikio reagavimą, gali pastebėti, ioe 
vėl Raštikį neteisybę rašo, nes mano raštelyje 
nėra jo žodžių smerkimo ir nepatikimo parrišlcu 
mo. (Ar žodžiai galima smerkti?). 0 į Raštikio 
klausimus ar geriau, jei dar būtų rengti perveiį- 
mai. galiu pasakyti, jog turbūt blogiau nehūttt

B^įtiitylė šaiposi iš'A. SviloH’o

n

y-O-ga! Daliutė Baltutytė gaJe- 
.rų.paaiškinti, kodėl okupantas 
toks geras-Vasario 16-tos Gimn i- 
rijos jaunimui? O tas pats oku
pantas. ar atveža bent viena jau
nuolį Velykų atostogoms į yiį- 
nių iš Siliirb ar Baltgūdijos? Ar 
D; Bakutytea teko susitikti bent 
v.ėną Sibiro jaunuolį?

Vietoj. -D. baltutytės, aš pats 
atsakysi u, 'kati okupantas Sibiro 
aunimo neveža Į Vilnių- Velykų 

atostogoms. O kaip Danutė, ar
I i u skaitai Drauge LKB Kroni
ką? Už ką kun. Alfonsas Sva: 
rinikas ir kun. Sigitas Tamkevi- 
čius buvo nuteisti h-‘švęsti į Si
birą. c ktin.- Laurinaitis KGB- 

■•bfstų kryžkelyje buvo pastum
tas po sunkvežimiu? Ar ne už 

:tai, kad auklėjo jaunimą ir ten-.
• gė pirma’ komtmijai? Tai kode! 
Lietuvoje 'lietuviams okupantas

• \ra žiu tirus; .c Vasarie. 16dos Gi;
mnazios }anbhnui, yra ge
ras ir rūpinasi labiau kaip tė-j 
vos save^aikais. Ž^žjis yra taip 
pat gerasęžuvims,sjpijįfol jas pa
sigauna. žinok gefąrdkad oku
pantas nieko nedėto lietuviams, 
kas jam nebūtų naudinga. Už 
t;.i ir l ietuvą okupavo ir pario- 
■ us lietuvius išvežė į Sibirą. D. I
Baltutytė rašo: L; užkibusi, už sovietinės meškerė

“Nekaltinkite Vasario 16-tos kabliuko, o vasario 16-tos gimna 
Juk ųiokiniai patys zijos mokiniai semiasi žinių i

ų- mokinės yra pakankamai si - 
bremk- ir atsako už savo veiks
mus ir jiems nebereikalinga glo
ba ir patyrimai. O kas atsiliko 
Amerikoje, kuomet 18 metų jau
nimą pripažino subrendusiu .t 
suteikė jiems teisę balsuot' ir 
naudoti olkoboli? Ir.tą laisvą ;ų> 
sisprendimą jie-panaudojo nėge 

^ram ^įkš|i<r, bet blogam besai- 
khii girtavimui. To pasėkoje k-.- 
auobfc įvvksta daug nelaimių. 
Kiiomei mokyklose jaunimui pr . 
dėjo aiškinti apie lytinjus danty ■ 
kms, tai tūkstančiai ; mergaičn 
lapo nėščiomis, .darė s abortu s ir 
pakenkia^višam-savo gyvenimu. 
Taireiškia,1 kad tos mergaitės 

■ bkivo aklos,1 kaip tie kačiukai ir 
liėžinojo ką darė.

’• ’Ale- privalome, eiti kartu su 
;i4>ėcttya Tai koiįėl neskaityti t'.
kiiygų.„kurios spausdjnarocs p ;- 
vergmje Lietuvoe? Ar ir poeto 

eilėraščiu. . negaliu..■
Lietu vo- 
gausime

..'lairciiio
: skalytą jei jie išleisti 
je? Be to- iš kiti- m&s 
žinių anie Lietuva?” *• V.

D. Baltutytė niekur 
okupuotos Lietuvos. Atrodo, k;-. 
Lietuvi; būtų laisva, c rašytok 
gali rašyti \4šą teisybei O fak 
tinai tie rašytojai gali rašyti ;i.< 
tai, kas okupantui patinka- Je; 
parašyta knyga pkitpantu: nepa 
tinka, tai tokia knyga riebio a. - 
sjxaiudirita o tas rašytojas bu.-. 
pąy<iiįljtas: rs rašytojų di-aųgijcs 

tUugiati nerašys.- O, kad u- 
lęidžia' poeto Maironio poezU 
lai'’tik dekoracijai, kaip apgau i 
jaunimą ir parodyti pasauliui, 
kad spauda yra laisva.

"Re to, iš kur mes gaus’me ži
nių apie Lietuvą?" Tad ir paaiš-

neini

buvę. Jei perversmas būtų ne Raštikio, o kitų 
rengtas, gal . būtų ir atsitikę Raštikiui blogiau, 
g’al būtų išprašę iš kariuomenės vado parei
gų- - '

Pagal patarlę — bevalgant atsiranda apeti
tas. Taip atsitiko ir S. Raštikiui: kad ir ne su 
ginklu, be kraujo, praliejimo, stengės sulaužyti 
konstituciją ir įsiskverbti į vyriausybę. Ne tik 
Merkio aprašytame posėdyje — reikalavo, kad 
Beimąs be pakeitimų jo paruoštus karinius įsta
tymus priimtų, bet reikątavo teisės dalyvauti 
sprendžiamuoju halsu ministrų taryboje.

1988 m. konstitucijos 95 str. nustato, jog vy- 
riausybę sudaro >mm^rąs pirmininkas ir kiti 
ministerial. 99 str. aptaria, kas sudaro ministrų 
tąryb.ą: ministras pirmininkas įr kiti ministrai 
sudaro ministrų tarybą.Taryba syąrsto ir spren
džia valstybės reikalus. Min. taryba posėdžiuo
se dalyvauja patariamuoju balsu valstybės kon
trolierius.

Nežiūrint tokio konstitucijos nuostato, Raš
tikis ne kartą yra padejavęs, jog jo nepakvietė į 
ministnj -tarybos posėdį. K.Musteikis “fragmen- 
tųose” yrą aprašęs, kąįp tą beginklį perversmą 
Raštikis bandė padaryti ir pakeisti vyriausybės 
sudėtį. Tegul Kalba Musteikis, kaip Karo ta
ryboje, svarstant kariuomenės įsta
tymo projektą, pasireiTkė Raštikio pastangos 
įsiveržti į vyriausybę. Musteikis rašo:
. • Sekantį rytą pradėjome svarstyti tą naujai 

parengtą kariuomenės vadovybės įstat.ymo pro

jektą . '
“Vienas kitas, paragrafas — nieko ypatinga. 

Tinka. Toliau naujas paragrafas: “Karinome
I nės vaads yra visos kariuomenės viršininkas '. 
Veikiančiame įstatyme buvo pasakyta, kad ra
stras yra visos kariuomenės viršininkas. Nau 
jame projekte ministrui paliktas tik kariuome
nės aprūpinimas. Bet tam yra tiekimų viršinin 
kas/ Tai ministras būtų tik antras tiekimų vir
šininkas. Tai gal ministro postas visai nereika 
lingas? Bet konstitucijoje numatytas, įstatyme 

i negalima jo panaikinti, žodžiu, šis paragrafas 
užkliuvo.”

“Raštikis pasiūlė šio paragrafo galutinę > 
dąkciją pąlikti posėdžio pabaigai. Gerai. Tesian 
ministrų tarybas posėdžiuose dalyvauja spu 
džiamu baku”.

“Konstituciją nekartą buvau perskaitęs ir z: 
nojau, kad Kariuomenės vadas Ministru tarvb- 
posėdžiuose visai nedalyvauja. Aš pasilaki- 
prieš šį paragrafą, kaip priešingą Konstitueiiri. 
Raštikis pasiūlė ir šį paragrafą palikti posėdžio 
pabaigai. Gerai. Svarstome toliau. Viskas vyks 
ta tvarkingai. Kai priėjome prie pabaigos. Ras 
tkis pasakė, ėsą, įstatymo projektas čia. tarybo
je, yra priimtas ir ministrui reikia projekte 
jnMti į Ministrų tarybą ip*ą <ąpgiatį> ,

(Bus daugiau) i'* '

I —NaujiaiOK, (.hi< agi; \\ < <j>March 13. 19K5
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VALANDOS; 3—9 dirbo dianmni^ 
ir kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 
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DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WaoTcheastor Community klinikom 

Medicinos direktorius
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Vliot laido* Li WCXV stetLfc.

Lietuvos Aidai’
KAZ1 BRAZDŽIONYTi

VAKARŲ VEJAI
Modernios poezijos knyga. Kaina 5 doL Minkšti

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

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

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608 
24 Hour Service

■■
II
I
i
I

Service 461-8200, Page 06058

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3921 West 103id Street 
Valandos pagal susitarimą

Dr. ALG. KAVALIŪNAS
Vidaus ir kraujo ligos. Nechirur-

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

OPTOMETRISTAS 
v. KALBA LffiTUVEKAI

2618 W. 71st St TeL 737-5149 
Tit ring a Via Pritaiko skirtina 

. . fe ir “contact lenses”. ? v

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 West 6 3rd Street 

Valandos: antrai 1—4 popiet,

Ofiso telefonas; 776-2830,
Xaxidencijes teiti: 448-5545

Florida
3

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

St. Petersburg, Fla. 33710 
Tel (813) 321-4200

*

St Feteribura, Fla, 1230 rd. »->. ’
<i WTIS itotiea. 1110 AM bcoaa. -

< WUW.Tlrtgtne

Chie&go, HHneta f*4SS
T«WL 77&-W7J

SUSIRINKIMU 
PRANEŠIMAI

— žemaičių Kultūros klubo 
eilinis narių susirinkimas įvyks 
trečiadieni, kovo 20 d., 1- vai. 
po pietų, Anelės Ko j ak salėje, 
4500 S. Tai man avė. Nariai pra
šomi atsilankyti', nės yra-.. syar-į 
bių reikalų aptarti. Bus'ir vai
šės. Rožė Didžgalvis, rast.

BALTUTYTĖ PATEKO ANT 
SO VIETINĖS'MEŠKERĖ  S

(Atkelta- iš 4 pslj į
»--z f * 9

ten viskas parašyta, kas naudin
ga okupantui. O teisingu žinių, 
galima sužinoti tik iš vakarų pa
saulyje spausdinamos lietuvis- 
kos spaudos. •

O gal aš klystų ir netiesą ra
šau, o' tik šmeižtus? Bet-tikras 
žurnalistas, yra tiesos tarnas ii 
,is privalo rašyti tiesą, be Jokių 
pagražinimų ar pataikavimų. 
Mors tai aišku, kad daug kam if 
nepatiks, nes teisybė akis bade. 
O kaip tik be p?.graž.'nimų ar pa
saldinimu yra A. Svilonio straips 
niai- Už tai jo straipsnis ne
patinka ir D. Baltutytei, o ji sau 
pasiėmė pavyzdžiu: ‘‘Teisingai 
I?r Nainys, Pasaulio lietuvio re-

1985 metų- šiaurės Amerikos 
lietuvių sporto žaidynes

35-sios 'Jubiliejinės Š. • Ameri
kos Lietuvių Sporto Žaidynės 
ivvks 1985 m. balandžio 13—.14 
d. d., Detroite-ĖMich. Visuotinio 
šALFOS-S-gos Suvažiavimo nu-, 
tarimu ir ŠALĘ AS’gos-centro 
valdybes _ ■:< _
cvkdo Detroife) LŠK-Kbvas, ku
im šiais metais, taipogi-sukanka C- 
5- metai nuc. jo įšisteianic..

t omą1 pravesti šiose kl asėse: Vy
rų. A; Vyriį; B.L.Vyrų Senjorų, 
JaunimA> Jauniu- B,..Jauniu C 
ir Moterūu * • ' z‘ ‘

Tinklinio" pirmenybės planuo
jamos vykdyti Sose klasėse: Vy-

piiyedunų. Žaidynes ru, Jau.niųA,Mote’;ų. Mergai
. ’ i ‘; u A. Mergaičių-B ir Mergaičių

Krepšinyjė ir .tinklinyje pre 
Žaidynių progrąHjųj Tino 1985 auglio A’.'klišėi prikUusc gimti- 

,<ieji 1966’ii- jaunesni: prieaugli.
3- — girnoj 19,6^m. ir’; jaunesni, 

iprieairglib" CiMč^.1’970 m. h jau- 
'neshi. vy^U. sęnjerų--gimę 1950 
■nr. ir vyręsiji. ' i / ; ’ ? - :

Vyrų. krepšinyjp'.su- j
daro iškilnesnį komandos, at
rinktos ŠĄLF-Ar. S-go.s-1 Krepši- : 

;nio* Komitetų. LiLirsios. kq«nan 
išloš- žąidža.jB-.-išlašėję, kur/., gali 
TalyvautL iri vyrų A klasės ko-' 
ųnandas turinčių klubų ' antro- j 
jtios komandos.
. Krepšiny^e, kiekvienoje kla
sėje gali dalyvauti nedaugiau, 
/kaip. 8 komandos;-reikalui esant,

n. š.A Liętuvitį^Krbpšinio. Tiiv 
.<iinio,; sacbiriati^. ^ialo' Teniso,- 
-i ęd-o r n ‘ Plaitki
mo if Kegliavnho’(B6wli?ig). pir 
.'■.enybės.: r < _ ’’...T*' $*

Krepšinio' pirprerty^es'•jiuma- i

dėvybįĘ; neturi tr&lž ugdyti šv\

. v* Kažimiero ^gyy^lnihaš? O 
?r. Nainio- veikla pataikavimas 
okupantui, suskaldymai Lieru- 
-v:u Bendruomenės ii toliau ne- 
•antaikos kėlimas-tarp;^lietuvių,
a; tiktai nėr. ..„a pavyzdys Jaū /:/1/Lk//'p//rilri'ri .š f/ 

Himui. ■ į .;____ .u-sr.-dt_J—___ i J AT-,
D. Baltutytė'miiii-: “Neverki } 

me dėl okupuotos Lietuvos, bet 
žvetl’irne realiai Į jos padėtį. Ko- 
vokiriit ne-su Lietuvos lietu
viais, h et su okupantais”/

O k r. gi kovoja prieš Lietuves 
ic tuvius7 Yra kovojama- prieš 

sku-tir parsidavusius pataika- 
uis. kurie tarnauja okupantui’!? 
skriaudžia savo brolius lietuvius;

Antenas Marma

'asrl

bout the 
ouse

Apdnustas pe Her aust ymss 
£ Ivilriy itstumy. 

ANTANAS VILIMAS 

TeL 376-1882 ar 376-599«

fybif X < member of th* National Hom* Fahies 
Fashion SpicjG^sL GAF Corporation.

Th ’Great Room’ Latent Trend In Interiors

mų); dvejetai — vyrų, moterų 
iir mišus; komandinės varžy
bos — vyram? ir moterims.

Ledo ritulio i^irž-yljos. vykdo
mos v^nj klasėjfe (amžius neri
botas) . Komandų skaičius neap
ribojamas. %,.- v

RakethoZo pirmenybių prog
rama’ir klasifikacija bus nusta
tyta po preliminarinės registrą-j 
rijos, atsižvelgiant patiektus pa-' 
ąeidavimtž. ;; :

Planavimo ’pirmenybės nii-

j .nenybių daviriiiž- ar pagal ŠAL 
' FAS S-gos. ęentny valdybos- pa- 

rėdymą..
Tinkliny, komandų skaičius 

neapribojamas.
šai.hmaty Individualines pir

menybės bus pravestos 5-kių ra
tų šveicaru sistema. Trys ratai 
bus žaidžiami pirmą dieną ir 
du — antrą dieną.Varžybos pla
nuojamos vykdyti A ir B klase- 

.. se. pagal žaidėjų reningą-Taipo- 
gi būs išvesta ir jaunių (žemiau 
20 metų varžybų pirmą dieną) 
pirmenybės.

Stalo Teniso pirmenybių pro' 
grama sekanti- vienetai—vyrų, 
vyrų senjorų (gimusių 1935 m. 
ir vyrcsnių(. jauniu gini. 1966 
m. ir jaunesnių),, moterų ir mer 
gaičių (gim- 1966 m.- ir jaunes-

ir vijose prieaugio klasėse. Kai i 
daugį' plaukymas- planuojamas 
karth šu .pabaltiėČių pirmeny- 
bėmišj jų sraūlki’programa bus 
paskelbta1 PaKltiečių Sporto

i Federacijos, .... .

Pirmo^c^'£Ąį^FJASi S-įjos Kėg' 
liaviiiio ' vtiržyiios vyks tuo paL ■ 
čiu laiku rengiamos - iLietuvbs 
Vyčių. metiįije^tUrųyi'P - rėmuo
se. VaržybtFjfteiimatas' ir pobūvis | 

i bus. paskeJbt^k Vėliau į
Preliminarine- registracija vi-j 

i sems varžyboms privalo būti at-į 
likta iki 1985?m. kovo 1’ d., šiuo 

adresu:

Algis Rugienius, 30717 Lunį 
Dr.,. Warren,; MI 48093. Telef. 
(313)—5739448.

Pagal preliminarinės registrą-; 
■.ijos davinius bus nustatyta ga- Į 
Jūrinės visų varžybų programos 
ir paskelbta ’galutinės dalyvių. 
registracijos data.

Smulkesnės- informacijo pra
nešta visiems ŠALFAS- S-gJs 
klubams. ŠALFAS S-gos nepri
klausą vienetai bei individai 
dėl informacijų prašomi kreip
tis į Algį Rugienių.

Dalyvavimas žaidynėse yra 
atviras visiems Š. Amerikos lie
tuvių sporto vienetams, koman
doms ir individams atlėkusiems 
metinę 1985 m. registraciją ŠAL 
F AS S-goje.

ŠALFAS S-gos centro v-b i

SENIAUSIA nt DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

, Telet 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

I
I »

*

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL 60650 
TeL: 652-5245

1KUV- KOPLYČIĄ LAIDOJ DIO ŠERMENINI

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

i KAN VANCE ir GEORGE SORIN i

Aikštes automobiliams pastatyti

5
,ž
i

i

I

i

Crab Salad Served lu Melon Boats ~”...

LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

TeL RE 7-12132424 West 69th Street

&OPH1E BARČUS
MDUO fSlMOS VALAMDQf

FJkTDOTTTVTŲ DIREKTORIAI

I-

71X9 W. MAPLtWOOO AVĖ.
CHICAGO, FL

PERKRAUSTYMAI
Il Trnrr

*/ed*|*---- AletaM D*v*a»
PMj 77X-1X4?

Vctiei WOP A - 14r» AH 
ira&*liu*|anwa li

---------------------------------- --—------- ■ - -- ---------------------

, -h-mT MEA9T DlSfASl

L«idim«l — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles. s

JL iERiNAS. Tel. 925-8063 I 
k ■■ !■!!■ ■_■■■ ■ ! .1

(6 to 8 oi.)
frMvn Alttkl King
mb n^eiU thawed

rip siicfti
Ubhttplkhw chopped

green onion • * Salad greens
Drain and dice cn b Com.-ine with celery and green on to a. 

KUnd niaywnaauie, <urry powder, sugar and Jemon juice, 
loti with Qub mix turk. Chill. Cut melon into quarters length- 
wUe; remora jMedt and'rind. Pkce melon quarters on salad

: legtfafb afao ntMlable.
‘r ... Curried Crab Mc'on Salads 

1/3 cup mayonnaise 
1 /2 teaspoon curry powder 
1/4 teaspoon sugar

; R 1 tcąspppajrijnon jukw 
: r Korlcyiewtrielon

. Chicago, 8, Ill. \Vedn<?s<Uy, March 13,

m#

With melons abundant now at locil markets, in excitinf 
Snebėon idea is Curried Crab Me’on Salari Family or guest* 
will enjoy th* light, yet satisfying combination of delicious 
At^Vi King crab and juicy sweet honeydew melon.

Succulent Alaska King crab is slioed and tossed with crisp 
vegetable* and a curry-seasoned mayonnaise dressing. Th* 
g^ad is *ėfted on peeled and quartered melon “boats” o« 

,fntfividnaVlMtqcF-lined salad plat eg
Alaaka ISdB crab meat is snowy white in color with bright 

red striations. Fully cooked, i-ith tendon* and eartilag* 
rCTno-ed. th* meat is ready to be enjoyed in a favorite recip* 
after defrosting. In-shell packs of wboie Alaska King crab leg* 
AH f.

. A z

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Ulinoix
TeL 974-4410

Wall/ between room* In 
th« home b^gan to disappear 
In th* eirty 1950*1 when the 
®o-caHed **8pen floor plan 
1a Interiors enjoyed ^reat 
popularity- An acceleration 
of home building was caused 
by re turning veteran! of World 
WarlL

The derfrt for lomethfnf 
different from the two^tory 
home* many servicemen had 
left when they went off to 
war turned the new <4ranch* 
atyle’* houses Into a trend. 

. Climbing staira became passe 
■i all-one-level living was 

. embraced by new families 
coping with the postwar baby

. boom.
' Now if w< enter the 

energy-conscioūa 1930‘s, the 
open floor plan reappears* 
looking fresh and new. How
ever, this time it bears a 
different name. It ia called 
*tbe great room11 whica in* 
ennxxatee HvinsL dink\< and

fbod pr^paraUėn lu*
to one huge space.

The spacious room*
shown here Mature* an 
tic group of coot 
furniihingi. Th»> 
concept is further ehMiirW 
by joining the kitebetr’ vIV 
with the living. audL din»n| 
•real through Ui* 
tame degaut (<lek*paUer^ • 
floor covering. It’ w 
handsome theot viuyl In the 
°Newburgh Brick** pattendiu 
WU* > . ’

Thii GAFSTAlt Sorter 
floor Ids.ifi eMy«re hCHtas 
•urfac* The deeply totaled, 
patlerh hn< the of* 
real brick, yet- reUlntrUtag 
natural ahirfi fiitU 
tenancy Tfrė Vui>>Cor foam 
interlaw proridAa ebntfdrt, 
warmth and not<e redwetim; 
Available m B* and 12* widthi 
at your nearest home improve
ment oawtar or tafMlar etooft*

VASAITIS-BUTKUS

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003



Iš R L. BENDRUOMENĖS..
Kovo 3 d. Įvyko visuotinis m? 

tinis Cicero R L. Bendruomeiu s 
narių susirinkimas. kuri atidarė 
ir svečius pristatė apylinkės pir
mininkas Ap. Skopa<. Svečių 
buvo nemažai.

1 apjos namu remontui sutelkta. 
. ir 
dvi gegužinės — pikniką: Vyčių 
salo e ir rugsėjo 9 <1. Tautos 
šventė- minėjimas parapijos sa-

1200 dol. buvo surengtos

Cicerc valdybos p:rminink: - 
dr Vytautas Dargis. CV sekre
torė ii’ Market Parko apylinke-j 
pirmiiunkė A. Repšienė, apy 
gardes pirmininkas inž. Sta-v: 
Dubauskas. Brighton Paiko ;.py 
linkę- p- r.unink.i- P.oeiis su po 
ria. žiu n.ilista> A Marma ir k1-

Kasininkas B. Navickas prane
šė kad 1984 metų bėgyje paja
mos ir išlaidos maždaug balansa- 
vn-i. šitie metu kasoje yra 4606

Subrinkusiems pritariant, 
s i r ink i mu i pirmi n i nka u t i

su 
buvo 

pakvie-ta Aldona Brusokięnė. o 
sekretoriauti Dubaaskienė ir 
Paulauskas, Mirusieji apylinkės 
nariai pagerbti at’.isiojomu ir iri 
nutės tyla. Marmai pasiūlius, 
dienotvarkė buvo papildyta Ka
zimierų ir gimtadienių pagerbi
mu Praeitu metų protokolą per- 
.-kaitė Dubai’skienė. kurs priim
tas be pataisų.

Pirmininkas A. Skopas prane
šė apie pereitų metų veiklai Pa-

Kizlaitis ir Prūsas. I

Kontrclės komisija pranešė, 
I kad kesos knyga vedama tvar

kingai ir pajamų - išlaidų deku-
I mentei \ i-i atatinka knygos įra- 

'am>. Siūlė kasininkui pareikšti
I padėką.

J apylinkės valdybą perrinkti 
visi tie patys. O į kontrolės ko- 
misi'ą prie Dundos ir Zųmar j 
išrinkti
tarybą perrinkti Brusokienė, Jus 
kevičienė 
Kazlaitis ir Pmnskcvičius.

Valdybos pirm. Skopas prane
šė. kad šiais meta:s taip pat nu
matyta suruošti dvi gegužinės— 
piknikai Vyčių salėje ir rugsėjo 
15 d Tautos šventės minėjimą 
šv. Antano parapijos salėje- Var 
duvių nrega, Kaziui Geniui su-

Liepienė, Gužaiti

LIETUVIU DĖMESIUI!

Ateinantį mėnesi Indianoj

GEROJO GANYTOJO NAMAI
GAUNA VALDŽIOS LEIDIMĄ

PRIIMTI ŽMONES VISAPUSEI PRIEŽIŪRAI.

Norintieji apsigyventi prašomi nedelsiant 

registruotis, nes vietų skaičius ribotas.

Lithuanian Good Shepherd Home, Inc.

P. 0. Box 438, Cedar Lake, IN 46303

Chicagos telefonas: 435-6376 •

Skambinti iki 9 vai. ryto arba po 9 vai. vak.

į

Naujienose galima gauti
AUGUSTINO PAšKONIO

knygą apie

giedota Ilgiausių Metu, taip pat 
ii Vyšniauskienei su čižatski 
ne švenčiančioms savo gimtadie- 

a'us. Cenuo valdybos pirm. <lr. 
V Dargi- pasveikinęs susirinku 
sius, kvietė ateinančią vasarą 
dalyvauti laisvės žygyje Baltijos 
jūra ir Sovietų Rusijos teisme. 
Susilaikyti šiais metais nuo va
žiavimu į okupuotą Lietuvą, nes 
komunistai nuvykusius išnaudos 
propagandai švęsdami 45 metus 
nuo Lietuvos okupacij'os. CV 
sekretorė Repšienė kvietė daly
vauti gegužės 19 d partizanų mi
nėjime.

UAL MTAT1 POt tALI 
fbawun, — P^r^eviiMl

■■AL MTATi RO* SALK

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TEKMINAMS 
S ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKMMAI1.

DtL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
S Paulauskas

2212 W. Cermak Road Chicago, DL T»L 847-7741
SUVALKIEČIŲ DRAUGIJA Į

Čikagos Lietuvių Suvalkiečių 
Draugijos metinis narni susirin
kimai Įvyko vasario 22 dieną 
Anelės Kojak salėje. Pirminin
kas Leoną.- Vasiliavas atidarė su- 
s.rinkimą. pasveikino visus susi
rinkusius narius ir pranešė liud 
na žinia, kad mirė vienas mūsa 
Draugijos narys Justinas Lie- 
niauskas, narys buvo pagerbti’ 
vienos minutės atsistojimu tyla, 
jam buvo suteikta gėlė, o šeimai ; 
pareikšta gili užuojauta.

Nutarimų raštininkė Eugeni-Į 
jaa Strungys perskaitė protokolą 
iš praeito susirinkimo, jis buvo 
nariu priimtas vienbalsiai.

Į Draugiją įsirašė viena nauja j 
narė Emilija Stulga, narė buvo] 
priimta vienbalsiai.

Visa valdyba pasveikino susį-i

Sekantis nariu susirinkimas 
Įvyks balandžio 26 dieną.

Eugenija Strungy?

Trumpai

— SLA 134.osios Moterų kuo
pos susirinkimas įvyks ketvir- 

rinkusius narius, palinkėjo vi-j tadienį, kovo 14 d., 12 valandą, 
siems nariams, kad šie metai bū Great American Federal Savings 
tų sveiki ir laimingi. Į bendroves patalpose, 6201 So.

Buvo pranešta, kad serga Juo-Į Western Ave., Chicagoje. Malo- 
zas Jurkšaitis ir Estelle McWa-: nėkite dalyvauti. Bus kavutė, 
mee. Jiems buvo įteikta ligonio' Valdyba
dovana, palinkėta greit susveik-j ?— ----------- —
Li‘ I — Svarbus Marquette Parko

Revizijos Kom’sija Antamet-] Lietuvių Namų Savininkų susi
te Kalys, Juozas Bacevičius, | rinkimas įvyks kovo 15 dieną 
Frank Vaitkus, — Antoinette 
Kalys išdavė raportą. Pasirodo, 
kad knygos tvarkingai vedamos, 
Draugija yra geram stovy, buvo 
padėkavota Bronys žemgulio, j Real Estate taksų skundų paaiš- 
kuri priėmė į savo namus, ir la-! kinimus ir kitus namų savinin- 
bai skaniai pavaišino komisiją kams rūpimus klausimus, 
ir valdybą. Į

Susirinkimui pasibaigus v.ė- 
l:au sekė skanios raišės, ir malo
nus pobūvis, nariai pasivaišinę 
skirstėsi į namus. '

7:30 vai. vak. parapijos svetai
nėje. 6820 S. Washtenaw Ave. 
Atvyks Cook apskrities komisio 
niėrius ir aiškins, kaip paruošti

Po susirinkimo — kavutė.
Juozas Skeivy.

ko;

Laiškas Redakcijai
Didžiai Gerbiamasis Pone 
Redaktoriau.

Būkite geras, malonėkite' at
spausdinti mano šį laiškelį.

19855 m. kovo mėn. 5 d. “Nau 
jienos” Nr. 36. Naujienų kores
pondentas Antanas Bukauskas 
savo korespondencijoje “Popie
tė su svečiu iš Čikagos” tarp 
kitko rašo:

“Popietyje dalyvavo: pirm, 
dr. A. Barauskas, E. Bulotienė, 
A. Norus, A. Misiūnas, A. Vai- 
tiekaitis, S- Šimoliūnąs, P. Pa
gojus.
nas ir kiti”.

A. Grinius, V. Tamošių-’

P. Pagojus, ne tik, kad neda
lyvavo papietyje, bet ir nežino
jo, kad minima popietė yra re
zidencijoje, ar kur nors kitoje 
vietoje.

Tikiu kad mano šį laiškelį) 
atspausdinsite ir sakau ačiū.

1985 m. kovo mėn. 8 d.
Detroit, Mich.

Su pagarba.
P. Pagojus j

BUTŲ NUOMAVIMAS
& MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

® NOTARIATAS • VERTIMAI

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTO!

f, BACEVIČIUS — BELL REALT3
INCOME TAX SERVICE " r

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233 5

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

9 butų mūrinis. Labai geros pajamos, 
dilelis butas savininkui. Geras inves
tavimas.

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
Nebrangus.

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

TeL: 436-7878

MISCELLANEOUS
Įvairūs Oalvkel

GOVERNMENT HOMES,
from $1 (U repair).

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

Ext. GH-6917 
for information.

1

JOHN GTBAITIS
Advokatų įstaiga

S247 S. Kedzie Avė.
(312);?<b-8700

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLA IR 
JOS KARIŪNŲ LIKIMĄ

' Minkšti viršeliai. 90 psl. Kaina $4.00.
Už persiuntimą pridėkite $1.00.

Čekj rašykite ir siųskite:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, Chicago, Hl., 60608

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS

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

KAINA —< $17. (Persluiitin'nl pridėti $1) 
Siųsti čekj: -------

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

1L.EKTROS ĮRENGIMAI Ą 
PATAISYMAI r ; 

Turiu Chicagoa mierto Į
Dirbu ir užmiesčiuose, *rWt, ;

jaranfuotsi Ir s<žhifo*aL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ay«, 
T»I. 927-3559

D A M- E S 1 O 
62-80 METU AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininksns.’ 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Av®., 

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

Dengiame ir taisome visų 
šijj£ stogus.: Už darbą garan
tuojame ir esame apdraustų

ARVYDAS KIELA į 
.6557 S. Tolman Avenue 's 

*> b /Chicago, IL 60629 

434*9655 ar 737-17K ,

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7454

Taip pat daromi vertimai, giminžt, 
iškvięfimai, pildomi pilietybės’pra-

TESTAMENTAI

Liberty tedera! /avings
AND LCAN ASSOCIATION

Filadelfijos Federalinė Liberty 
Taupymo ir Paskolų Bendrovė

1984 metų sausio 29 dieną Filadelfijos FEDE
RALINĖ LIBERTY TAUPYMO IR PASKOLŲ 
BENDROVĖ, Filadelfijoje vadinama lietuvišku ban
ku, tapo pertvarkyta j akcijų korporaciją. Jie at
spausdino ir pardavė 881,449 akcijas, tokiu būdu 
$8,400,000 padidindami atsargų fondą, 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 ištaigoje. Kas nori 
gauti finansines informacijas, prašomas rašyti šiuo 
adresu:

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 milijonų 
dnlpriii • « * .t 'rf

C. S. CHELEDEN, 
Emeritus pirmininkas

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

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

Miko šileikio apsakymu 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.

Homeowners Insurance
F. Zapolis, Agent 

52081/1 W. 95th St.
Every. Park, III. •, 

SG642 - 424-8654

Advokatai
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nue
9 vaL ryto iki 5 vaL vakaro.

Seštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vai 4.
Ii pagal susitarimą.

TeL 776-5162
X449 West 63rd Street

Chicago, DL 60621 t

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS ■£
Darbo valandos:

Kuo 9 ryto i)d B vai. popiet 
Šeštadieniais pagal nusitariau

4606 S. Kedzie Ava. 
Chicago, UI. 60629
TeL: 778-8000

6 — Naujienoj Chicago, 8, IH. Wednesday, March 13, 1985

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD




