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ŠČERBINSKIS NESPĖJO
PASIEKTI MASKVOS

vauti Vakarų demokratijų pa-

EUROPOS SPAUDA DOMISI PABALTIEčIŲ 
rTAIKOS IR LAISVĖS ŽYGIU

EUROPOS SPAUDA..
šiii nievų vasarą • įvyksiantis žiūrų spektrą.

Pabaltiėčiū Taikos-ir .Laisves' Straipsnyje aprašoma 
Ryžto žygis Sskandinavijoj jau 
pažadi no Europos sp&udos dė
mesį. -Vienas'-dienrašti* Die 
Presse sausio 22 d. išspausdino 
straipsni antrašte "Pabaltijo tu-.
bundas nagrinės sov etinę ‘taut- 
žuriystę”. Rašoma, kad apie da
bartinę Pabaltijo tautų padėtį 
tribunolui parodymus duos Įvy 
kių liudininkai, tarptautinės tei
sės žinovai, Pabaltijo jiiristai bei 
profesoriai' ir neseniai į Vakarus 
pabėgę sovietų pareigūnai. Kal
tinimų sąraše — neteisėta kari
nė Pabaltijo okupač'Įa? nesiliau
jantis rusinimas,žmogaus teisių 
pažeidinėyimasy-Pabaltijo niilita-. 
rizavimąs,. ir iprięvartjnis .estų, 
latvių, ir lietuviu panaudojimas 
SovTetųįšąjungos karuose, ypač- 
Afganistane: Cituojamas Laisvų 
Latvių Pasaulinės Sąjungos va
dovo J:dijauš Kadeto-sausio 21 
d- Vięifrję padarytas pąreiški- 
mas. ‘‘Jė^SovietirSąjunga ir to
liau galės: -tęsti savo^ dabartinę 
politiką,* .pavojus gręsia pičiai 
Pabalti;^, tautų egžisterfcijai1!.

Apie tKopenhagoję įvyksiantį

sunkė- 
janti Pabaltijo tautų padėtis. 
Latviai ir estai uzisenyje bijosi, 
kad-jei- rusinimo' tempas nesu
lėtės, po vienos ar, vėliausiai, 
po .dviejų kartų vielinės kultj- 
ros bus išnykusios.u i- j

"“Lietuvoje, su jos 3.4 nulijo- i 
nąis gyventojų pasipriešinimas' 
kėn-įpaktiškesnis — dalinai, ka
dangi ten, kaip ir Lenkijoj, dar 
tvirtai Įsišaknijusi katalikybė, 
rašo šveicarų dienraštis, 
i’:: . i: r..- U (ELTA)

PIRMIAUSIA PRIĖMĖ AMERIKIEČIUS, TARĖSI 
PUSANTROS VALANDOS

Gorbačiovas susitiks su prezidentu, kai sovietų vyriau
sybė bus pasiruošusi.

WASHINGTON, D. C. — M<- ir Andie: Gromyka, Let jis be- 
cha.las Gorbačiovas, piniiausia veik nekalbėjo- J;s leido pačiam 
priėmė į laidotuves atvykusią Gorbačiovui dėstyti savo min- 
Amerikos delegaciją, padėkojo! tis atvykusiam vice prezidentui 
už atvykimą ir prarešė, kad jis Į ir sekretoriui Shultz.

mi-ai ra^if ^l^^^pe.Zuę- 
richerj^ėilupg^Įšfi^^^, 23). 
Pasak| ^,Mę}smo. dMąt-lpę^feiiik“. 
t inaj ^Įtampa 4^ą>sidinišžEsr 
ti j o^GLaiVi •joęSiFj LidUives- ^jn_- 
gimo;j Šdvietų;.s4i^ngą ir : ‘de- 
šhntosiddiiŠ:>baigminip <- Helsin
kio Ak t© Metinėmis:-

’* -7 • *=• • •-<*S

. Paslaiųjų-sųkaKtuvių- >.progą, 
SuomijosĄĄriausybė pakvietė Į 
Helsinkį, aktą pasirašiusiųjų vai 
stybių užsienio reikalų ininistę*. 
rius, kųrįemsl Pabaltijo tiribulo-. 
las žadS'jt^kti memorandumą. 
Į teismą Kopenhagoje pakvies
tas tautų'teisės žinovas Borisas 
Meisneris; jury komisijos sudė
tis dar nenustatyta. Bus sten
giamasi, “kiek Įmanoma, atslo-

MASKVĄ, .Rus, — Karia bu
vo. Černenka atvežtas Į profsą
jungos salę, t^i ten nuvyko visi- 
posėdžiavusieji politinio biuro 
nariai, .'.y.

Salėje- išsirikiavo iš Vokieti-, 
jog grįžęs Vitali jus: Voroninkc- 
vas,- Michaflaš Gorbačiovas, Ni-; 
kalbjiis Tiehonovas, Andrejus 
Grcmyka, Viktoras Grišinas ir' 
Grigorijus . ■<- J

Iš San ’Francisko. Į Maskvą 
skubėjo Vladimiras ščerbinskis, 
liet jis:.^žkų,ųesu'spėjo. nuskris-

mielu noru sushiKs su preziden
tu Reagan u, kai naujoji vyriau
sybė bus pasiruošusi.

Černenkos laidotuvėse Ameri
kos delegacijai vadovavo vice 
prezidentas George Busit. Jis 
buvo Šveicarijoj ii dalyvavo 
konferencijoj, kuri rūpinosi ba
daujančiai Afrikos gyventojais. 
Iš Šveicarijos jis atskrido tiesiai 
į Maskvą. Be vice prezidento 
Bush Maskvon taip pat atskrido 

‘ ir valstybės sekretorius George
Shultz.

ayį^i^ĄĮiešiąi New

buvo* palaidotas Kremliaus ‘sižfoje, 
toje pačioje eilėje su .Stalinu, Brežnevu, Andropovu ir 

kitais komunistų vadais.

KATALIKAI MARONITAI SUKILO PRIEŠ 
PREZIDENTĄ GEMAYELką lėktuvą Jis' škriddją Montre-1

Rytu'KaĄada,'^ąuVės Airi-Vietoje Izraelio globos Aniin Gemayel patarė persimesti į

• -vietųtektų vaS/ pėrs^ridl)
■ tą pačiojė' šląuinaųsiujė'' 
ir su velia vdl ' '/-i j .

ją, Amąterdąmjr -Ma&vą. So-\ ’ . ' " Sirij- globon
Atlan-i 
vietoj?' BEIRUTAS, Libanas.—Liba

no prezidentas Amin Gemayel. 
nepasitaręs su Libano karinome 

nepa- nės vadovybe, vietoje Izraelio' Hūsni MurbaraWs
tenkintas - išskrido,' ' neįtikinęs. globos, persimetė j Sirijos
prezidento,“jog reikią tuojau im b?- Paaiškėjo, kad prez. Gania-1 soje Libano š 
lis priemonių Artimųjų Rytų 
taikai įgyvendinti, t ii i-į

— Aukščiausias teismas ieško 
pinigų ' vairuotojams, ■ -pateku- ! 
šiems trafiko nelaimėn.^.

RUOŠĖSI NUVERSTI
NUMEIRI

čiau išsikrau'lytų. Izraelio karo 
jėgos iš Libano, bet nieko nesa
ko apie Sirijos karo jėgų išvyki- j 
mą iš Libano.

Maronistai katalikai sukilo vi-i 
Katali- 

medici-1
Šiomis;

Užsieniškiai steoe-.j, kad Čer> 
nenkes laidotuvės? nebuvo Fi
del Castro. Spėjama, kad Kubos 
dikiat< raus buvo AiepatenkiįVas 
naujosios sovietų valdžios pat- 
varkimais u tįsiais Černenkos. 
Kaip Angoloj, taip Etiopijoj žu
vo didi kas Kubcs karių skai
čius. Maskva nesutinka duoti Ku 
bai jokio atlyginimo už žuvusius 
kubiečius- Yra pagrindo many
ti, kad yra ir kitų nesuę.pratimų 
tarp Kubcs ir Sovietų Sąungus.

Laidotuvių dieną Maskvoje oū. 
tė šaltas vėjas. Is Afrikos ir pie
tų Az.jos suvažiavusieji valdo
vai šaltam šiaurės vėjui nebuvo 
pasiruošę. Sovietų valdžia turėjo 
apdalyti drebančius valdovus sil 
tomis kepurėmis.

"'Svarbiausius sprendimus Poli
tiniame Biūre skelbė pats Mi
chailas Gorbačiovas, tapęs Peli
tinio Biuro pirmininkas. Antro
je viėtcje Įtakingiausiais buvo 
Andrėj Gromyką,'Trečioje vie
toje buvo G. Aluje£ak. o ji seko- 
Grigori jus Roman^,|š jr Vituii- 
;ūs Vpronikovas. j-'l&Bėdžiis pa 
vėluodavo atvykti Nutolai Ticho 
novas; * Michailas Sdlonevcevas, 

Į Maskvos komunistu Sekretorių^ 
Viktoris Grišinas. neatvažiav r 
Dimtichamedas K-m^jeva- ir ii k 
rainietiš Vladimiras ščerbickiš.

Amerikos delegacijai buvo pa 
irtas laikas tuojau po Černen

kos laidotuvių Vice prezidentas 
Bush ir sekretorius Shultz atvy 
ko kelioms minutėms ausčiau į

• Kremlių, kad būtų Gorbačiovo
• įstaigoje laiku, bet paaiškėjo, 
•; kad visas reikalai buvo S’.rvė-
h‘ot?.s. Kremliaus pareigūnai at-

Į sipi-ašė amerikiečius, bet patarė 
‘ grįžti atgal į Amerikos ambasa- 
j dą ir laukti, kol gris Gorbačiovas 
; į savo ištaigą ir galės priimti 
amerikiečius.

Černenkos karstas; uždėta > 
ant artilerijos pabūklo, buvo at
vežtas prie Lenino mauz J 
Ten buvo sakcmo> atsisveikini
mo kalbus, o už>’eric preziden
tai ar premjeru reiškė užuojau Į 
tą murusiojo žmonai Amorkosl 

i vardu užuojautą pareiškė Geoi-I 
ge Bush .r palinkėjo stiprybės. 1

Užuojautą našlei pareiškė bri-j 
tų premjerė Margarita That-* 
cher. Vakaru Vokietijos lomele- ■ 
ris Helmut Koh L Prancūzijos j 
prezidentą Mitcrandas. K«ma-Į 
(io- premjp’: - Brian 
Indijos premier?s 
dhi ;r visa eilė kit 
pareigūnų.

Gorbačiovo- priėr

CrlAMLNAS, Sudanas, 
dano policija suėmė ir labui 
džiai tardo 120 suimtų 
monų, 
ne ir 
mą.

Suimtųjų tarpe yra prez. Nu- 
meiri patarėjas, baigęs aukštuo
sius mokslus ir einąs advokato 
bei patarėjo pareigas. Jis įredė, 
kad musulmonų įstatymai lei
džia įžengti į k'tą valstybę, ton 
surasti šalininku perversmui ir 

nuverti-

ar.- 
musul- 

kurie apsigyveno Suda- 
prcdėjo ruošti pervers-

— Kongreso komitetas norėjo 
pakelti mokesčius, kad stinri/Jn 
tu skolas, bet prezidentas prie- 
naši mokesčiams. Komitetas m. j 
kesčių nekelia, bet vTdė’to kra
što apsaugos sumss gerokai s - 
mažino.

Planui pritarė 11 respubliko
nų ir pasipriešino 9 d?mokrr-ai. 
Vienas demokratas ne bv u

šiaurėje, 
yel, kelis kartus važinėdamas į i kams vadovauja buvęs 
Damaską, persimetė Sirijos ,nos studentas Geagea. 
gloibon.

Libano kariuomenės vedas ir 
didelis maronitu kataliku dau-i 
guma sukilo prieš dabartine- 
prez. Gemayel už persimetimą Į maye^ 'e'mc 
Sirijos globon. Jis nejaučia, kad. 
dabartinė Sirijos vadovybė ben 
dradarbiauja su Sovietų Sąjun-j 
gos agentais ir planuoja pri
mesti visam Libanui komunis
tuojančią vyriausybę.

I 
Suorganizavo Libanoo jėgas j 

Šiaurės Libano maronistai ir j 
prie kitų tikinčiųjų grupės pri-! 
klausantieji gyventojai pradėjo; 
organizuoti Libano jėgas, nepri-! 
klausiusias prie jokios užsienio, 
organizacijos.

Dabartinis premjeras veika J 
kad kiek galima grei-

KALENDORĖLIS

IWW

■ ’Ii

Kovo 15 d.: Longinas, Liud
vika, Tautas, Gunta, Klemensas. I 
Ganiklis, Auka, Ruklis, Vyste, 
Augotas.

I1

ii .1!

Viceprezidentas George Bush iš Maskvos nuskrido
tiesiai j Braziliją, kad galėtų dalyvauti Brazilijos gy-t Saulė teka 6:06, leidžiasi 5:57.1 
ventojų išrinkto prezidento Tancredo inauguracijoje. | Vėsus, gali pasnigti.

dienomis jis buvo išriestas iš i 
krikščionių partijos. Gemayelio; 
vadovaujama' falangės. ši nuli-j 
c įninku grupė tapo grynai Ge-' 

s vadovaujama gru ■ 
pė. Savo laiku falangistai ban- j 
dradarbiavo su izraleiitais. bet 
dabar jie nusiteikę prieš Izrae-: 
lio karius. Į

organizuoti valdžios 
ma. c

Perversmo ruošėjai 
jo sudarė perversmui

jau lurė- 
reikslingų 

inklų sandėlį. Musulmonai ver 
esi į Suck na rš gretimų

ikingu

Studento

Aiškėja 
gea yra 
keli 
Artileristus
batalioną, 
ir siunčia t 
vais negali 
rado šoferi 
kinti naudi 
kus.

Sludrn !?.< 
prez. Geni; 
nepaklaus

Geogen kariai 
tankus

turi

Geo-kad studento 
organizatorius. .

tankus ir porą kanuolių. 
jis sutraukė j vieną 
rengė sunkvežimius 
n vieton, kur šautu- 

i veikti priešo. Atsi- 
l kūne ryžosi išmo
ti karių paliktus tan

jos valdži 
raelilai su 
l>ano Jai 
taip pat p 
jėga yra 
j on šiaur 
jiečius.

Geogea non Kadi 
\el rūpintųs: Libano i 
nybe, bei nočkištų!
nenusidėtų su Sirr 

s atstovais. Jeigu iz-j 
ko kraustytis :š Li- i 
Sirijos kariuomenė i 
' aio trauktis. Libano ;

si ryžusi varyti Siri- 
įsibrovusius siri-j

— Ruv< s kongreso atstovas 
John Mur' liy, nuteistas 3 me
tams ir atsėdėjęs 20 mėnesių, 
paleistas b kalėjimo.

valslv-

Per ve r
nu

uir prane- 
pirminin- 

kovo 25 d., ji bai
su švietimo včdo- 
sutarti, bet nieko

—Aukso unc'ja ketvi 
ainavo $291.00.

išvardintu val.-tybių galvas, oe’ 
nė su vienu nepraleido 85 minu- 

n.'-:‘arin'e dulvvflvo

Keliems suimtiesiems 
iamos sunkios bailinęs, 
mininkai pirmiausia būtų 
inde prezidentą Numeiri.

— Gub. James Tompson va-
■ vienoje Kinijos provinc jos

George Shulti

— Bulh B Love 
sė švietimo kcm’sij 
kui. kad nuo 
gia santykiu' 
vyk pratęsti 
iš to neišėjo.

— Atstovų rūmai nenori im-
lis priemonių uždrausti rū 
viešose v etose.

kyti

— JAV rengias: evakuoti m<v
rinus iš liciruto ambssadosi 
do. Pai ks tiktai sargus.

r so-

pyti apsaugos išlaidai

, Sekretorių
į Washingtona ir informuos prezidentą Re 
pokalbį su nauju Rusijos valdovu Gorbačiovu 
Gromvka.i fe

grįžo tuojau
ganą apie



PIRMASIS LIETUVIŠKAS LAIKRAŠTIS

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
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kams dwejo^ Knygeles tu “Nu-j 
-įdavimu Diewa Karalystėje” isz 
drtikawoto>. wrenos Mete 1823, 
u mitrose* Mete putam...” Iš tų 
žodžių ir iš tolimesnio Kelkio pa 
^akoįimo pasidaro aišku, kad 
Keikis >avo “Nusidavimus” lai
ko ne kokiu nauju, jo pradėtu, 
periodiniu leidiniu, bet jau 1323. 
ir 1824 m. išleistu “Nusidavimų 
Diewo Karalystėje” tęsimu, tik 
nepasako, kas juos leido ir reda
gavo”. (‘-Žingsniai”, 1947 m. Nr. 
W).

Toliau hme pat straipsnyje 
prof. V Biržiška išaiškina, ka<i 
1832 m. išleistą pirmąjį lietuviš
ką laikrašti “Nusidavimai .Dievo 
Karalystėje” leido ir redagavo 
Nata n i ei i u > P ri drikas Ostėrme- 
jer’s. gimęs 1784 m. Jis - baigė 
Karal aučiaus universiteto teolo
gijos fakultetą ir 1815 m. gavo 
kunigo šventimus. Mirė 1846 m.

Lietuvių Rašytojų Kalendorių 
e V. Biržiška n’rmojo laikraš

čio redaktorių taip apibūdina:
“(210) Gimęs 1784 IV 8 Vilū

nuose ir miręs Būdviečiuose 
■ 846 VIII. 24 Natanielius Prid- 
rikis Ostermejeris. Zigfrido 
073) sūnus ir Coė'frido (131) 
vaikaitis. 1823 ir 1824 m. >mėgr 
iręs leisti pirmąjį (dar prieš Kel
ki) lietuvišką tikybinį laikraštį-: 
“Nir įdavimus Diewo Karalystė-! 
je’’. ; : ' 1 J

št.-.i ištrauka ir iš okupuotoje!
Lietuvoje .šlaisto- enciklopedi-| 
jos:

“Nusidavimai Dievo Karalyste 
je” — protestantu periodmisjei- 
dinys (neišlikęs), leistas 18Ž3— 
-24 Karaliaučiuje. Išėjo 2 kny
gelės. Leido N. Ostermejeris

si-.ndien man kvia klapsimasI 
kada gi buvo išlėktas p:rniasL 
lietuviška^ laikraštis? Ats menu, 
nepriklausomos Lietuvos spau
da skelbė, kad pirmais laikraš
ti buvo išleptas 1832 m- Tai Fri
driko Kelkio redaguota^ protes
tantų laikraštis ‘Nusidavimai 
apie Evengclijos Pia>ipi;«iiiiimą 
taip žyiių ir Pagonių’. Tas laik- 
iašti> buvo prip?zinia> pirmuo
ju mūsų periodiniu leidfniu ii 
1932 m. Lietuvoje minėjome 100 
metu pirmojo laikraščio išleidi
mo >ukakiį. Bet vėliau, jau gy
venant tremtyje, pasigirdo bal
sų. kad buvus' padalyta klaida. 
Ir remdamiesi atrastais doku
mentais paskelbė, kad pirmasis 
JaikraštL buvo išlėktas beveik 
10 metu anksčiau būtent 1823 
m. SusiiKtžijj mui. kų tuo klausi
mu rašė >oauda. štai keletas iš
traukų. Pro! Vaclovą- Biržiš
ka aiškina taip:

- Tradiciniai ipra>ui mū>ų span 
do pirmūnu la kyti Fridriko 
Kelkio 1832 m. pradėtu^ leisti
Nu>idavimus apie Evengeiijos 

Prasiplatinimą taip Žydu ir Pa
gonių”. Tačiau dabait niu laiku, 
nežiūrint i tai. kad 1932 m. net -
oficialiai buvo minima mūsų pe
riodinės >paudos 100 metų sukak 
lis. pradinę jos datą tenka nukeli 
t; v:su dešimtmečiu atgal. į 1S23 
bn et t*** šis t eik 3<>š* rftfm s' ]t« t<iiš- 
kėjo tik nuo to laiko, kada buvo 
surastas pirmasis Kelkio uNu- 
-idav-mu” numeris ilgai neturė
tas nė vienos mūsų bibliotekos. 
Ten. ižar.gin iame straipsnyje, 
aiškindamas savo laikraščio pa-į 
>irodymo aplinkybes. Kelkis, be.j 
kitko, rašo: “Jau h Lietuvinin

M K S
MOKSLINĖS PROGRA

MOS KOMITETAS

Pirmininkas
Jonas PILĖNAS, Pb.D.

75 Beaumont Drive
Huntington. N.Y. 11747

Griežtieji mokslai, 
technologija, architektūra 
Prof. Bronius .ISKLSKlS, 

PhD.
2652 A sbury St.

Evanston, IL 60201

Medicinos mokslas
Jonas T. DAUGIRDAS, M-D- 

6717 So. Maplewood 
(Tiicago, 1L 60620

Humanitariniai ir 
socialiniai mokslai 

Prof. Algis NORVILAS, Pb.D. 
1036 \V. 91 .st Place 

Oak Lawn, IL 60453

ORGANIZACINIO 
KOMITETAS

Ramojus VAH'YS 
1890 Stockton Drive 
Northfield. IL

Vicepi rm iftiwe 
Irena KEREr.lF.Kf: 

8710 AV. 123rd Street 
Palos Park, IL

(1784-1846). liet, raštijos^ darbuo 
tojo G. Ostenneįęrio . anūkas. 
1832 m. pradėtų leisti ‘‘NuUdavt 
nni apie evritgeiijo; prasiplati
nimą tarp žydų' n- pagonių”. Nr. 
1 rašoma, kad ‘'jau it lietuvflift 
kams dvejos knygelės tu'^Nusi- 
davimų Dievo Karalystėj^” iš- 
drukavotes-’ (M. L- E. II tortitis, 
703 psL). . -b J

Perskaičius ištraukas, kyla ne-' 
aiškumai, kada gi iš tikrųjų buy 
vo išleistas tas pirmasis laikraš
tis Ir kuri laikrašti pripažĮstamė 
pirmuoju? Jeigu sutinkame; kad 
pirmasis laikraštis buvo išleistas 
1823 m... tai šiemet galime minė
ti mūsų periodinės spaudos 162 
metu sukakti.
V-tis

RŪGŠTYNIŲ SRIUBA
1 J ž. A •' 4

Tam reikalui reikia:
7 puoduką sukapotų rūgšty-, 

niu (angliškai vad. Sorrel), vi
rinti, sumaišius su 3 šaukšteliais 
margarino.

Vėliau priberti 1 šaukštą.tfclrį- 
tų. sumaišytų su 1 šaukšteliu 
druskos ir pusę šaukštelio cuk
raus.

Gerai sumaišykite, vėliau pri
dėkite du puoduku karšto van
dens ir šaukštuką rugties.

Viską reikia maišyti, kol vis- 
k?s sulir.štės. Vėliau leiskite pa
mažu virti 10 minučių.

PENKTASIS MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMAS
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 Į programą Įtrauktos ir to
kios sesijos (teisė, komerciniai mokslai, biologija, veterinarija ir 
pan.), kurios nebūtinai pritampa prie tradicinių programos dalių.

Visi lietuviai mokslo ir kūrybos darbuotojai kviečiami, per 
sesijų pirmininkus ir per šį kvieslį, dalyvauti simpoziume su 
moksliniais pranešimais iš savo jjrofesines srities. Pranešimui 
simpoziume yra numatyta paskirti 20-25 minučių laiko. Dalyvis, 
norįs padaryti pranešimą, prašomas prisiųsti savo pranešimo 
santrauką (120-140 žodžių apimties) lietuvių ir anglų kalbose 
Mokslinės Programos Komiteto atatinkanm 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
mokamos tik išimtinais, labai retais atvejais Organizacinis 
Komitetas ieškos būdų sušelpti dalyvius iš tolimų kraštų.

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

Pridėkite 1 puodukus buljono, 
I .kuriame virė aviena arba 5ėj- 
šiena Ir pagal skonį pridėkite 

i piprų bei Ali askos. Visą mišinį 
I leiskit užvirti. Po to jmuškite 
gerai išplaktą kiaušinio trynį su 
vienu puoduku karšto sakiaus 
pieno arba gretinęs.

Viralą supilkite į lėkštes ir pa
neikit į salą.

Įsidėmėtina, kad tokia srirčba 
nesti labai gera, jei ilgiau pašto, 
vi, • •. .

RUGTYNIŲ SIŪBA

Išvirkite jautienos įprastą sriu
bą, prie kur ios dėtina ir kiau
lienos kaulai.

Atskirai išvirkite porą sauj^ų 
rūgštynių. Nesant rirgštynių, 
vartokite jauną batvinių lapus 
arba špinatų, smulkiai sukapo
tus ir prieš pa duodant į stalą, su 
dėkite sriubon, sukapotą arba 
supjaustytą smulkiai kietai iš- 
vrtą kiaušinį ir sudėkite srubon.' 
Sriubą užbaltinkite su rūgščia 
jgrietįnėię J,
• ' '. ' 'r - '' f 5 • - .• . L . . M 1

Jeigu vietoje rūgštynių var
tojate kitokius lapus, tai reikia 
pridėti truputį rūgščios drus
kos. ■ -

CITRINŲ ARBA RŪGŠTI 
SRIUBA '

Reikia virti, kaip .papratą^faii

LAIKAS IR META

1985 metu lapkričio mėnesio 27—30 

dienoinis

»

Simpoziumo darbai ir parengimai, išskyrus 
pokylj»- įvyks : Jaummo Centre — 5620 
Soūth Claremont Avenue. Chicago, 
Illinois 60336. Tel. (312) 778-7500.

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

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

Penktadienį, lapkričio mėh. 29 d., 19:00 vai. 
•^ Literatūros vakaras.

šešt&diėnį, lapkričio mėn. 30 d., 19:00 \al.
— Pokylio, Beverly Country Club, 
.8700 South AVestern Avenue. Chicago, 
ifiihOis 60620. Td. (312) 238-4203.

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

Gauta u
MOTINOS SAPNAS 5‘

Su viešnia,— vasara, birželis kalbėjo.
Naktis rymojo tyli, be vėjo.
Tą naktį motina sapnavo, 
Nelaimės ištiktą sūnelį savo.

Jis ėjo paklydęs, be kelio, per mišką 
Palikęs savuosius ir draugus — ir viską...
Pusnuogis ėjo. .. Išbalęs jo veidas...
Nuo šalčio drebėjo ir bėgti leidos.

. Jį vijos siaubas, neduodamas sustoti.
Nustebę sužiuro medžiai rasoti.
Čia jojo motina pastojo jam kelią:
— Nebėgi, sustoki, brangusis vaikeli;

t ienos sriubą. Prieš sriubai už* 
‘verdant, įdėkite truputį ryžių 
arba vad. perlavų kruopų, ku
rias virti kartu. Tačiau jų dėti 
nedaug, kad sriuba nebūt per
daug tiršta, apie 15 arbatinius 
šaukštukus. Kaip išvirs, išspau- 
skite rūgščios grietinės.

• Labai dažnai atsitinka šei
mininkei išpilti taukus ant grin
dų, bet pašalinti taukų dėmę 
gana sunku. Geriausias būdas 
išvalyti taukuotą Vietą tuojau, 
paberiant druskos ir užpilti šal
to vandens. Palaukus valandą 
,ar dvi, reikia gerai karštu ir 
muik>tu vandeniu išvesti, iš-! 
valyti. _■* * *

• Kūorpėt juodas drabužis 
.yra dėmėtas, galima bandyti iš
valyti su labai stipria arbata. |

* * .*
• Drabužiai, kurie vra dėmė- 

ti nito prakaito, turi būti pa
merkti stipriai pasūdytame van-j 
denyje.

*
; • Norinti kad batuose . vąsa-j 
ros metu nebringtų ir nekaistų 
kojos, į avalinę reikia įbedi tru
putį pudros ar sumaltos kori
dos, žinoma, ne per daug, kadi 
neišteptų kojinių. š.

Magdalena Sulaitieiie
WVZ.‘JA’AV/A*.7?A’/AV?A '

-1XKIT1 JAV TAUPYMO
Neris.

Krepšinio varžybos skelbia
mos šiose klasėse: 57yrų (A ir 

I B), Jaunių A (gini. 1966 m. ir 
i jaunesnių), Jauniu B (gina. 19GS 
| ir jaun.), Jaunių C (gina. 1970 
; m. ir jaun.) ir Jaunių D . (gini. 
Į 1972 m. ir jaunesnių).

Tinklinio — Vyrų, Moterų, 
Jaunių A, Mergaičių A, Mergai, 
čių B ir Mergaičių C. Amžiaus 
klasifikacija ta pati kaip ir krep
šiniui.

Varžybos vyks Marquette 
Parko salėje, kampas Marquette 
Road ir Kedzie Ave., Chicagoje.

Dalyvių rėgistracija privalo 
būti atlikta iki šjtn. kovo 16 d., 
pas vaidybų vadovą Joną Va
laitį. šiuo adresu:

Jonas Aralaitis, 8500 S. Lock- 
wood, Burbank, IL 60459. Tele
fonas: (312) 425-2791.
. SVARBU! Skambinkite J. Va. j 
laičiui telefonu, jei jūsų regist
racijos atltkimes susivėlintų.

Varžybų _pravediinas, tiek

— Drebi tu, išbalęs, pamiršęs namus....
— Akys tavo siaubas ir žvilgsnis klaikus.—
Eina ji artyn, ima jojo ranką, \
Bet jis daro šuolį ir iš jos ištrunka.

— Kodėl, o sūneli, neklausai mamos?
— Aš niekur nerandu ramybės namuos....
— Grįškime pas savuosius, — sušalai tu-čia.
— Pasigailėk mano kelionės nakčia. —

— Mamyte tu mano, mano brangioji,
— Veltui tu grįžti, manė vilioji,
— Namie mane bars.... Aš ten galvos,
— Nėpriglausiu jau niekados.... -

Baigiasi naktis. Išaušta rytas. ■
Pildosi sapnas, naktį matytas.
Iš siaubo po mišką klajoja sūnus,
Amžiams užmigęs, rastas ramus. \ i

__ H-
P.S.'šį eiliuotą sapną mo^ą|sapnavo tą naktį, 

. dekadą Jos sūnus Sibire gimęs, nusižudė.: Jis ti- 
' i kėjf>: kad vėl Į kariuomenę paėmę jDSį^an iš- 

‘ R.-K.
• r ‘ ū- C . H į -

Vidurio Vakarų Sporto Apygardos 
krepšinio ir tinklinio pirmenybės

T985 iri. V'VS A-dos Krepši
nio ir Tinklinio pirmenybės 
Įvyks š.m. kovo 23-24 dienomis 
Chicagoje. Vykdo Chicagos LSK

krepsinyjė, tiek ir tinklinyje, 
bus vykdomas mūsą varžyboms 
Įprasta tvarka. <

V. V. S. Apygarda

Nepasitenkinimo ženklas
— Kaip atrodo tas jūsų nau

jasis prifesorius?
— Man atrede, kad jis yra la. 

bai pamaldus.
—. Iš ko sprendi ?
— Kiekvieną kartą, kai jis ko 

nors mane paklausia ir aš jam 
atsakau, jis iškelia rankas ir sau 
kia: ,‘O, Viešpatie!’”

* ♦
APIE LORDĄ MONTGOMERY

Visi dideli žmonės yra apipin
ti istorijcmiis ir anekdotais.- Ne 
trūksta jų ir apie lordą — feld
maršalą Montgomery, čia patie 
k arna porą -š jų:

* * *
MOKYKLOJE

Mokytojas:— Taip, vaikučiai, 
naktis prie šiaurinio jioliaus tę- 
siasi šešis mėnesius.

Jonukas: Ir per tą laiką ne* 
būna jokių pamokų?

2 - N’Mriienos. Chicago, 8. 111. FHday, 15. 198
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VASARIO 1 K-TOS D. GIMNAZIJOS PROBLEMA

fręsinys i
* i

Tcs paskaies. kartais ir šfaus
dintu žodžiu sklendžiamos, viskio 
n eilėje nuota kas visgi sudrums 
< i. Ypač tarp tėvų, galvojančių 
t< n siųsti savo vaikus. Todėl atei 
tyje Vasario 16 gimnazijai ies 
r ųimas mokinių1 gali pasunkėti,' 
i: jų skaičiaus kreivė gali prade-1 
Ii smukti žemyn”.

Ii; čia p Nainys užmeta pa- 
g'rii'Gini klausimą: “Ar tesiekia 
Le Įvairūs gandu skleidėjai?*.

Ir toliau savo stuipsny-e jis 
visus t jos gandus ir šnek>« griež 
u i paneigia, nors tie paneigimai 
j ra tik jo paties tušti žodžiai, 
r.es jis niekuom jų neparemia 
i. jų tiesos neįrodo. Savo panei
gimus jis šitaip išdėsto:

“čia v'kome gandų, nes tos 
šnekos, o kartais ir rašliava yra 
netei' ybė. Tėra tik grynas pra- 
amanymas. Ir gimnazijoje dir
busieji ir jos darbą stebėjusieji 
gali tik paliudyti, kad šioje lie
tuviškoje švietimo ir auklėjimo 
Įstaigoje gera yra ir 
aukšta yra ir moralė, stropi mo
kinių priežiūra ir k.bai geras 
yra mokymas”. ;

Ponas Nainvs. kur vra Jūsų 
minčių logika, kad Tamsta to
kius svarbius savo paneigimus 
paremiate tik “gimnazijoje dir
busiais ir jos darbą stebėju
siais”? Ar rimtesnių ir tvirtės- 
r.ų argumentų Tamstų paneigi
mams paremti neturite? • Ne; 
čia ir be aiškinimu yra aišku

tribų. kurių gimnazijos vadovybė < 
negali nei skatinti, nei sustab- j 
dyti- Be to, tas išvykų reikalą, 
visada yra tvarkoma? tik gimna 
zijos atostogų metu, priklauso 
lik gimnazijos atostogų metu, 
priklauso tik Į ja> įsijungiančių 
jaunuolių tėvams’.

Dėl tų paneigimų pasisakysiu 
vėliau, o tuo tai pu ?usipaž:nki-į 
me su dar vienu “rašeju” (pagal 
paties p. Nainio terminologiją),’ 
p. K. Mdkovaičiu, kurio straips- j 
uis “Vasario 16 Gimnazija šau-j 
kia” pasirodė “Pasaulio Lietu ] 
vio” 1984 r.i. 8-9 Nr., kurį kaip' 
žinoma,? irgi redaguoja tas pats 
p. Nainys.

ši- p. K. Milkovaičio straips
nis yra lėkštas, irgi be gilesnių 
minčių ar įtikinančių faktu, pil- 

‘ nas pigios, bet nepagristos pro
pagandos ir pigių bendrybių- Ji> 
ten kreipiasi į tėvus, rėmėju?, 
kultūrininkus, įvairių organiza
cijų valdybas, kunigus, moki- i 
nius ir privačiuis asmenis, pag-l 
rinde jų prašydamas bei ragiu-; 
damas tik dviejų dalykų: prisi-i 
dėti prie lėšų sukėlimo ir.mo-J 
kiniu skaičiaus padidinimo, kad! 
(pagal p. Milkovaičio išsireiški
mą). galima būtų “pajudinti že
mę”! '

Perskaičius tokias ir panašias 
rašliavas, reikia tik stebėtis, kaip 
tie veikėjai snukiai kovoja su 
kažkokiais nematomais priešais, 
lyg su vėjo malūnais ir bando 

I savo galvomis sieną pramušti. 
’ Susidaro pas skaitytojus toks įs- 

id ten dirbęs asmuo negi pra- . pūdis. kad p. Nainys ir jo taip 
ės peikti savo atsiektu? dal boj vadinami “PLB talkininkai”, 

' (toks, kaip p. K. Milkovaitis) 
gyvena galvas sukišę Į smėli,] 
kaip tie Štrausai pavojaus meta, j

Aišku visiems, kad tokioje pa
dėtyje jie tikrai nieko negali ma 
ryti ar žinoti. Šitokia štrausiška 
laikysena matosi ryškiai ir iš to) 
fakto, kad nors p. A. Ješmaitie-' 

' nė detaliai aprašė ir iškėlė visą 
eilę negerovių gimnazijoje jau 
keletą savaičių prieš p- Nainio 
straipsnį Drauge, tačiau p. Nai
nys, lyg koks aklas ir kurčias 
Štrausas, dedasi apie tuos daly
kus negirdėjęs ir nežinąs nes, 
kaip iš Marso nukritęs, tvirtina, 
kad “nežinome, net nebandome Į 
spėti, kur yra tų nepalankių nuo j 
taikų šaltinis... Kažkas, kažko-] 
dėl gimnazijai gero nelinki... Ko j 
dėl taip kai kas daro, nežinome. 
O kadangi p. Nainys dedasi nie
ko negirdėjęs ir nieko nežinąs,

drausme,

vaisius, o jer kokie-“stebėtojai”* 
kurie^ iki „šiol ten jokių negero
vių nematė, jie gali jų'ir dabar 
nematyti, prie kurių kaip tik 
Tamstą reikėtų priskaityti N r- 1. 
Todėl visa šita pigi retorika yra 
vien tik Tamstų tušti plepalai, 
kiniuos žemiau dar-aptarsime.

Toliau p. Nainys taip pat kate
goriškai-paneigia bet kokį moki
nių vežimą ar-jų kelionių orga
nizavimą i okup. Lietuvą. Jo pa
neigimai yra sekantys:

“Taip pat niekus šneka tie, 
kurie sako; kad Vasario 16 gim
nazijos vadovybė veža mokinius 
į okupuotą Lietuvą ir dar per 
“Tėviškės'" draugiją. Čia vėl rei- 
kra- pasakyti, :kad išvykų -į Lj e - 
tavą gimnazijos vadovybė visiš
kai neorganizuoja ir nieko ten 
nevėžaMšvykos yra privačios, 
organizacijoms už gimnazijos

< LITeRATORA, fletuvi-q Hteratūroa, meno I? mokr 
m. metraitia. Jame yra vertingi, niekuomet neaenstą, Vis*.

Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoa 
I. Raukflo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičlaua ir t 
Sėliam rtraipenlai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomis % 
M. K. Čiurlionio. M. Meikio, V. Kaiuboa, A. Rūkitelės ir A. Vars- 
tarybos poveialaia. M5 pust knyga kainuoja tik n,

> DAINŲ SVENTtS LAUKUOSE, poetės, raiytoja ir trs 
3nlą lokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dahm 
Iventes bei Jų istorija ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojat 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim? 
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja KL

> VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS. Antano Rūke seraly
tas Tuose Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne nauss 
gyvenimo bruožų apvalymas, bei tiksli to la.kotarpio buities Mt« 
catūrinė atudija, rusk irstyta skirsneliais. Ta 203 puslapių knyr 
parduodama tik ui RL I, I * A

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-T*m*laW 
/Jomis! parašyta ttudija apie Rytprūsius, remiantis Pakalni! > 
Labguvos apakričių duomenimis. Apvalymai jdomūs kiekvieno 
Lietuviui. Leidiny* fliuirtruotu nuotraukom!*, pabaigoje duodam*
ritOTArdiii? pavadinimA^tr Jų rertfnlat | rotoeiitj tealb|. Ea1m»' 
a*udln|fo> S3S pn«L tnygoje yr» Rytprfltfrj KaIm W

> K4 CALM** L1M1, rslytojo* Petronė^ Ortattfiė* itto
mtaltotl Ir mlntyr «pk utmesils Ir rietas neprft EJetnvoje Ir pi) 
maiulali bolževikų okupicljc* meta.ii. Knygl turi 234 pnalapin- 
bet kainuoja tik HL , < ' . • ■‘

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoHudonlerlna, neatrprw 
-u tr klaidingai Interpretuojamas gyvenime ir politikoje] tik * 
fwglo Jalinsko knygoje «pit Juliaus Janonio gyvenimu Ir por 
rij^. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju ui imogaui teia** 
šjiyfA y~« dHcklio formato. 265 puabtpl^, kainuoja M.

▼ BJLTTWN1S NOVTLtS, «. fo-Ąenko t f ryta, J. VaUTO, 
rxrftmaa. ** tnyroja yri « tąmojlnra »oy«Hę. R

OyfK Twarc n* Haijta«c?w, 1TW 5*. MateW Cl***#*
Iwfaii ■'iMMiiJar ShdAcw-

Estes portretasK. Šklėrius

PASTABOS DĖL M. DRUNGOS PASTABŲ

Šios mano pastabos turėtų at- Bet kai nusiimti ką nors para- 
sirasti Drauge, bet tšgrudus iš šes, kas netinka ju nosiai, 
Draugo Šimuti Draugas iš 
lerancijos perėjo i viduramžių! 
inkvizitorių vartotas vežas. Ten 
liesos zouis neturi vietos, nors} 
pats M. Drunga kaž kada tvirti
no. kad galima laisvę pabrinkti-

todėl jam irįieka viena išeitis — 
visokeriopaifviską paneigti, kad 

1 tas viskas vra tik šnekos, rašlia- 
į va. neteisybė, grynas prasimany
mas, deguto tepimas ant gimn 
zijos sienų, gandai ir paskalos.

Žemiau bandvsiu iškelti turi 
mus faktus ir informacijas, kad 
mes — šių visų straipsnių skai
tytojai, galėtumėm ir patys su
sidaryti kiek tikresni 16 Vas- 
gimnazijos padėties vaizdą.

(Bus daugiau)
S-asys Laurinaitis

je teigia, k:.d ru-ii nieko taip ,’i? šios kariuomenės 
neb-jo xaip kiniečių šimtais kai
tų klausdami: ką kinai darys Su galimybe 
mus nugalėję? Juk kinai turi ii Maskvą, 
lakstanti rr..l jenų, save kraštą 
mylinčių r pasirengusių jį g:nw

■ ti nuo rusiškų užpchkų, žmonių. 
Kinui tiki, kad rusai gali1 vieną 
dieną pakartei’ Vakarų Europos 
tautu užgrobimo būdus. Todėl 
ie lai^agilirusius turelius, sle

pia maistą ir k tas atsargas ko
vos laikui su Rusija. Tą jų spė- 
j mą tvirtina ir nuolatiniai pa

tik tiek nuovokos turi žmo- šien o užpuldinėjimai ne tik ru- 
kolbąs apie politinės isto- su, bet ir vietnamiečių.

? 1 Tivoutis dėl rubežiaii' ginču.

at <.ko l:ek.a> protin u š'iu-f
t ūkų. ; 1

— B’zvo Laisva Lr tuva gyva
vo ir komunis inė Rusija. Nerei-

ne vie ns, nei kites gtiąų »
: T< !i; u pciliin^uuji M. Drun-

— T'ilstelėjau, o kvrios gi Va-; 
Karų valstybės ar nors didesnėm 
jos parlijos — politinėje prog
ramoj? šiandien inišytas tikslas 
—liig-iami Sovietų Sąjungą?

Per girią ėjo asilas ap^pan^

A

gtts
rijos raid

Vieną kartą gyvenime man te-; Jei Lietuva trumpame neprik- 
ko makyti 5 minutes mokytoją, 
kuris mane mokino tris metus 
istorijos. Tai įvyko egzaminų me 

i‘u. stebint 75 mokiniams ir mo
kytojų komisijai. Už tą pamoką

lausorr.ybės laikotarpyje šaukė;
— Ei pasauli. mes be Vilniaus 

nenurimsim! Tai ką turi jausti 
tūkstančio milijonu gyventojų, 
tauta dėl jai padarytų Rusijos į

gavau 5. Po šito, mano draugai' caro Aleksandro 2 jo skriaudų 
iėmė man liūdną ateiti. Dėkui 
Dievui, taip neįvyko.' .

strateginė-e pasienic vioip\ >e
■ savo atomais pa 
Leningradą ir l 

Rusijos miestus. Po šio trr 
sugriškime prie Drungos T: 
iin?o klausimo:

— O kurios gi vakarų va 
bės ar nors didesnes poli 
partijos y ra įsirašiusios t 
sugriauti Sovietu Sąjungą?

Gerbiamas p. M Drunga, ’eis- 
kit paklausti, kuri gi vakarų val
stybė yra atsisakiusi kariai: i už 
ru-ii padarytas jiems >kri.a: das 
iid;džiaus.:ems pasaulyje g obt- 
kams.

5fy- 
nė.> 
k.,ią

K. Bagd mas

—Advokatas Richard Ca nicl 
turės aiškintis teisme dėl i ieik- 
vojimų.

bet tšgnidi’s iš šes, kas netinka jų nosiai, tai 
to-■ ten Ini.-vės pasirinkimas nei už- 

pinigą negaunamas. Nesuprantu 
aš tokių Draugo “rašeivų” kurie 

I bijosi tiesos, kaip ir komunis
tai. Jie eina komunistų numin
tais takais: šmeižk, šmeižk, vis 
kas nors prilips.' Na ir šmeiža 
tuos, kurie kovojo- pneS komu
nizmą už savo taikus • laisvę. 
Šmeižia Vliką, ATf^Ž^įujienas 
ir kt. Kelinti metai pri4š šešio-

■ liktą vasario paskleidžid pluoš- 
. . -s pesimistinių minčių, “kad tik 

mažiau būtų surinkta lUe-tuvos 
laisvės kovai atiku.

Cituoju M.' Driingcš “išmin
ti”: ■ ■: ' ;

— Pažymėjau, jog j atstatyti 
Lietuvos valstybinę ąepriklau- 
somybę reikėtų su griaut} Sovie
tų Sąjungą, (šitokią ištnjntį gali 
skleisti žmogus kur:adi-« galvoje

M. Drunga, kad y’s pabustų ;š 
didybės manijos ir įsijungtu į 
paprastu žmonių — nuoširdžių' ji 
lietuvi u, kovojančių už savo tau 
tos teisę laisvai valdytis gretas.

Tai gi štai. M. Drunga klau
sia. kurios gi Vakarų valstybės 
yra Įsipareigojusios sugriauti So
vietų Sąjungą?

Pagarbus M. Drunga, leiskite 
man, prastam žmogeliui, paklaus 
ti Jūsų didingos Išminties:

Argi pasaulis prasideda ir bai 
ginsi Vakarų valstybėse? O kaip 
gi su Rytais? Japonija, Kinija, 
Indija., ir kitomis?

Bet čiupkim už sprando mums 
rupimą politinės istorijos rai-

JA Y DRUGS VAISTINĖ; '
2759 W. 71st St., Chicago, IIL

• 8CTESTINGA1 iSPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo 
J vai. ryto iki 10 v aL vakaro. 

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vaL vak,
D. KT;HLMAN, B.S., Registmot&r nistinlnkij

1950 metais vasario mėnesio 
šaltyje Maskvoje Maocetungas 
kalbėjo gavęs iš Rusijos raudo
nųjų 300-tus milijonų paskolą, 
kad Sovietų ir kinų geri san
tykiai tęsis amžinai. Bet įau po 
13 metų, tai yra 1963 ši draugys- 
tė buvo padėta i šalį- Per du dc-j 1 
šimtmėčių Maskva atvirai kriti-}® 
kavo Kinijos komunistų savys-j t 
lovų žingsni. Atsidėkodami ki- 1 
nai tvirtino, kad Rusijos komu- l 
nizmas išsigimė Į kapitalizmą. Į 
Tai buvo girčo tasa: kas valdys ■ 
komunistini pasaulį. Rusai savo f 
pusėje turėjo didžiausius pašau - j 
lio žemės plotus, atominių bent- | 
bu kupetas. Tuo tarpu Kinija' | 
valdė didžiausią žmonių masę.! J 
Ir vieni ir kiti tuo didžiavosi ir j S 
ginčijosi, ir tebesiginčija iki šios u 
dienos. Bet šitie ginčai ir pasi
didžiavimai, niekinimai turi ga-} 
na gilias politinės istorijos iš
augintas šaknis.

Rusai niekad neužmirš Džin
gis Chano ir totorių žiaurios oku 
pacijos 300 metų laikotarpyje. Į 
Tie. kurie gyvena Rusijos rojų-

Tai įvyko prieš š;mtą metų. Ru
sai šitą teigimą ginčija kaip 
mums ginčijo lenkai teisę į Vii 
n u. Kinui reikalauja iš Rusijos 
33.000 k v. kilometrų pagrobtų 

žemių, šitų žemių ribose yra 
strateginiai svarbus ______
ko miestas ir Usurio upė. 
1969 melais k nai sunaikino 
lias dešimtis rusų karių, o 
sai kiniečių. Ir čia vos tik neiš
sivystė į globalinį karą. 1972 m- 

; toks pat susirėmimas vyko tik, 
toli nuo šios vietos Į vakarus, 
prie taip vadinamų istorinių* 
Džingis Kano vartų. Pei- pasku-i 
tmius metus šitokių užpuldinė-j 
1 imu Įvyko ne vienas.

Rusai turi Kinijos pasienyje 
sutraukė veik du milijonus savo 
kariuomenės įskaitant ne tik ge 
riausi-.ts ginltlus, bet ir atomini 
pajėgumą. Kinai turi kariuome
nės apie 4 milijonus. Didžioji da-

ii yi i
Vladivosto-I 
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Lfenft i?5® of cEswashsr 
to one® a day, after tha 
r/aning meal, and cut 
totccaslve use cčn-stet

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJ
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fraternal4r. 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 m?to:

— atlieką kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuc 
darbus dirba.

SLA - išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS 1HUJ0NUS doleriu 
apdraudų savo nariams.

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

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metam*.

SLA**kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
Kreipkitės i savo apylinkės kuopų veikėjui

Galite kreiptis ir tiesiai 1 SLA Centrą:

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

Tel (212) 563-2210

For constipation relief tomorrow 
/ reach for EX-LAX^tonight. t

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 folio* 
directions.
C Ex-Lax. Inc.. 1982

Ini LIUDAS MIKŠYS, 
50 metu studijavęs, kaip

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
1. Dr. Kario Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,

JI tomai........ ......................................     flO.OO

2. Prof. Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl. 36.00
II dalis, 229 psl.j________________ ______ $6.00

3. Miko šileikio, LIUCIJA, proza. 178 psl. _______ _ $5.00

4. Janinos Narūnės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl. $5.00

5. Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. _________________ H-00

6. J. Venclavftjr, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.
60 psl.12.00

NAUJIENOS, 1729 So. HaVed St., Chicago. Bl. 60606 siųs-
kite čekį Ir prid^kH vien^ dderj pertiuntimo fFtMooic 

i

IŠ PRAEITIES uKAlxU
ATEINA LIETUVA

700 pnaispitj knygą, kurion sudėjo riaką. ko Bet kada ir 
Bet km, bet kana kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui 
tr lietuviu kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padare 
lietuviu kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslins vertimui 

h patarė mums toliau studijuoti.

««. Kieti rtrietiaL FaJto

8 X n u E R O 8
EU S. HaJstea St, gEitexsro, FC
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“PASAULIO LIETUVIO” REDAKTORIUS NIEKINA 
TUOS, KURIE ĮSPĖJA NEITI SU VELNIU 

RIEŠUTAUTI
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jei tokie ekskursantai atvykę Vilniun, nuvyktų Gedi
mino kalnan ir ten iškėlę trispalvę, sugiedotų Tautos 
himną. Tai būtų kuo tokiais pasididžiuoti. Be to, noriu 
aiškiai, o ypač, “Pasaulio lietuvio” redaktoriui pabrėž
ti, kad mūsų laisvės kovotojai — partizanai mirė ne už . 
Lietuvos gamtos grožį, bet už tautos laisvę, kad lietuvis j 
nebūtų vergas, o laisvas.

Be to, tokie ekskursantai neparodo net ambicijos, j 
juk jie, ten vyksta ne kaip Vasario. 16-sios gimnazijos I 
mokiniai,o tik kažkokie tai, mažo vokiško miestelio gim- ■ 
nazijos mokiniai. Juk ten niekas nemini Vasario 16-sios j 
gimnazijos vardo. Ir suprantama kodėl.

Ji rašo, kad gimnazijos mokiniai naudojasi okupuo 
toje Lietuvoje pagamintomis knygomis. Ir tai laiko di-1 
dėlių laimėjimu, nes einama su besikeičiančia ir progre- ■ 
suojančia kalba ir Lietuva. Taigi, ar tai nepalanki pro
paganda Lietuvos pavergėjui? Jau vien tik už tokį vie
nintelį pareiškimą “Tėviškės” draugija mielai tokius- 
“turistus” veltui po okupuotą Lietuvą vežioja. Taip pat, 
matyt, kad jiems niekas nerado reikalo paaiškinti, kad 
ir Maironio poeziją okupantas yra “išplovęs”.

0 dėl tų pasivaikščiojimų parkelyje savo laiku Br. 
Nainiui buvo paaiškinta, kai jis tyčiojosi, kad gimnazi
ja neugdo “Šv. kazimierų”. Bet šia proga noriu kartu 
priminti, o vis tik parko krūmai, nekokia vieta vedy
boms pasiruošti. Tokiam lemtingam reikalui, kaip vedy
boms susipažinimui yra vietų ir be krūmų. Vertėtų au
stralietei paskaityti “Tautos gyvybės” žurnalą, 1984 m. 
nr. 3, kuriame viena motina su ašaromis skyse rašo: 
“1982 metų rudenį išsiunčiau į Vasario 16-sios gimnazi
ją savo 15 metų dukrą. Kai 1983'^metų birželio mėnesį 
nuvykusi jos pasiimti, ji buvo nėščia. To kūdikio tėvas 
taip pat Vasario 16-sios gimnazijos mokinys šešiolikme
tis Markus Martiųoff.” t j . /f \ ‘ J

Tai parašė Br. Nainys “teisįbę” ,kad ten neūgdonii 
“šv. kazimierai”l Ši 'metina mini savo laiške ir tą parke
lį, tik ne-tokiu nusiteikimu, kaip “Pasaulio lietuvio” re
daktorius'. ■ • . 1

Teisybė, kad išeivija didžiuojasi kiekviena: lietuviš
ka mokykla. Bet sąmoningi išeivijos lietuviai niekad ne-? 
sididžiuos tokia mokykla, kur okupanto agentai, jon at
vykę organizuoja mokinių išvykas į okupuotą? Lietuvą, 
irtai, kaip rašo australietė, be gimnazijos vadovybės" 
žinios. '

Australietė Danutė savo rašinį baigia taip: “Ne
verkime dėl ok. Lietuvos, bet žvelkime realiai į jos pa
dėtį. Kovokime ne su Lietuvos lietuviais, bet su okupan
tais”. Reiškia ji pataria neverkti, nes jau Lietuva “rea
lioje” padėtyje. Taip pat ji pataria nekovoti ir su lietu
viais. atseit, KGBistais, kurie okupantui patarnauja 
naikinti mūsų tautą. Pagaliau, kokie gali būti tiesiogiai 
ryšiai su okupuota Lietuva, kai ji atskirta nuo laisvojo 
pasaulio geležine uždanga? Ir ji užbaigia savo rašinį 
gryna nesąmone. Būk A. Svilonis norėtų, kad jaunimas 
būtų aklas, bet ne realiai žvelgiantis. Nesąmonė! A. 
Svilonis kaip tik ir liepia pramerkti, akis, ne tik PLB- 
nės redaktoriui, bet ir jaunimui ten nuvykusiatn ir ma
tyti, kaip pavergtoji beturiu tauta fiziniai ir dvasiniai 
pra apslopinama.

Tokį rašinį Br. Nainys atspausdino, vasario mėne
siui. skirtame “Pasaulio lietuvyje”. Jis savo prierašu 
pila pamazgas ant tų, kurie pasisakp, kad okupantas,

- - teigtu draugijas popiežius A. Sviloniui paskyrė už jo reoganišką veiklą
r tautiškiausiais var- ’ medalį, kurį jam, kažkas veža.... štai koks LB-nės ofi-

‘ ? j ciozo tvarkytojas.

i 
£•
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KAIP GORBAČIOVAS TAPO RUSIJOS VALDYTOJU draudė Aiuhopovni ir Alujevui 
šaudyti policijos vadus- Tada 

ir.^kytoju Kalnuose ne-Į Andropovas paskelbė, kad Brež
cnvo jokios mokyklos, bet Mask} nevo duktė, sus.taivsi s 
ra kiekvieną mėnesi siuntė pini į xos~"T 
gits mokxloiu algoms.

Gaidaiia> Atujevas Azerbai-

Prie£ 54 metus Michailas, Ser
gejaus sūnus, Garbačiavss gimė 
Stavropolio provincijoj: Jp jo tė 
vns buvo mažažemis ūkininkas, 
bet visi vaikai buve išmokyti'

nutarė"
ijsg.iidyti 3takingudsitrs Azerbai

Australietė Danutė Baltutytė, savo rašinyje klausia, 
kokią teisę turi p. A. Svilonis uždrausti pamatyti Lietu-- 
va? Tiesa, Jis tokios teisęs h’ galios neturi Vasario ,16-'- 
sfoŠ g^mAazijos mokiniams, uždrausti naudotis “Tėviš
kės”' draugijos, KB'padaTiiiio paslaugdniis.Bet jam nie-: 
kas negali uždrausti Įspėti tuos, kurie naudojasi “Tė
viškės” draugijos patarnavimais, kad tai, išeiviui lie
tuviui yra didelė gėda ir negarbė, nes toks lietuvis ar 
lietuvė nepaiso tų principų, kuriais turime vadovautis 
kovoje dėl pavergtos tautos laisvės. Niekas jam negali 
uždrausti pasakyti neiti su velniu riešutauti. Toks ben
dradarbiavimas su mūsų tautos budeliais, kurių ran
kos yra suteptos mūsų brolių krauiu, yra šlykštus pa
sityčiojimas iš mūsų tautos kankinių. Nejaugi, minė-: 
toji Danutė ir Br. Nainys būtų laimingi, jei mūsų pa
triotiškoji visuomenė dėl tokio bendravimo tylėtų?

Tiesa, jos rašinyje skaitome, kad ekskursantai ne
tampa komunistais. Tiesa, mes neturime statistinių 
duomenų, kiek jų tampa ir kiek ne. Bet gi, reik pabrėž
ti, kad okupantas ir nesiekia juos visus iki vienam pa
versti komunistais. O vis tik, niekas negali paneigti, 
kad jis vieną, kitą neįtraukė į savo tinklą. Faktas ir 
jau viešas, kai vienas iš tokių buvusių šios gimnazijos 
mokinių yra tapes uolus rašėjas komunistinėje spau
doje. Ar gi, ekskursantui nėra didelis laimėjimas, kai 
tokie ekskursantai reiškia padėką “Tėviškės” draugi
jai, kuri juos nuvežė Palangon ar Klaipėdon.

Tikrai, mes galėtume pasididžiuoti tokiais “turis
tais”, jei jie, ten nuvykę sugebėtų, nepaisant varžymų, ■ nepaisant, kokias ir kokiais vardais s' 
pasprukti iš “globėjų” globos ir aplankyti kalėjimus ir i ir jas pavadintų lietuviškiausiais ii — 
ten pamatyti, kai tamsiuose požemių rūsiuose yra pū-' dais jų visų uždavinys pavergtą lietuvių tautą sunai-; 
domi mūsų broliai patriotai. Būtų kuo pasididžiuoti, kinti. Bet Br. Nainys už tą, ypač iškoneveikia A. Svilo-

dirbti vušus žemės darbus: ganė džiane pradėjo areštuoti komu-Į 
kiaules, so'.tino bulves, plauste su i Justų partijos vadus ir juos šau- ■ 
daigais, jas kaupė, kasė, tarka-1 dy:i. Maskvoj veikiantis partijos j 
vd, kėpė "r valgė, kaip'.vrs’ ma-r centro komitetas buvo labai pa I 
zų ūkininkų vaikei. • pienlantas, kad suėmė,
: Kaf isjlikino, kad ivsąęms ,ne>-
bus galima/psasimautinti nedide- 'džiano komunistus. Azeitiaidžia 
bame ūkyje, įstoję j komjaunr-I no gyventojai, taip pat labai 
tuo' organizaci ą ar išvažiavo 
veikti į Užkaukazj; Ten Įstojo i 
Aitdropovu organizuojamą KGB 
organizaciją: Užkaukazėje Jis 
rengėsi < elgtis taipį’Jtaip Aluje-

•vas elgėsi Azerbaidžane. Paste
bėjęs. kad .Ažerbaiųfejio kotiTU- 
nista’ykaip ir gru-zinai, apgąudi 
nėjo Maskvą- Azerbaidžiąaė ne
buvo jokių mokyklų, bet aze»-i 
baHlžiauiečiai sudarė kalnuose 
kelias mokyklas, mokytojų sąra
šus ir iš centro gaudavo pinigų

j džiaugėsi. Azerbaidžiane komu
nistą: buvo (ŲižLusi sukčiai'ir 
apgavikai. Visidžiaugėsi,' kai 

Alujevas juos satidė. , ■
Kai Alujevas bgve perkeltasį 

P iet« R’..’ siją -HUSfelė'. 'j’ietos 
’policines vadai ęi^įi, .kaip Ažsr 
haidžiano kbmvnsšfcki.jdi' /Ąltfjė'- 
'vas rengėsi juoš?' šįaūSyti.; titaf 
Brežnevas■ pasiptieširo. Mes 
■pialtnair. tą -šaką,'aut kurios- sė
dime. centro komitetui pasakė 
Brežnevas. Politikos biuras, už-

_ _____...... . . . su jvlass-
teatro direktorium vežė auk 

>ą j užsieni, o sūnus Lieksem- 
brrge turėjo nusipirkęs tris na
mus ir Liuksemburgo bmikan 
deda savo šantaupas.

iAndropovjts Brežnevui labai 
smarkiai ‘pakenkė, bet Brežne
vas jau' buvo ilgoms. Andrcpo- 
vas Brežnevą apstatė, paėmė par 
tijos vadovybę ir Biežnevas ne
galėjo Andropovo nusikratyti. 
Andropovas atsigąben'o Gv 
Lovą Į Maskvą, ked kage’i

. Įstaigoje tuj’ėt^ ištikimus kr
Gorbačioviis tapo pa 

’^•r?nra.Usių Andropovo bendia 
hhi<bįjš padėjo Andropovui 
Sfatyįtū kaip.’komu nistiii M:>

istų 
nu- 
įki
lai-

kvo

nį biauriais, .paniekinančiais pravardžiavimais. Lyg ji=. 
norėtų okupantui viešai pranešti koks A. 'Svilonis yra 
nedraugiškas “Tėviškės” draugijai. Lyg jis ji •hoi’ėtų 
nuraminti,- nes Svilonis yra toks ir toks. Tad ir klausi, 
kas gi, iš tikrųjų yra Br. Nainys, kuris UB-nės pasam
dytastvarkyti PLB-nes oficiozą? Ir klausi, ar ne lai
kas PLB-nės vadams susimąstyti, ko siekia toks redak
torius? Ar ne gėda PLB-nės vadams, kai šis Bažnyčios 
iherarchijai daro užuominą, kodėl ji A. Svilonio nesu-- 
likviduoja? Reiškia, jis skundžiasi! Galvoji, gerai, kad 
Br. Nainys ir A. Svilotįis gyvena Amerikoje, o ne oku
puotoje Lietuvoje, nes kam jis tada skųstų sulikviduoti 
A. Svilonį? Ar jis nepasitarnautų, kad A. Svilonis bū
tų nulydėtas i Sibiro gulagus? ■*-

Pagaliau, ar tai ne jo cinizmas, kai jis,, kad ir ne
tiesiogiai tyčiojasi ir iš popiežiaus. Mat. jis spėja, kad

• -..r' Andro
povas sujli'g’bvtai -kiekvieną mė
nesį jis perleisdavo' dalį savo pa
reigų Gorbačiovui.

t Andropovui mirus Goibačio- 
vas„turėjo. tą pačią įtaką komu- 
iųstų partijoj, kokią jis turėjo 
Černenkai mirus. Tichoncvas, 
Gromyka It,kiti seniai i 
partijos' vadovybės nepi
j-aiiiĮesiĮieins-. komųRistams o šį 
kartą. ?oįj.partijos vadovybė 
vo pasiūlyta Gromykai, tai 
pats pasitilė vado\ybę peni 
Gobaciovni- . Visi seniai prii 
Dabai: Gorbačiovas išrinktas 
lijos generaliniu sėkre-rium 
nerallnis sekretorius tampa 
litinio biuro pirmininkas. C
bačiovas valdo kagėbistus, poli
ciją. partią. bet jis dar nevaldo 
maršalus. Kai Gromyka pasiū
lys paskirti Gorbačiovą krašto 
prezidentu tai tada kariuome
nės štabas ir visi maršalai 
>aikdins ištikimybę Gor’c 
viii. Taila jis padary:. gilesne 
kaitas <ov;etn vadovybėje, 
-ur jis

are 
lįsti

Jis 
ioti 
trė.

po-

A. SvtiZonis

lo
pą 
/i- 

parinks jaunesnius žnio-
(Perkelta į 5-tą pusi.)

J. KLAUSEIKIS * i

LIKIMO KELIAIS SU S. RAŠTIKIU
(Tęsinys)

“Aš pasakiau, kad reikia grįžti dar prie po-.4 
sėdžio pabaiga’ paliktųjų paragrafų. Tada Raš
tikis susiraukęs piktai tarė: ‘Tad kam čia mes 
tiek laiko praleidom?” Šį kartą ir aš supykau. 
Posėdį paskelbiau baigtu. Visus atleidau, o Raš- 
tikį paprašiau pasilikt*.

Kai buvome likę tik dviese,aš jam pasakiau, 
kad jis pats yra buvęs Krašto apsaugos minist
ras ir žino,jog būtų juokinga riti į Ministrų ta
rybos posėdį su įstatymo projektu, kuris yra 
priešingas konstitucijai. Juk kai buvo svarsto
ma dabar veikianti konstitucija, greičiausia, bu
vo atsiklausta ir jo numonės. Reikėjo tada toki 
nuostatą pasiūlyti. Raštikis atsakė, kad jis ir 
tada to norėjęs, bet jo nepaklausę. Aš pasakiau, 
kad tai ne mano kaltė ir. kad aš šiandien svarsty
je projekto Ministrų tarybai nesiūlysiu. Taip tą 
dieną išsiskyrėm, kaip niekada iki šiol.”

‘ Kai likau vienas — nenorom pagalvojau: 
nejaugi jam būtų patikęs Lenkijos režimas ir 
jis būtų panorėjęs pasidaryti Lietuvos Rydz- 
Smigly?”

Musteikis rašo, kad su Raštikiu santykiai 
buvęWį biiii pašliję. Be abejo, Raštikiui buvo 
sunku> smūgi?, kad jo planus pirkti sunkiąsias

patrankas ir Įsiveržti Į vyriausybę sugadino 
Musteikis. “Fragmentuose” rašoma, jog po kiek 
laiko Įtempimas santykiuose atslūgo, viskas iš
silygino, buvo pamiršta. Tačiau Raštikis vargu 
pamiršo, nes savo atsiminimuose net pasišau
kęs liudininką Į pagalbą, rašo generolą buvusį 
tokiu, kurs savo neg’iežtu elgesiu kenkęs karių 
drausmei palaikyti.

KODĖL KARININKAI IŠSKIRTI Iš 
KITŲ UNIFORMUOTŲ?

Įvairių žinybų Lietuvos valstybės valdinin
kai privalėjo darbo metu būti uniformuoti. Kai 
kuriems valstybės darbams reikėjo specialaus 
pasiruošimo — baigti nustatytą mokslą. Pvz.: 
miškininkai, telegrafo, telefono tarnautoja* ir 
kt. U už mokslą, už pragyvenimą besimokant 
patys turėdavo užsimokėti, o pradėdami darfcą 
savo ar pasiskol'ntais pinigais tureio uniformas 
įsigyti. Uniformuoti buvo geležinkeliečiai, poli
cija, paštininkai, muitininkai, miškininkai.

Karo mokykloje mokslas, pragyevniiue iš
laidos, t. y. maistas — veltu*, iš valstybės iždo 
apmokėta. Baigusiam mokyklą jaunam karinin
kui iš valstybės pinigų pasiuvama uniforma, nu
perkama ka* kurių gyvenimo pradžiai reikmenų, 
duodama’ nemaža suma litų, taip ir susidaro gra
žus, jau ne tūkstantine skaičiuojamas juinfCtt) 
karininkui kraitis.

Kodėl išskiriami iš kitų tarnautojų? ,\r kad

tomis uniformomis paraduodami sudarytų g*’a- 
žų va*zdą publikai pasižiūrėti? Manau, kad ne.

Karo mokyklą baigusis prisiekdavo ginti 
valstybę savo gyvybės nesigailėdamas, tai dide
lės atsakomybės, net skausmingos aukos paža
das. Iš kitų uniformuotų ar neuniformuotų val
stybės tarnautojų tokios priesaikos nereika
laudavo.

Priesaikos programos eigoje buvo ir tas šū
kis; “Be reikalo nepakelk, be garbės nenusi
leisk!”. Buvo reikalas kardą ai’ kitokį ginklą pa
keiti, bet kariuomenės vadovybė pakriko.Tačiau 
aukų visiems apsto: kalintų ir nužudytų, Sibiran 
išvežtų, prie Červenės šūtatiflytų ir kt. Laimin
gai buvusį katiuomenės vadą gen. Raštikį nuo 
mirtiės draugai išgelbėjo, prikalbėdami bėgti ir 
padėdami pabėgti į Vokietiją, bet i o šeima Į kan 
čtas ir į vargą papuolė, Tflažoji duktė Sibire mi
rė. Raštikis kartkartėtaiji apie Šeimos nelaimę 
knygose dejuoja, net prieina išvados, kad kari
nė tarnyba užtraukė tą ndferimę. ’Gi Į aukštas pa- 
rrigJs buvęs prieš jo valią Įsakymu Įstatytas. 
(640 pri. IV tomas).

1973 nu parriakiau savo nuomonę poeto žo
džiais. jog raudot ir žluriipt dalykas jaunų mer
gaičių ,ir kad js ka^k^ga -ris po keletą 
kartų šeimos tragediją apryKmėja. Ketvirtame 
tome jis atvepia šitaip:

“Nejautrūs žmonės gali šypsotis iš kitų 
žnlon*ų šeimyninių nelaimių. Mano atsimini

muose aprašytos mūsų šeimos nelaimės nėra nei 
tuščias žliumbimas, nei raudojimas, bet žiaurūs 
faktai iš bolševikų okupacijos laikų. Kodėl mes 
privalome dėl tų žiaurių bolševikų padarytų 
darbų tylėti? Ar todėl, kad dabar net patys bol
ševiką* apie tai tyli ir stengiasi, kad ir kiti tų 
žiaurumų neprisimintų? Nejaugi ir mes norė
tume prisidėti prie tos bolševikų propagandos 
ir griežti vienu smuiku su jais? Aš to neda
riau ir nedaiys’u.”

Puikiai viskas dėtųsi, jei tų skausmų nuola
tinis minėjimas pabaimintų bolševikus, ar juos 
išgirstų, kaip sakoma, laisvasis pasaulis. Gi nuo
latinis jų tarpusavyje aprašinėjimas Įgauna ki
tokį aspektą. lyg iei&ojimą ypatingos užu-mau
tos. Tuo labiau, kad pats Raštikis, buvęs Kariuo
menės vadas, net Smetonai posėdyje jtaig- vo, 
jog ultimatumas t*k prieš tautininku va’ ’ ją. 
Vėliau nepaklausė pgtr.rino- gelbėtis, nr l iko 
okupuotoje Lietuvoj įr savo įstūmė Į oku
panto nagus : -

(Bus daugiau)
---- ------- . v,

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 1 
SKAITYTI OIFNUA<tl "NMIJIFNOS ‘ 1

t Na’iiicn.r.. ( h v. Mareli 15, 19H5
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‘Lietuvos Aidai
<AZ1 SRAZDŽIONV"’

DR. PAUL V. DARGIS 
gydytojas ir chirurgas 

Westchester Community klinikos 

Medicinos direktorius

1938 S. Manheim R< Weetohotor, 1IL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienom

/ - -■

4

QUO piTTHĄjį i Vin

Udieoio 8M raL vaksie 
^tsoe uldor ii WCEV

Montessori knokykla

H. VILIAUS

Modernios poezijos knyga. Kaina 5 dot Minkšti 
viršeliai Pasiųsime poeziją, ka 

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

liUHIIIH

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

OPTOMETRISTA5

2618 W. 71.1 Št Tel 737-5149

.ir “contact lenses”,

Ofise telefonas: 776-2S80, 
Xaziaencijoi telcf.: 448-5545

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3921 West 103xd Street 
Valandos pagal rasi tarimu

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 West 63rd Street 

Valandos: antrad. 1—i popiet,

— —
PERKRAUSTYWA1

šakių Apskrities Klubo meti' 
niis susirinkimas įvyks sekma
dienį, kovo 17-tą dieną, 1 v. po 
pietų Vyčių salėj, 2155 W. 47th

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

. 5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 3371*'

TeL (»13) 321-4200

1
| TeL 376-1882

(Tęsinys) pusi.). Visą gyvėfirmą buvo ub-
.. ix*-.. Lk šti.'ivieniKimo Tiaiyš ir 1933 susirmKimas. tarp ktių,i ,, , .

Vinz-. K’n..aiin I nbpnklaitšomą Lietuvą.

St. Kviečiame visus narius atsi
lankyti, nes yra svarbių reikalų 
aptarti. Po susirinkimo bus vai
šės. Valdyba

TĖVAS IR SŪNUS

VANCE FUNERAL HOME

Laidotuvių Direktoriai

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

Nuo 1914 metų

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Telefonas — 6 5 2-1003

1 *»X5

tIGHT flfACT Dm ASf

2657 W. 69th STREET 
Chicago, IL 60629 

Tel. 925-7400 ANC L G a N ASSOCIATION 
' 4040 ARCHE* a vAiijf. 

’• Chicago, IL 60632 
CHICAGO, IL 60632 ,

Sąskaitos apdreusto*) 
iki $100,000.

8929 SO. HARLEM AVE. 
Bridgeview, IL 60455 

Tel. 598-9400

MIDI AND FEDERAL 
INGS aptarnauja taupymo ir 
Mimu paskolų reikalus visos 
mū^ų apylinkės. Dėkojame 
Turns už mums parodytu pa
sitikėjimą. Mes norėtum bū
ti Jums naudingi ir ateityje.

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

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

- — žemaičių Kultūros klubo 
eilinis narių susirinkimas įvyks 
trečiadieni, kovo 20 d., 1 vai, 
po pietų,‘Anelės Koj’ak salėje,: 
4500 S. T aiman a-vėi Nariai pra-: 
šomi atsilankyti, nes yra 'jąvaav 
bių .reikalų aptarti. Bus ir vai
šės. . Rožė. Didžgalvis, rašf

ROCKFORDO ZIKIOS
MCSŲ MIRUSIEJI

Koyo 2 dieiią palaidojome Kal
varijos kapinėse Ona Jucevičre-^ 
nę, sulaukusia 94 metu afnžiaUsi; 
Jos vyras mirė prieš 9 metus.

P. Jacevičiai dau padėjo nau- 
jiestėrnsf dtSyiams įsikuriabt 
.šiame ki'astęT^Įla^^avcdiiąs mi- 
Įrė kovo A diehą/ųEjikUsi 88 rh. 
amžiaus. paįailJpta ’ kovo.' 7 ti. 

'Kalvarijos kapinėse.

R.ockįoi'(liętis'Lietuvių Žagarės Klubo me-’ 
tinis narių susiiThkimas pyks 
šeštadienį, kovo 23 dieną, 1 vai. 
po pietų Anelės Kojak salėję, 
4500 Š. Talman avė. Nariai įpra
šomi atsilankyti, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti. Bus rin- 
kimiai. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

ZARASIŠKIŲ KLUBO narių 
mefinis susirinkimas įvyks sek
madienį, kovo 24 d., 2:00 v. po
piet. Vyčių salėje. Nariai pra
šomi gausiai dalyvauti, nes tu
rime daug svarbių reikalų ap
tarti. Po susirinkimo — vaišės.

S. Rudokas, seki.

Apdraustas perkraustym^?
Iš Įvairiu atstumu.

ANTANAS VILIMAS 
ar 376-5991

Leidimai — Pilna apdriuda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

JL ŠERĖNAS. T>L 925-8063

KAIP GORBAČIOVAS TAPO
RUSUOS, VALDTOJAS

(Atkelta bšl.i’k
nes, o Gromyka paskirs vyriau- | klausė. Maršalas Sergejevas klau 
-iu savo patarėju ir leisGromy-j -ė pelitinio biuro nutarimų. Jis 
k?.Lvaldyti RUšijbs u^iėMio rei-1 uždraudė .sovietų kare jėgoms! 
kalus.

Gorbačiovas savo. ĮshĮkrhinius 
gali keisti-, kaip kaitaliojasi: karna 
eonas, bet jis yra geras kalbėto
jas ir kitaip galvojančius moka 
gana lengvai įtikinti.

Kaip Andropovas apstatė ligo- 
■ą Brežnevą, taip Gorbačiovas 
ansiatė Černenka. Pastarasis ne
jučiomis perleido Gorbačiovui 
partijos vadovybę. Kada Černen
ka mirė. Gorbačiovas buvo ga- 
lingiaiis'as žmogus Rusijoj. Jis 
Komunistų ]>artijos vadovybėje 
turėjo save žmones. ĖGB jo

Michalinai Baronienei
mirus,

dukrai Mildai ir žentui Antanui Vaivadams, duk
rai Lilijai ir žentui Vytautui Povilaičiams. vaikai
čiams ir provaikaičiams bei kitiems giminėms ir 
artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą ir 
kartu liūdime.

ROŽĖ DIDŽGALVIENĖ
KOSTAS AUGUSTAS

SOPHIE BABCW
CAOŪO tSIMOf VALAMDO*

WOP A. - 14W AM

y*dė|e — AJdeae DetMrw 
778-1M>

F15 9 »•. MAPLEWOOD AVI 
CHICAGO, IL 6Mt9

M
MIDLAND 
FEDERAL 
SAVINGS

V. Sirvydai

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AME
RIKOJE UŽUOMAZGA

Kovm ;
ifariii Įsirašė Vincą Karaliui 
■1B64 1»44), kuris Amerikon at- 
vyko 1689 m. ir rūbą -siuvyklas Į 
pėlhu Paltimorėje siekė įkurti I 
ėję tversi gyvenusių laisvamaniš- 
jibs krypaės bikrašcių: Kardas 
1.1 .'':9b ni. bal. 1, 18s8 m. spalio 
>1; Galybe (1898 m. išleido 12.

• Wiimeriii)Naują braiigija (1898 
ns., špjjio H - 1899 m. geg 19). 
Kilu taiką Brooklyn, D’, r- leido. 

*-.t.vaM'nj Spindulį (i904’m-: rūgs?
- ijji ui. geg. iv;. Durnsaso

- islėMircą septynių, laisvamaniš
ko TUrwio.knygeliu (1395 1898) 

-j Ą- dg. 'jono Šliltpy ' Lieitivy.stės

SakmdžJb sUsirnikirnas atsis- 
' velkino su ŠKlipu, kuris .gavęs 
! gydytojo diplomą (1891.m. kovo 
29), išvažiavo gydytojauti į Wil
kes Barrė, Pa. Jo vieton pirmi
ninku išrinktas Ignas Bubelis. 
Aėguiės šusarinkimė 'pasidžiaug
ti kubpbš- įkūririiu Plymouth, i 
iJa. ir jai pasiųsta paskleisti 1000 
egž. Vytauto pavėlinių. Birželio 
suširih'kimūi Tafnaš Aštramškas 
ir Shenandoah, Pa., ir M. Kašubą 
iš Pitišton, Pa. pranešė kuopų 
įrikūrimą savo kolonijose. įdo
mu, Paltvmorės kutpon nariu 
priimtas vienas, ukrainaš, kuri s 
riorėįęs dirbti lietuviams kiek 
gali./Kuopa nutarė išleisti ang
ių kalba propogandinį The Bes-1 
bality of the Russian Czardom! 
.oward Lithuania.

šis .pirmas Amerikos lietuvių 
inforinaėihis anglų kalba leidi-1 
nys ah.erkiebi.ims apie lietuviui 
lautOb-pdlitinį reikalą buvb vai
sius Lietuvių Mokslo. Draugijos 
1890 metų nutarimo ruošti eilę 
protesto mitingų prieš Rusijos 
valdžią, kurie “parodytų pasau
liui, -kokius Įrankius maskolių vy 
resnybė naudoja nusmaugti lie- 
:iivių tautą, be to, ii pabudinti 
lietuvius, kurie dar miega neži- 
nios, abejonės ir nesusipratimo 
miegu’’.

siu mitin.ru 1891 metais buvo 
suruošta trys — visi gegužės mė

kištis į vadovybės perleidimą 
jatinėsn^siėms. Jis girdėjo, kaip 
Gfbriiyka. ČėFhenkos įgaliotas, 
pėlitrnfemė biure pasodine Į sa 
vp vietą maršalą Dim’trijų Us- 
tihovą. Jis nenorėjo, kad Grčmy 
ka ir jį šaltu vandeniu n.eapipib-

yGromykai nereikėjo kartoti 
argumentų, kodėl Gobačiovas 
privalo būti paskirtas partijos 
generaliniu sekretorium, o vė
liau ir vyriausiu visos Sovietų 

’Sąjungos, valdytoju. Maršalas 
Sergejevas pasižadėjo paruošti 
įsakymą vi.-oms sovie.ų karo jė
goms.

Gorbačiovas, Andropovo glau
dus bendradarbis, Černenkos bu i 
vo paskirtas Federalinės Rusijoj 

i komunistų partijos generaliniu;
sekretorium, o Gromyka jis pa-Į 
siūlė visos Sovietų Sąjungos ko; 
munistų partijos generaliniu sek ■ 
retorium. Tokiu būdu jis, be-1 sanavičiaus Aušros eilėraštį 
veik nenorėdamas, Ūpo visos ".Abejojantiems’’. Deklamavo kit 
Rusijos ir rusų pavergtų tautų ką ir Vincas Karalius, A. Neinu- 
vaklytojas. a ir S. Vencius.
praeitis, dabartis ir ateitis’’ (83 ((Bus daugiau)

žės 5 buvo atėję ap:e 506 lietu
vių. Kalbėjo amerikietis svečias 
ir dr. J. šliupas su kun. A. Bur
ba. Jaunuolis Nikodemas Želvys 
(vėliau gydytojas ir Snsivieniji- 
mo veikėjas) deklamavo iš Ba
sanavičiaus

Onai Žadeikiene’
V ASAITIS-BUTKUS

mirus oknp. Lietuvoje

liūdi- tai jos sesutei ANTANINAI REPŠIENEI, 
L L. Būties gvnėralinėi sekretorei, reiškiame

UEuoj.iiita ir kartu liūdime.

R. L. B nė TARYBA ir
CENTRO VALDYBA

1729 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

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

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

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

, Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

1424 South 50th Avenue 
Cicero, UI. 60650 

Tel.: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJDIO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

mitin.ru


A. Vinikas

Kaip ir kasmet, Amerikos Lie
tuvių Taryba, talkininkauja.it 
specialiai sudarytam komitetui 
C vietiniu organizacijų, suruošė 
Lietuvos- nepriklausomybės '57 
rių metų atkūrimo sukaktį.

Sukakties minėjimo įžanginę 
dalį pradėjo ALTo skyrius ilga
metis pirmininkas, veiklus lie
tuvis, Amerikoje gimęs, .A. Vini
kas. šiaurės Indianoje 9 ameri-' 
kiečių laikraščiai palankiai ap
rašė 16-fos Vasario prasmę, Lie-, 
tuves garbingą praeitį, ALTo 
pastangas Lietuvos nepriklauso-' 
mybei atgauti, ir kaikurie laik
raščiai paminėjo, kas sudaro ko
mitetą suruošti minė:ima. i V V *. •

Ea-t Chicago Hammond ir 
Gary miestų merai priėmė de
legacijas 16-tos Vasario proga, 
pasirašė proklamacijas, ir paske! 
bė Vasario 16 Lietuvių Diena.

Hammond radiio stoties WJ-' 
OB žinių komentatorius Irving 
Lewin Vasario 16 d. kasmet ne
mokamai perleidžia lietuviams 
savo pusvalandį, ir pravedė pa
sikalbėjimą apie Lietuvos pen
kioliktame šimtmetyje garbingą 
praeitį, komunistinę okupaciją, 
dabartinius vargus ir paskuti
nius įvykius.

Nuskambėjus Lietuvos himno 
garsams, šiais metais pasikalbėji
mą labai gerai atliko A. Vinikas. 
vietinio ALTo skyriaus vice, 
pirm- K. Baltrušaitis, B. Vaup- 
šaitė, ir R. .Razelinskas.. galėjo

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLA IR 
JOS KARIŪNU LIKIMĄ Liberty Federal /avinas

AND LON ASSOCIATION

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

Čekį rašykite ir siųskite:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, Chicago, Ill., 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. (Persiuntiirni pridėti 51) 
Sftjstl čekį:

Naujienos, 1739 S. Halsted St
Chicago, U. 60608

Filadelfijos Federaline Liberty 
Taupymo ir Paskolų Bendrovė

1984 metų sausio 29 dienų 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 $23,900,000. 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 
gauti finansines informacijas, prašomas rašyti 
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 
dolerių. - ~ * i’&

nori 
šiuo

C. S. CHELEDEN, 
Emeritus pirmininkas

Sv. Kazimiero galybę J^rapųos 
į mišrus chorus, .vadovaujamas 

muziko A. Gedi; icio, gražiais 
balsias sugiedojo tai dienai skir 
tas giesmes, nžbeJgdanii Lietu
vos himnu. Vėliavas įnešė B. 
Tirrkevičir.s ir A. Degutis. Besi 
renkamieji į pamaldas visi buvo 
papuošti tautini?/-> ženkliukus, 
kuriuos prisegė B. Tampauskie- 
r.ė R. Ne niekas tuc metu pagal 
zaiašą oriėmė aukas ii turėjo 
gerą pasisekimą. Tą pačia di.-ną 
4 va.l vakaro Akai eminė dalis 
vyko Šv. Kazimiero lietuvių pa- 
japi’os salėje Gary, Ind. Minė
jime dalyvavo apie 130 dalyvių. 
Už garbės stalo matėsi A. Vini
kas, ilgametis ALTc skyriaus 
pirmininkas, mik* apylinkėje žy
mus visuomenininkas, A. Nenie- 
nė, ilgametė ALTo skyriaus vi
cepirmininkė. veikli patriotė, iri 
nėtos parapijos klebonas dr. 
kun. I. Urbonas, kun. B. C:e- 
sielski. P. Visclosky, šiaurės 
Ind. kongresmaras, D. Danila- 
vičiutė — Dumbiienė, pagrindi
nė paskaitininke lietuvių ir ang
lu kalbomis B. Vilutienė, vie
tinio ALTo skyriaus sekretorė, 
A- Brazis. Metropolitan Operos 
solistas, Aldona Brazis, muzike 
akompanatorė, J. Krupa, East 
Chicagos miesto atstovas, lietu
vių geras draugas ir veiklus ame 
rikiečių organizacijų viršūnėse? 
Minėjimą pradėjo trumpu, žo
džių A. Vinikas. Įnešus abiejų

<! ‘i-vti- pe pusė milijono ame 
rikiečių. Tenka paminėti vi i 
programo <1: lyviai, gimę Ame
rikoje.

i Programą organizavo B. Vi- 
!iiti**nė. ALTo skyriaus sekre
torė.

Tą patį rytą stiprus ir šaltas 
vėjas pūtė, apylinkės lietuviai

vai. -klibėjo prie East Chica- 
gos mieste rotušės iškelti Lietu
vos trisn-lve ir Amerikos žvaigz 
dėtąją. °ris rinko apie 160 daly
vių Ju tarpe buvo 80 unifor
muotu legi. nierių, Vytauto Pos
tas 239. A.mei .‘kiečių Allied Pos
tas 369, ir moterų pagelhinis vie 
nelas — Auxiliary. Vėliavos pa
kėlime a.-istavo tautiniais rūbais 
pasipuošusios dvi sesutės Navi
kaitės. Abiejų valstybių him
nus grojant, pakilo vėliavos ir. 
po to A Viniko trumpos kal
bos, S Kozlowski sukalbėjo 
maldą.

Prasmingas kalbas pasakė A.1 
Vinikas. East Chicago miesto 
atstovas J. Krupa, Vytauto Pos-' 
to vadas A Waiciulis, Allied Pos- i 
to vadas C. Lukawski ir kiti.

Iškilmes užbaigė legionieriai 
darniais salvių šūvių garsais. Iš- ( 
kilmės vj-ko gilaus tautinio su-j 
sikaupimo ir Lietuvos laisvės 
vilties ryžto dvasioje-

A. Vinikas visus pakvietė į
bendrus pusryčius, kuriuos pa-■ valstybių vėliavas, solistas A. i 
rūpino legionierių Allied Pos-. Brazis sugiedojo Amerikos ir 
tas 369, o gėrimus vietinis ALTo j Lietuves himnus, akompanuo- 
-kyrius. Pusryčiuose dalyvavo' jant muz. Aldonai Brazis. | 
apie 150 dalyvių. Kalbas pasakė j Minėjimą sklandžiai nravede 
visi, kurie kalbėjo vėliavos pake i kun. dr. L Urbonas. Pagrindinę 
lime. Pavėlavęs į pusryčius at- • kalbą pasakė lietuvių ir anglų! 
vyko Irving Lewin, paskutinis kalbomis D. Dantiesičiūtė-Dum-' 

j tarė lietuviams palankų žodį." j brienė. Paskaitininke buvo ge-'
Barą tvarkė B. Turkevičius ir! ra kalbėtoja. .Ši gabumą ji pa-1

~ ............... ' veldėjo iš dr. J. dr. Z. Danile
vičių. plačia; žinomų visuomeni
ninkų- 
Paskaita buvo ne perilga, kon
densuota. kalbėjo apie ateitį, vi
siems patiko, senimui ir jauni-1 
mui. Tai retas atsitikimas mūsų] 
tarpe. Į

Trumpas, prasmingas kalbas'
pasakė East Chicagos miesto ats-j Ziono Lietuvių'Evengeli-kų Para 
tovas J- Kurpa ir kongresmanas pija oficialiai mini savo 75 merų 
P. Visclosky. Rezoliuciją per
skaitė D. Paulauskas. Ji buvo vi
sų primta ir perduota kongres-

J. Navikas. Pusryčiai praėjo pa-j 
kilioje nuotaikoje, o >večiai ne-Į 
skubėjo į namus, dalines pasi
sekimo įspūdžiais.

Vasario 17 dieną minėjimas 
buvo tęsiamas keturiose bažnv- 
ciose, šv. mišių auka aukojant 
už žuvusius dėl Lietuvos laisvės-1 
East Chicago Šv. oranciškaus lie! 
tuviu parapijos bažnyčioje daly-’ 
vavo tris kart daugiau parapijie 
žiu negu eiliniame sekmadieny
je. Šventas mišias aukavo kun. 
J. Daniels (Danilevičius), pasa
kė gražų pamokslą ir . priminė manui P. Visclosky, kuris sekan-

Naujienose galima gauti
AUGUSTINO PAšKONIO

knygą apie

ga yra minima Jono Sebastijono 
Bacho 1300 gimimo sukaktis.

šventės p-ogramoje dalyvau
ja Vlado Jakūbėno vokalinis an
samblis ir dvidešimties narių

čią dieną pažadėjo nuvežti į 
vVashingtona. .

1
Su d'deliu pasisekimu labai 

gerai meninę dalį atliko garsus 
selintas Algirdas Brazis- pianinu 
palydėjo muz. Aldona Brazis. 
Maldą sukalbėjo kun. B Cicsiel- 
ski ir prasidėjo banketas.

A. Vinikas įteikė žvmenius 
už ALTai padarytus didelius pa
tarimus Izidoriui ir Uršulei Ta- 
vararr.s ir K. Baltrušaičiui su po-1 
nia Už baro labai gerai patar
navo B. Ruzgą ir V- Ruzgą. Va
karienei buvo patiektas labai 
skanus maistas, kurį paruošė 
Gary geriausios šeimininkės —į 
U. Tavarįenė, T. Navikienė ir M. j 
Ruzgienė, B. Ruzgienė ir V. Klei 
nienė. Artį stalų.maistą nešė jau 
nos, gražios lietuvaitės ir labai 
vykusiai patarnavo. Minėjimo) 
rengimo komiteto pirmininkas 
K. Baltrušaitis, kaip ir pridera, j 
padėkojo minėjimo dalyviams, 
komitete nariams už labai gerai 
atliktas pareigas propagandiniu 
atžvilgiu, tautiniu ir finansiniu 
atžvilgiais- ALTai aukų surink
ta $945.

Programos pirmoje dalyje so- 
ėstai su, orkestru palydėjimu ir 
pildo Bacho ir Įvairių kitų kom- 
pozitcr'ų veikalus. Antrąją pro
gramos dalį sudaro kompozito
riaus Povilo Mieliulio oratorija. 
‘Tš Egipto”, kurios tekstas pa
remtas antrąja Mozės Knyga 
Excd’.is

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

V’ri kurie myli muziką ir 
džiaugiasi mūsų ilga Dievo pa
laima via nuoširdžiai kviečia- 
ni šiame 75 metų bažnyčios ju-’ 

’•iliejaus minėjime dalyvauti. t
Ruošėjai:

i Į 
.Amžinybėn iškeliavę a. a. Irę-’ 

na ir Pranas SEK M OKAI, mir
ties metinių proga, bus prisi
minti šv. Mišiomis Tėvų Jėzui
tų koplyčioje, š .m. kovo mėn.! 
17 d., 12 vai. (sekmadienį).

Draugai ir pažįstami kviečia-; 
mi dalyvauti šv. Mišių aukoje 
ir prisiminti Juos savo rnaldo- 

gyvavimo sukaktį. Ta pačia pro se.

š. m kovo 17 d. 3 val. pp.'

RIAL ESTATE FOR SALE j *MAL ■STATE POE 1AJ-B

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAJU 
B ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSfMOKRHMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS fc

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu 

£212 W. Cermak Road Chicago, HL Tri. 847-774'1

B NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS 6 VALDYMAS 
e NOTARIATAS • VERTIMAI.

JHŲ ROšIĮj DRAUDIMO AGENTŪRA
S. BACEVIČIUS — BELL KEALTS ‘ “ 

; INCOME TAX SERVICE
,778r2233.7.rL6529 So. Kedzie Ave.

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. . - s

Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
•Nebrangus.

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

Tel: 436-7878

7224 S. TALMAN
Open house, Sunday, March 17, 
1 — 4 pm. You won’t? find any
thing better than this huge 2 
flat with 6 room apartments 
There’s room to spread out; 
PLUS extra rental income.Two 
car garage,too.See you Sunday 1 

CENTURY 21, Erwin J;
Michaels.

REPAIRS — IN GEN ERAI 
{vairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS. A

Tel. 585-6624

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI
Tuo reikalu. Jums gali daug 

padėti teisininko 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).

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki H Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir ^trumpesni apsa

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

Ave., Chicago, IL 60629.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI A

Turtu Chicagos miestą WdheaJ 
Dirbu Ir užmiesčiuose, ereli, J 

l*rintuotki ir sfžhilnsaL 
KLAUDIJUS PUMPUTU

4514 S. Talman Are,

D fe M ES 10
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobiHo- 
liability draudimas pensiniu kims.

Kreiptis; A, LAURAITIS Ji
4651 S. Ashland Avė*, ;

' - Chicago, |||.

L______J
- - . ■

TeL 523-8775 arba 523-9191

Dengiame ir taisome visų 
šię stogus. Už darbų garas. 
luojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA r 
6557 S. Talman Avenue I.

/. .Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-17<

M. ŠIMKUS.
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, T«L 254-745?
Taip p.at daromi vertimai, giminš, 
iškvietimai, pildomi pilietybės j 

' symai ir kitokie blankai.

Homeownersinsurance

3208% W. St 
Everj. Park, HL. 

60642 * 424-8654

TT7

! Advokatai
' GINTARAS P. ČEPĖNAS

(Darbo valandos: Kasdien: nu#
9 vaL ryto iki 8 vai. vakaro, 

teštad.: nuo B vaL r. iki 12 t>L 4 
h pagal susitarimą.

TeL 776-5162
1449 West63rd Street 

Chkage, HL 60629

ADVOKATŲ DRAUGIJĄ 

V. BYLAITIS 
ir V. BRIZGYS 
Darbo vaJandor 7 

Nuo 9 ryto Do 5 vai. popiet 
Šeštadieniais pagal nusitariau 

1606 S. Kadai# Ava. 
Chicapo, I1L 60629 

TeL: 778-8000

talkininkauja.it



