
VOL. LXXII

Lithu inian Daili/ in Arru

Periodical Division ?.
Washington, D. C. 2054#1

r W 1

čiau buvo susitarta

susirinkusiems ;o v

— Antradienį

pasaulio reikalus daugiau 
mano. Aristotelis tvirtino, 
ūkininkas dirbdamas ūkį, 
turėti motyvą, pasipelnyti,
dėl ir dirba. Be to jis turi instik- 
tą būti'dirbamos žemės savinin
ku.

Mao skaitė Leniną ir 
Maskvos jis aišku ne- 
Mao buvo poetas, o 

negali suprasti nė vie- 
is. Tengas’Mao Cetun-
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PREZ. REAGANAS TARIASI SU GORBAČIOVU .
ŽENEVA, §y

lap. 19 d., Amerikos -preziden Prezidentas Reaganas pareis 
tas ir Rusijos komunistų partijos savo nuomonę, kad šie pasi 
sekretorius padarė pareiškimus barimai reikėtų dar. vienai die-

kėliau bųvb.paĮ pratęsti, k.?d galėtų paryš-- 
dairy ta pertrauka, kurios- metu! kinti kelis svarbiausius kiausi- 
susirinkusiieji nutarė laisvai.iš- 
sika.libėti, kad vienas kitą arčiau 
pažintų, o vėliau galėtų susikal
bėti, klausimai būtų aiškesni.

•Gorbačiovas atsiskyrė ir pano
ro išsikalbėti su prezidentu Reą7 
ganu. Tie pokalbiai lietė Įvairius 
gyveninio! klausimus, liecaherbs 
abi valstybes. 4. -.-• .;.. ’ ' !. ■ 
į Gorbačiovas padarė trūinjpą., 
10 minučių pertrauką.. Pertrau
kos metu jis priėmė iš Amerikos 
atvykusį į: Ženevą Amerikos, po
litiką juodį Jessie Jacksę>ną, no_. 
rėjusĮ tapti demokratų partijos 
kandidatu* į prezidento postą, p 
vėliau viceprezidento parūgoms,-

mus, bet Gorbačiovas pareiškė, 
kad jis išgalės ilgiau Ženevoje 
pasilikti. Trečiadienio vakare 
jis priyalas grjžiti į Maskvą.

Baltųjų rūmų pranešėjas L-a- 
ry Speak pranešė, kad prez.

ciovas su vienu turėjo pasikal
bėti tik 15 minučių, bet tas po
kalbis užtruko 4 blandas.

Ptežideiilo pokalbis su Gorb?.-] 
čiovu buvo visai kitas, negu jis.j 
buvo tarp sekr. Shultzo ir Got- i 

"bačiovo.- Sekretorių? išėjęs iš i 
Kremliaus pareiškė, kad nuo-l 
taika esanti liūdna, tuo tarpu 

bet demokratu partija parinko* dabar ™otaika esanti zymiay 
kitus kandidate ’ ! \ pasikeitusi. Gorbačiovas atsivez-
’ - Timu tMČ 10 minučių ■įl,*® klausimus ir problemas štai- 

’ * {to iš prirašytų lapų, o prez. Re af
ganas klausinius kėlia ir atsaki
nėja .iš atminties, be jokių užra-

KLVLVKAI D£ KO
JA TENGUI

PEKINAS. Kinija. — Kinijos 
neriai labai dėkingi Tengui 

j Hsiapirgui, kuris panaikino visa- 
i me krašte kolchozus. Tengas yra 
' kamuotas ir Mao Cetungas yra 
; Komunistas. Teng.-ts skaitė Aris- 
; lotčlį. o 
j Maskvą, 
j suprato- 
• Maskvos 
ras poef

j gui tvi- Tino, kad Aristotelis apie 
nusi-
kad 
turi'

Tavim pasikalbėti, — tarė Gori 
bačioVas. • J 1 ' ' į

— Kas Tau labiausiai rūpi? ;
Praėjus dwnnĮiaį-in.iiiueių,'

. PIRMAME POSĖDYJE REAGANAS NEGALĖJO 
SUSITARTI SU GORBAČIOVU

• Abu pareiškė, kad netolimoje ateityje turės šaukti 
dar vieną pasitarimą

ŽENEVA, šv. — Sovietų Są
jungos komunistų partijos gene
ralinio sekretorius Michailas Gor 
bačiovas atskrido į Ženevą Coin- 
trin aerodromą pirmadienio ry
tą.

Aerofloto lėktuvas sustojo ties 
jam nurodyta vieta, kur šalia 
stovėjo šveicarų kariuomenės 
sunkvežimis, kuriame buvo 4 
kariai.atitlžiai sekė padanges.Jie 
o'abojo, kad nepasirodytų koks 
nepažįstamas lėktuvas ir nepra
dėtų kulkosvaidžiais tratėti į iš
lipantį įtakingiausią Sovietų Są 
jungos komunistą. Sunkvežymy 
je stovėjo priešlėktuvinė patran 
ka, prie kurios sėdėjo pasiruo
šęs šveicaru karys.

Nespėjo iš lėktuvo išžengti po 
nia Raisa Gorbačicvienė, spūste
lėjęs vėjas pakėlė į padanges ir 
atvykusioms pasižiūrėti parodė, 
ko neturėjo parodyti. Pats Gcr- 

Jai j bačiovas padėjo žmonai susitvar
kyti, paėmė už pažasties ir nu
lydėjo žemyn.

Išlipantį "Gorbačiovą pasitiko 
Šveicarijos prezidentas Kurt 
Furgler. Atrodo, kad preziden
tas buvo įkyresnis už GorBaciovą? 
£et' nrezBWurgler buvo; be ke- 

_o^šorbačiovas. buvo už-

būtį, kuriame savo laiku gyveno. 
Leninas, prezidentas paprašė sta
btelėti ir pasakė, kad šitame 
viešbutyje 1904 ir 1905 metais 
gyveno Leninas ir visa eilė kitų 
rusų emigrantų. Prezidentas nu
rodė. kad tame pačiame viešbu- 
ty ’e buvo bistro. į kurį Leninas 
kasdien, po kelis kartus užeidavo 
stkliuką išmesti. Gorbačiovąs. 
nieko nzatsakė į prezidento pa
stabas. Jis pats dabar stengiasi 
atpratinti rusus nuo degtinės, o 
pairodo kad net Leninas nega
lėjo apsieiti be degtinės.

Kiti vežime buvusieji pasteliė- 
jo, kad antrame aukšte, lygiai- 
ties Lenino kambariu, buvo di
delis baltas plakatas. Jame bu
vo tiktai 3 žodžiai. Viršuje di
delėmis raidėmis buvo užrašy- 

Į ta: Afganistanas!, o apačioje: 
‘’Sovietai lauk!”. šie žodžiai bu
vo perskaityti. Jokių komentarų 
nebuvo, šoferis paspaudė g?są ir 
nuvažiavo.

Prezidentas, palikęs Gorbačio 
vą ir jo žmoną į jiems skirtus rū
mus, nuvažiavo j prezidentūrą. 
Didžioje rūmų salėje Gorbačio
vas pradėjo skaityti iš anksto

Kada panaikino kolchozus ir 
žemę išdarine ūkininkams, tai šį 
rudenį Kinijos ūkininkai paga
mino daugiau rugių, negu bet 
kuri kita valstybė. Kinijos ūki
ninkai šį metą pagamino 407 mi
lijonus metrinių tenų. kai tuoj 
tarpu Sovietu Sąjunga paganu- 
no tiktai 210. milijonų te nu. 
neužtenka javų savo žmonėms 
išmaitinti.

Prie Mao Cetungo visai Kini- 
‘ai trūko duonos, o metais 

! Kinija ne tik gali išmaitinti vi
sus savo gyventojus, bet ji gali* 

į ir badaujantiems rusams ^patf- 
i duoti. *>■'*į ' A-.

;■ k . ’ ‘ taures.
•: -y Mac Cetungo ir Tęngę ginčo Jr sirhovės-.didelę*-.skrybėlę. ; -

■ e.unė buvo, skaitomos .knygos. p<Teiu-paVbuvo išsirikiavusi"svei- 
L^;..pMao tiek mekenteTėngo, kad jį; carų karitiomeiiė^ -kuopa. Ji bu-į gerbiate pagrindinių 
ttfo Lbuvo į kalėjimą įkišęs, o vėliau | Vo atvykiisi pagerbti Sovietu Są^ kisių?

. jjšsiuntė į Rytų provinciją. Mao'j junges- galvą. Tikrumoje So vie- j 1
tų. Sąjungos galva yra. Andrei į tujas Vladimiras E.
Groinyka. bet šveicarai žįnoda-;. pirmi-niskavęs Gor^1Ovo p rara 
hii.kad Rusijoj generalinis 
Tetarius ir politinio biuru pir
mininkas turi daugiau galiosiu?-.
gu krašto prezidentas, tai jie nu j 
tarė pagerbti atvykusį Gorbačio-' 
vą.

Gorbačiovas pastebėjęs išsiri-į 
kiavusią garbės sargybr, paliko.

š-, 
sitraukė raudoną no>inę. misi-Į 
šnypštė nosį i'-, palvdovo lydi- ■ 
mas. kartu su šveicarų preziden
tu. pražingsniavo pro garbės sar 
eybą. Kc] baigė garbės sargy
bos ceremonijas, tai Goibačio- 
vas 3 kartus nusišnypštė nosį, j

Prezidentas Reaganas pasakė svarbiausią kalbą Že- ; 
nevoje. Gorbačiovas pripažino, kad reikia pirma susi- į 
tarti,-o. vėliau konferenciją šaukti. priėmė Reaga-j 
no pasūlymą naujai konferencijai Amerikoje.

GURU SUMOKĖJO' Š4Ū0.0C0 
'z ! ' " BAUDĄ

PORTLAND, Ore. — Guru 
Rainesh' siųnokėjo

- prezidento Reaigaaio. Antradienį į 
jiedu praleido^ ištisas 4 valau- ’ 
das, 
stybių ir " / Reika
lus. .. _____

Apie ^jie jie- rdą Lr^nutafę^>žįiioti iš JA y
du vienį žino- Kol takiau- 
simu nėišk^F:yi^ūmt>h74M niė- 
kas apie juos meko ir rnetzmos;2.

.Indijps 53 metų ..Guru.
" patekėju lydfarras; atvyko į 

| Ore ganą ųr apsigyveno turtingų 
Jaugiptajų’srityįe. Guru 

žurnalistai- ‘haridė p^fįrtįj kaip j Rajnešh neturėdamos jokios tei- 
lerna įtakingiausių valslybių pa^sės nutuokdavo. tur^ipgtis gyvu- 

įsicdydayo jų šei 
tavų patarti.nė^jėgę 'nes ir j^snmdavQ didelę sumas
patj-s nežinojo.Taijy gurų
ko nepasakojo. siivažiąyūsĮe^ig^i^K>'ha..iiEAseiy.
irusų atstavxęn,b.prez.'jRieągaii^:jv..Teisėjas-rE^vąrd'lleąyy nubau-.

- v~ ;4e^lirą :$400,QOO isakė tuojau 
'■isvažfupti iš •Amerikos ir padėjo

save

gurų

nieko nesakė mn-erikiečianis.-Kį4'
jiedu nieko nes&k^A^aįjfeį Že, ........ . .. ... ...: . -
neves dviejų?.galingiausių xVals- p Pori^aūd kalėjimą. Jam pasky- 
tybių konferenciją niekas ir nė-1 
žinos. b- ;• ' J1' Į< .

Trečiadienį rjriė prėz. Reaga_ 
nes ir Go-rbazich'as ir vėl užsi
darė ištisą* valančią, vienu du 
tarėsi; o visi kiti su žaliavusieji

rė porą milijonu dolerių užsta
tą. * ** d

Guru įsitikino, kad tokių su
tuoktuvių jis negalėk daugiau 
įuosti. Ketvirtadienį jis sumokė
jo paskirtą baudą, atsiėmė 100.- 

laukėįkada pra-idės pasitarnnm. i 000 dol., sėdo į mašiną nuva- 
Jtedviem dar .
J<elis klausimus, dėl kurių amks-1

reikėjo pasirašyti , žiavo Į Los Angeles ir išskrido 
Indiją
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Andreas Papandreou nesuvaldo graikų. Atėnuose 
Įvyko 100,000 demonstracija prieš policiją, nušovusią 15 
metų berniuką už akmenų metimą i policijos masinąs. 
Atsistatydino vidaus reikalų ministeris ir jo pavaduo
tojau bet Papandreou ametė atsistatydinimo pareiški-

F“

. iKOIiŲiMBLIOS VYRIAUSYBĖ.iĮSAKĖ GELBĖTI 
T'" ' LŪNAN SŪKLIMPUSIUS

;. ...
Buvo sustabdytas gelbėjimas, kai pavargę į-. 

gelbėtojai neteko jėgų
BOGOTA. Kolumbiją. - Ug- 

niakalnis Buiz 
to trečiadienio 

•landą, net jis 
meto. Garai ir
j viršų, bet liepsnos 
veržiasi iš kalno visa pietine pu
se.

prasiveržė perei- 
vak-arą, 9-tą va- 
neiržako iki šio 
liepsnom nešauna 

pamažu

Is ugniakalnio veržiasi gana 
lipšnus puivas, kuris gana sun
ku atplėšti. Pradžioje tuo purvu 
apsemtas žmogus dar pajėgia iš 
jo išbristi, jeigu yra kur, bet kai 
apsemia didesnę kūno dali, tai 
netenka jėgų pasipriešinti. Pur
vas traukia gilyn, prie žemės. 
Stiprūs vyrai ir moterys pajėgia 
pasipriešinti, bet jei puivas su
lipdo plaukus, tai moteris nopa- 
ėgia apginti galvos.

Arnero miestelio išgelbėta 14 
metu mergaitė papasakojo, kaip 
purvas sujipdcs plaukus įtraukė 
i gylį josios motina. Pradžioje 
motina gynėsi, bet vėliau gnlvą 
paleido į purvą ir nuskendo.

Duktė jautė, kad motinos ran
kos dap prisilaikė prie dukters, 
bet
na. Valiau ji 
uos kūno, kad galėtu aukščiau j 
skelti galvą. Jos plaukai buvo

nukiipti. tai besiveržianti mag
ma jos galvos nepasiekė, o J 
tarpui ja išgelbė’o. i P ...

.4 Lir ten norėto prie Tengc prisi-
Iš Ugniaįaliiio bcsivei-žtar.tį-GKnyn.L bet gen ^a, kuris valdė 

pur-zą ispanai ir amerikiečiai va-] pj-ovinciją. Mao Cetungui at-
dina magmą. Kai 1883 m. Indo- i ^a(| nekištu ragų 
nėzijdj prasiveržė Krakotua ug-1 jengo. n^s jis neleis, 
niakalnis. tai jis išvertė daugi 
magines. 1815 metais p rasi ve r-1 
žūsi Tan bako taip pat vertėj 
maginą. Prieš kelis metus prasi-' 
veržęs Čilės ugniakalnis. o da-* 
oar dap kartais prašneka šv. He-1 
Ienos ugniakalnis Vencouver sri-Į 
tyje taip pat išverčia daug mag-l

prie

—Didelė audra pavadinta Ka
te. artėja prie Floridos. Pučia 
100 mylių vėjas.

— Kai prakiūra apsnigto ugia. | žmoną adjutanto priežiūrai 
kalnio Ruiz viršūnė, tai 
pasiekia Venesuelą.

dujos

skaityti kelius sakinius, vkm 
laikraštininke garsiai šūktelėjo^ 

ne
žmogau j

o kedė] Sovietų Sąjungoje

Už šie n i o m i n is ter i o pavalo 
Lameika

Šimui, tuojau atsistojo ir liepė 
išmesti protestuotoją iš sales. 
Jis atėjo pas šveicarus ir pa* 
klausė, kaip ta moteriukė pa
kliuvo.

Paskodo. jog tai būta Irenoj 
Qreninos. Lomeika ją pavadi
no “oasiutusia boba’’ ir pareika
lavo lucjau ją išmesti. Maskvoje 
ji keliais atvejais kėlusi triuks-

reikaląvu i Helsinkio ak'.a

Praeitą savaitę atskridę ame
rikiečiai atrivošė magmos. Jie 
šaiškino. kad išversta magma tu 
ri kenksmingu nuodų. Didelis 
gelbėtojų skaičius po trijų dienų 
susirgo.

Kojumbijos vyriausybė buvo 
sustabdžiusi magmon įklimpu- 
siųju gelbėjimą bet dabar, kai 
amerikiečiai atvežė maskes, tai 
vėl pradėjo gelbėti.

prašo— 78 kongreso atstovai 
prezidentą samdyti buvusius o>’o I 
kontrolierius kurie 1981 metais, j 
gaudami dideles algas, dar stre<-i 
kavo. Reikia daugiau patyrusių! 
kontrolierių aerodromuose. Iri sovietu limuzinas. GorbuCic 

vgs, jo žmona, palydovai ir pa
ridentas Furgler susėdo i maši
na ir pasileido Ženevos gatvėmis 

paniją. Jis apjungė visus demokli Garbačicvui skirtu^ rūmus. 
ratus. Limuzinui pravažiuojant vies-

— Adlai Stevenson prižadėjo ( 
vesti agresyvią rinkiminę koin-

savo ran-
Ji buvo

KALENDOReLIS

3<‘v ■-snetrukus jį nusileido i dug- 
tsistejo ant moti-

•ww,..
Lapkričio 21 <!. §v. Alljcrtas, 

Eibare, E įė, Vygandas.

Saulė teka 6:15, leidžiasi 4-26.

Salt*;, snigs. ! ’
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Ženevos vaizdas, kurioje vyksta galingiausių vai 
stybių konferencija apie taiką pasaulyje.

prižadėtų pagrindinių teis ų.—Ją 
pažino ir Go: b.ačicv£s. Scvxe*'j 
valdžia prieš mėnesį ją išsiuntė 
•š Rusijos.

šsticc.ai priėjo prie Greninos 
ir pc.reikalavo dokumentų. Klau 
sė. kaip ji galėjusi ten oat. kti? 
M<te iškė išsitraukė 7 
kinuko pažymėjimą.
Olandijos mėnesinio žurnalo at- 
<CVė.
šveicarą

turjo legalų leidimą. Rusai ne
gi suprasti, kaip ta *’pą iu- 
tuJ lx>ba” gali važinėti po .**fšą 
Europą. Jie nutarė ją išpra- 
švti.

Gorbačiovas liepė išeiti, Epti 
šun. o konferencija pasibsū-

Grcnina išardė Gorbačiovo 
k nfr nciją. Ji pareiškė, kad 

ueja į Olandiją.

a Įsakė ją išmesti,nes

— Italų teismas padėjo 5 avė
ta m.s 5 palestiniečius, padėjusius 
putokli italų laivą.

— Dan R. Webb ir Edward 
Vrodolyak nori respublikonų 
partijos vardu kandidatuoti C'.i 
cages mero pareigoms Rpton pa

reiškė, kad jis kandidatuoja.



KARIAI VYČIO ŽENKLE
i . .: < . . »•

(23-Čiai lapkričio)
Po šimtmečio caristinė? Rusi 

jus ptiespaudos, su draudimu 
gimtojo žedžio. kalėjimais ii Si
biru. Po pirmojo im-auluno ka
ro m-.-i..irousio kraštą gaisrais- 
žudynėmis ir peru ūnu plėšika
vimai', nuo Vilniaus, kaip žvai
gždė Vasario 16 s'ižibc viltis.

Tačiau krašte tebedūko sve- 
finūejj. Žmonės žvalgėsi nežinio
je. '..orime ir baimėje. Niekas 
nežinojo kas bus rytoj Plėšrieji 
kaimy nai iš rytų, pietų ir va
karu tarškino dantimis ir žvan 
gino ginklus tykodami pragos 
vėl uždėti pavergėjo leteną.

Pagalinu, kaip dūžis gaisai;- 
varpo iš Vilniaus nuaidėjo šū
kis — Vyrai, prie ginklo!-.. Iš 
miestų, mokyklų, kaimu ir var-

vuves laukais savanoriai ėjo. Jų 
veiduose spindėjo džiaugsme 
nenugalmas pasiryžimą-. iš niū 
šio lauku parnešti kisvę Lietu
vai. Daug jų negrįžo. Be., kaip 
Bijiūno “Laimės žibury“, pasiek 
ta šviesa išsiklaiflė po visą kraš
tą, nešdama; žmonėms laimę ir 
džiaugsmą;. \

Šią diėhąLmes : turime prisi- 
inirūL pagerbtij-ir įvertinti ano 
meįc^pHJ^y-^iidvylių žygi, ši 
dienia ėjg.ri^jdsų pretėvių gar- 
bipgįjį- Jfėy^hf’laĄr.ėjrmtj įstoti 
ją..Qt dšifg Žįį^ta!’.’..

mū<u kraštas dar nebuvo ma
lę-. Siaubas sukrečia prisiminus, 
kiek mūsų nekaltų brolių i, se
sių žuvo nežmoniško-e kaiičic e ■ 
Sibire ir at-ibastėlių okupantui 
kalėjimuose. Marios kraujo ir 
ašarų išlieta. Ir az ką? Ar tik 
už tai. kad plėšriais kaimynas i 
galėtų patenkinti savo .-adisti- 
iūu.s įgeidžiu- ir kraujo trošku 
!į ! O kas išmatuos brolių vargą 
stumtu i kolchozinę vergiją“

Ii- dabafaies tėvynės kančiose I 
lietuvi- negalėjo ramia širdimi i 
žiūrėti i atėjūnų nežmonišką į 
.Jautė imą. Kas įvertins tūks-1 
tančių partizanų ip jų artimųjų j 
pralietą kraują. Tai kovai Ties, 
šių didvyrių pastangom ir jik’-1 
mu šiaiiditn turime sustoti ir 
sjsimastjm Užmirškime nepa
baigiamas savitarpines reformas,

ir barnius ir persėdi n ėjimus i kė-'

hepriklausoniybę. H^jj buvo su
sirūpinta i|- sovės kariuomenės 
atkūrimo nes girdĄtfjota jėga bu
vo reikalinga pate&yti vidaus 
tvarkai ir ginti' uūo išorės prie
šų. Tu > reikalu jūrmieji prade 
io rūpint:.- sugrįžiyiįeji iš Rusi
jos lietuviai karininkei. Jie re
gistravusi Valstybėk.-Taryboje ir 
sudarė kariuomenės organizaci
nį branduolį '

Pirmaisiais savanoriais yra pri 
pažinti karininkas -Kazys Škirpa 
.ir.kareivis S tas vs Butkus. Jiedu

RfifA blĖNA KARO MOKYKLOJE

Prieš Kalėdas Karo mokyklų-pik. inž. Dinnantas, vidaus rei- * 
je buvo retos iškilmės, kurios sa-, 
vo 'didingumu ir turiningumu 
phliko dalyviams neišdildomą 
įspūdį. Karo mokyklos IV laida 
šventė penkiolikos mėtų sukak
tuves. 1921 m. įgiję pirmąjį ka
rininko laipsnį aktyvios tarny
bos ir atsargos karininkai suva- 
viavo Kaunan. Suvažiavo iš visų 
Lietim-s kampelių 230 žmonių. 
Jų tarpe matėsi daug aukšto 
laipsnio karininkų ir nemaža ci
vilinio gyveniman perėusių. Šią 
laidą baigė ir garbingasis nūdie
nės Lietuvos didvyris kapitonas 
Dalius, tragiškai žuvęs po to, kai 
perskrido Atlanto vandenyną.

Iškilmės prasidėjo pamaldo
mis Įgulos bažnyčioje. Pamaldas 
atlaikė ir pamokslą pasakė karo 
kapelionas kun. Juška. Grojo gu 
sarų orkestras. Pamaldose daly
vavo: krašto apsaugos ministe
ris pik. inž. Dirmantas, vidaus 
rekalų ministeris Čaplikas, ka
rinant enės vadas gen. št. pik 
Raštikis, aukštoji karo vadovy
bė, šaulių S-gos vadas pik. Sa- 
ladžius, burmistras Merkys, buv. 
karo mokyklos viršininkas ats. 
pik. Tvaronas, buvę mokyklos 
instruktoriai, visi IV laidos mi-’ 
nėjinto dalyviai ir k.

Pamaldoms pasibaigus, aukš-- 
tieji svečiai ir visi iškilmių daly
viai nuvyko prie Dariaus ir Gi-’ 
rėno karsto, kad atiduoti žuvu-i 
sienos didvyriams gilią pagarbą. 
IV karo mokyklos laidos vardu 
gražų ir jaudinantį žodį pasakė 
karo aviaejos majoras Čemarka. 
Tai buvo reto susikaupimo ir! 
jautrumo momentas. Draugai pa 
gerbė tą patį Darių, kuris 1921 
m. kartų su jais įgijc jaunesnio
jo leitenanto laipsnį, o 1934 m. 
thip tragiškai savo žygį įvykdęs 
žuvo, šio pagerbimo proga IV 
karo mokyklos laida., kaip gilų 
pagarbos ženklą. paaukojo gar
bės svečių knygą, į kurią įsirašė 
Respublikos Prezidentas A. Smc 
tona, garbės svečiai ir visi IV lai
dos dalyviai. . ...

Vidudienį karinjiikų ramovė
je įvyko iškilmingas posėdis. At
vyko Respublikos Piezidentas ir 
kiti aukštieji mūsų valstybės vy
rai. Garbės prezidiumą sudarė: 
Respublikos Prezidentas A- Sme
tona, seimo pirmininkas inž. K. 
Šakenis, krašto aps. ministeris

kalų mihisteris Čaplikas, kariuo
menės vadas gen. §t. pik. Raš
tikis, kariuomenės štabo viršinin 
kas gen št. pik. Černius, ats. 
gen. Galvydis - Rykauškas, ats. 
pik. Tvaronas, gen- št. pik. Mus
teikis, pik Itn. Lesauskas, gen. 
št. majoras Matulis ir ats. Itn. 
inspektorius Chmieliauskąs.

Pradėdamas iškilmingą posėdį, 
pik. Itn. dr. Lesauskas perskai
tė apie IV laidą raportą. Čia pa
tirta, kad 13 šios laidos karinin
kų yra žuvę bei mirę, 103 ak
tyvioje tarnyboje ir 93 atsargo
je. Raportą perskaičius, Respub
likos Prezidentas A. Smetona 
pasakė šią (atpasakotą) kalbą:

Karo mokykla auklėjai, for
muoja jauną žmogų ne plačiai 
visuomenei, o plačiai karių y~: 
mai, kuri vadinas kariiomenė- ’ 
Karininkas — krašte saugotojas 
Mūsų karo mokyklą ypatingai 
turi būti branginama. Ji tėra vie
nintelė mūsų krašte, ji buvo 
įkurta mūsų nepriklausomybės 
kovose, kada su didžiausia vil
timi i ją žiūrėjome. Ji turėjo iš
ugdyti mūsų ginklo pajėgoms ei
lę vadų. Ir neapsirikome, tiek 
daug ją pasitikėję. Šit ketvirto
ji karo mokykįos laida nūn! pen
kiolikos metų sukaktį. Tai dide
lis laiko Tarpas, per kurį daug 
kas išgyventa. Ji siekia fb meto, 
kai dar karinio gaisro nedegu 
liai tebesmilko, blėsdemi mūšų 
laukuose, kai Lietuvos buitis te
bebuvo neaiški. Daug kas neti
kėjo tuomet, kad mūsų atkovo
ta laisvė išsilaikys neliesta. Tai 
esant, jauniesiems karininkams 
teko drąsinti save ii kitūs, kad 
Lietuva atsilaikvs ir kad smurtu t 
pagrobtas Vilnius bus kada iš
vaduotas. Ir nors mės'‘"jo šian
dien neturime, tai viltis' mūsų 
didi ii" stipri, kad jį turėsime.

Per tą penkioĮfcą metų daug 
kas kitaip geran virte visose mū
sų atgimstančios tauto-Ugyveni- 
mo srityse, daug labai daug ra
dosi pažangos ir kariuomenė/; 1 
Kara mokykla jau kunsr mėtas 
kaip ruošia karihiukūs ne tik 
aktyviai tarnybai, bet ir atsalk 
gai, auklėja ne tik kariūnus, bet 
ir aspirantus. Jau ir aukštoji ka 
ro.-mokykla įsikūrė. Eina stip
ryn kariuomenė savybėje, stip- 

(Nukelta į 6 psi.)

(Ten pat). Ir lietuviai karinin- 
<ai labai nustebo, kai paaiškėjo, Į 
kad “jis buvo A. Smetonos ir A., j 
Voldemare iš okupantų General 
komandos iškvie-tas aniruoju 
krašto apsaugos vicoministeriu 
Apsaugos štabe gen. Kondrata
vičiaus ptisiūlymu. svarbiausias 
vietas užėmė rusai karininkai. O 
kai Voldemasras išvyko į užsie
nį, tai gėli. Kondratavičius jau
tėsi esąs ^Lietuvos ginkluotų pa
jėgų valdovu ir dar griežčiau ir 
atviriau ėmė vykdyti savo rusiš
ką politiką. Tokia iširusia “amži
nojo neutraliteto vyriausybe” ir 
gen, Kondratavičiaus pragaištin
ga veikla blivo labai nepatenkiu 
ii jaunieji lietuviai karininkai.

' ir jie surūošė sukilimą. Tuomet 
buvo sudarytas stiprūs koalici
nis minieteiių kabinetas irv pa
keista kariškoji vadovybė. Gen.- 
Kondratavičius pabėgo iš Lietu
vos, o rusai buvo pašalinti iš va
dovaujamų vietų. Kaip rašo ka- 
rin. V. G Glovackis, “Šitas pir- 
inisis sukilimas davė pradžią bei

i impulsą pirmajam kovos 
! bolševikus organizavimo
laipini'’.

I 1918 m. lapkričio 23 d. 
išleista pirmasis krašto apsaugos, 
ministerijai įsakymas. Vienas 
svai biausių to įsakymo punktų

bes,. nes dar didesni tikslai ir- 
didesnė kova stovi prieš mus.

Nors ir žiauriausias desjx>tiz- 
mas neišvugiamai susilaukia sa
vo galo. Susilauks galo ir ši, ko-! 
munistiiiė žmonijos pabtii.-a'. Po! 
šios pabaisos griuvimo anūsų ■ 
krašto likimas priklausys ir nuo 
pačių to krašto vaikų.’Todėl ir ” 
mum nėvaHa užmerkti-akių ir ^irogiiivo Vaišia
pasitraukti iš kovotojtpeilių. ; > j|; įstojo į krašto apsan-

Gražios uniformos e-paradai, Kai užsiregistravo daugiau 
taikos , metui. Dabai t gi. ne-| šUgrižusiuiu iš Rusijos kariu, ka- 

palnužrama viltis, valia,;pasiry-’,^ y Gl.igaliūll:;iGlovackai 
žirnas ė. tvirtos lanko*,1, kurios pavesra eif tonizuoti Vil

niuje pirmąjį savanorių ■ būrį. 
Viskas buvo darųma slaptai,’kad 
nežinotu vokiečiai? Tas būrys ir 
buvo mūsų kariuomenėm, bran- 
duolys.' kurį vėltaif sudarė apie

plūdSjid^’^l^^ųju barbarų ov
dos.•t-rFokiL^ tni-fespaudos. kan- 1-čkui ’atėin- nędrebedamos. ga-J . • 
e;o'sT>,ėiHsy^s\ neriboto mejo. >'ėtu vartoti ginklą. ' .
sadismic- Fūsįškojo žvėrišku, n i o i P. Venclova

KARIUOMENĖS atkūrimas

visą

me
rą u-

vyties laisvė- ginti. Jie tą parei
gą šventai atliko.

Vėliau Įvyko stygių pasikeiti
mų A. Vojdeniaras, kuris visai 
nesistenge atkurti Lietuvos ka
riuomenės, buvo išrinktas Sava
norių Sąjungos garbės nariu, ap
dovanotas ordinais ir medaliais. 
O ką gi gavo M- Sleževičius, ku
ris pašaukė savanorius ir 
laiką jais rūpinos'?

- Atėjo nelaimingieji 1939 
lai. Lietuvos žemę trempia
aonosio.- Įgulos, o M. Sleževičių 
sutiki liga paguldo Į lovą. Sirg
damas labai sielojosi, kad jau ne
bėra nepi įklausomos Lietuvos, 
ir lapkričio IT d. amžinai užmer
kė akis. Mirties priežastis ■— sun 
ki liga ir skaudūs pergyvenimai, 
matant žūstančią Lietuvą, kuriai 
gelbėti jis. buvo paskyręs visą 

savo gyvenimą. Visa tauta ap- j 
gailestavo anksti mirusį laisvės ' 
kovų šauklį, kuris tuomet Lie-j 
tu vai dar buvo labai reikalin- > 
gas. 1940 m. komunistinė Rusija ' 
okupavo mūsų tėvynę įr išsklai-' 
dė sunkiai ir rūpestingai M. Sle
ževičiaus sukurtą Lietuvos ka
riuomenę. ' '*>

žs^-irnicžneįiės orga'ūiząviinas" -da^ • 
j vis,ejb labai sunkioj,' nės neturė

ta gerų orgąniztitorių.
1918 m. lapkričio 11 <1. prof. ■ 

A. Voldemaras sūd-irė piiniąjį
i mini/teriu ,kabinetą. Apie šį ka-■ 
iminėtą.'karim V.j Grigaliūnas - 

-GId5»acki<YaVČČ ąV.mirninitioše 
įrašo:-' ■ - .
rj “...Toji vyriabsybė buvo misis 
i-tšcnt.’-i paskelbti;‘Amžiną neiitra- 
i’-litėtą, atsisakyti įnoa kariuome- 
; iiės rr pasitenkinti vien nvlicija 
i vidaws’tvarkai ir-saiigtimūi pa- 

J-kiįkyti.- Tcdė} šis ininisterių .ka • 
v i bJhėfąs ir buvo .vėliau vadinamas

‘ęąmžiūpjo neutrzlitėto vyiiausy-
- i '(“?a'.:taxve”,;. 1955 m IL.

’ ’• Šianm kabinėję krašto apsau
gos ministėrio "pareigas ėjo (jo- 
kiuje kariuomenėje; netarnavęs) 
min. r imu A- -Voldemaras. Pir
muoju krašto ap- angos vicemi- 
rūsteriu pisikvįete nemokantį 
lietuviškai rusą ger. Kondrato-

1 vič. o antruoju _ vĮccrrinisteriu 
sU- lietuviu k’irinihkąms n' i-ist.-tė J.

mĮ-iitis. Al?’e ŠĮ ‘vicemi- 
kąrin. V-' G- Glovackis

prieš 
laiko -

buvo

LAPKRIČIO 23
buvo pavedimas kariu. J. Ga}- 1 
vydžiui - Bykauskui organizuoti i 
pinnąiį pėstininkų pulką- Ir ši! 
diena tapo musų kariuomenės! 
šventė, kurią mes minime kiek
vienais metais. . -

1918 m. gruodžio 26 d. M. Sle- 
Nr. ževičiu- sudarė antrąjį'ministe- 

riu kabinetą M. Sleževičius bu
vo žymus valstybininkas, kovo
tojas ir gabus organizatorius, j 
Tai yra vertas ypatingos *pagar- į 
bos vyras, ne< jis pašaukė sa ' 
vaiiorius išjudino visus į darbai 
ir kovą su Lietuvos priešais. Jis 1 
krašto apsaugo- ministeįiu pa
kvietė lietuvi} karininką M. Ve
lyki ir pradėjo kurti Lietuvos 
kariuomenę, tauta išgirdo ir įver i 
lino M. Sleževičiaus ugningą at-;

, ,s_.. . riša ūkimą. Vvrai, palikę arklą J
Dauguma buvo ji pirmą knygą- 'yrą, išėjo savanoriais tė-į 

įtartą išvydę, visi mes tik iš jo
Po ilsu metu p ric-pandos Ife- pattes išgirdom: kad’ is yra kraš

to ąpsaugoš vičcmlni-tcris. ne- 
pasirvžobūti leist apskritai paėnuA. Kai km it kaip.' 

buvo.'pavz . aš žtnojoiii'e.'o kiti girdė- ;- 
jo; iį esant VytĮvtšios okupantų 
Kareivių Tnrvbos (Der Hauptso- 
t.'-ifcnrat ffięč Li^atteo) piimi-1 
i inkų ir-Generalkonv ndo-s Ccn 1 . ’ . , . i?aio- Skvriatr- * vnsirmku

i-sąkęs
nepriklausomai Lietuvai

; Lietuvos ministeris Mykolas Šleževičių 
olganizuoti kariuomenę 
gint.

Šiemet lapkričio 23 <1. sukank i 
67 iru kai buvo atkurta Lietuvos 
kamtorhėnė. Taip pat lapkričių 
11 (L -ukako’4fi m . kai mirė Mv- 
kclas Sleževičius. Tai buvo žy- 
iniaūiiąs jfc.jri'&cmen'es organiza
torius ir Jeur -šauklys, kuri- pa
kvietė savanorius ginti tėvynė.-j 
laisvę.- Pa p rega -lisinažilikiTne. 
kaip vykt kariuomenės atkpri-

r-.s

tuviu t.,'.’.a nusikratė prie-pąu-

v:i; ir -nepriklausoma. Tai
1;imihgosi- mū-ų tautos pavasa
ris. kinis išaušo 1918 m. vasa
ris 1’5 d. Ji oficialiai cašliHbė rin 
ktiniu (aūtos vyru būreli- Lietu 
vo> -sostinėje Vilniuje Paskelbus

; A-;

Senesnioji karta gerai prisime
na tuos sunkius 1918 metų lai
kus. Tais metais lapkričio 23 d. 
tuolaikinė Lietuvos vyriausybe 
šieido pirmą kariuomenes tvėri
mo Įsakymą. Saujelė karininkų, 
kurių tarpe ir aš turėjau garbės 
būti, tajrome tų dalinių bran
duoliu, kuris po kelių savaičių 
įau kovėsi su Lietuvos priešais 
jž Lietuvos laisvę ir nepriklau- 
-omybę. Silpnai ginkluoti ir dar 

I silpniau apsirengę Lietuvos vy- 
ai kovėsi kaip liūtai, ir savo žy- 
iais ne tik išlaisvino savo tėvy

nę nuo priešų, bet ir įpynė daug 
..ražių vainikų į mūsų tėvynės 
. itcri ą. (...)

Cr.m. Povilas Plechavičius

Meilė, ištikimybė savo tau
tai, laiduoja tautas ateitį.

AUDRINGA, TAMSIĄ, 
GRUODŽIO NAKTĮ

Audringą, tankią giuodžio naktį, 
Kai -riūto vėjai laukuose.
Žygiavo tyliai partizanai, 
Nešdami laisvę širdyse.

l nt pečių kabo automatai, 
U širdyje plieno dtą a.
Ir meUvcs akys me: gužėlės 
Lydėjo žygy visada.

Saulutė leidžias vakaruose.
Mėnulis teka danguje, 
Ir skaisčio* akys mergužėlės 
Daugiau jau nematys tavęs.

Prie kapb auga augstb* eglės, 
Ir liūdi rtiedŽiai Vien tik ten. 
žaliam miške prie balto beržo 
Jo kapą puošia, mylima.

Nežinoti^ tu mums kary, 
Minės tave brangi ’i'ėvynė. 
Kai ';ri*vė švis šaly.

(Iš partizanų dainų)

LEGENDA APIE NEŽINOM \ vaizduoja r- 
KARE1VĮ

—Kas tu esi? — paklatise jis, 
ir žmogus atsakė:

Mona žemės 
• reivis. Lietuvos 
I reivis.

Nežinomas Ka- 
Ncžirromas Ka-;

— Kaip gera.
sis. kad suradau tave. Tekio aš 
ieškojau! Tavo rankos yra šva
rios laVo 
kas b:r> u 
s u savim.

— tarė šventa-

bojantį, ir s'ibl- gaji sutr 
tas pr o mr* j kejų. T?/ 
nieko neprd*j''u jien .

— Bet tu ♦ i
žinoma vi

i siute š’ią ne!a'?. 
rė šventas'* ■> 
liai atsekė:

.1 gc b- 
<ą ša į. - a- 
? ; J i .is tv-

— Aš nratnc;m nieko, 
iešpats n i amr'cs-r uit mi .

.„sav...., a.,, , ; • pn^iddti Nežrtmjj
— Kiek daug savo ą|vaiždtt j Myr.jkĮi

aš regėjau tenai bažnyčiose. Jie ; . ** ■,

kanhĮ muteredm* nie- Vi 
ItLC hš naslihishi tave m

r i
a j

i -o-

2 — Naiiiienos, Chicago, 8, III. Thui s ’?



Sunku nustatyti krikščionybės 
datą Lietuvoje, kas lietuv. us ’ 
krikštiję: Mindaugas. Jogaila 'y' 
■.autas- ar svetimi kunigaikše i 
Kiikščionybė Į Lietuvą nešė len
kai, norėdami išplėsti savo ta. - 
linkis ir politinius kėslus. Nei ė

-io ginče su kardininkų ordinu, - 
arkivyskupo rašte randame, kad ‘ 
Lietuvos karalius (t.y. Mindau-į 
gas) krikščionybę buvo priėmęs1 
su visa savo karalyste ir joj -1 
turėjęs dvasininkus.

Panašus pirmas istorinis val-1 
dbvb bei jo aplinkos apkrikštiji- į 
mo-. faktas daugybės kraštų ap-Į 
krikštijimo data. Tai yra Galu, 
Franku,. Airijos, Saksu, Vengri-

T; KODĖL LIETUVIAMS NESKIRIAMAS 
b . / . ą K ARDINOLAS

Ltetnriai^ mes gimę, 
Lirtityj^ norime ir, jnit. , 

•' * / *’ t, H
i Kartais pokalbiuose kriti^uQ- 
įįm^.Ljėtųvęš bajorus, kad ji? 
padėjo Icnkamš le.Jtinji Lietu
vą. Ir Įenkų jię.ns primesta kąl- 
bą j didžiavosi, kad 'buktai toji
i • v • , n | rytų krikščionybę mums ir ru ukalba,vra ponu, c lietuviu kalba: A ... . . .
4 *r*. ' . T - ■ •' * i L’irnicfUlIzcPiai nnre/tnm i I
ylū' mužiku, daibinitiku kalba.
Bėt įį- pą:an]yje yra kita v< !s- 
tvbė, kuri turėtu dvi kalbas vie 
na ponams, o kita darb'riLn- 
k'ttifrs*' • ' j ’’ - •
Tad ir dabar, nors kalbame lie- 
taviškai, bet tarp mūsų A.r yra 
hajonį,kurie palankūs lenkams 
Nors/t^ lenkinmią lenkai vare 
per hažnyčir. O tam dabar yra 
geros, sąlygos^ — popiežius yra 
Įėnkas. Jis norėtu, kad lietu
viai pagerbtu lenktis ir. minėtų 
600 ūnetij; jubiliejų, nuo Jogai
los lenkų Lietuvos krikštą.

- p Panašiai kaip rusai okupavę 
Lietuvą .paskyrė Justiną Palec
kį prezidentu ir jam įsakė suda- 
vyti dęlėgaciją įr pasiųsti į Mask
vą, kad delegacija prašytų So
vietų Sąjungą, kad priimtų Lie
tuvą į. bolševiku globą-

Tarp ir dabar Popiežius Jonas 
Paūliits II paskyrė P. Baltakį 
vyskupu ir jam patarė surengti 
parapijose komitetus, kad jie 
rūpintasi ; garbingai- atšvęsti 600 
lietų; jubiliejų, o kam teks ta 
visa garbė? Aišku, kad lenkams, 
(rinęifetųvianasn

O, ka(l petimąi_ tam nesiprie- 
IlgĮų įr, būtų palankūs,' tai $- 
dėsnių; organizacijų pirmininkai 
vra. kviečiami į -'garbės svečius. 
Jėų yra pakviestas Šūsivieniji- 
mojLiettĮvįųt' Amerikoje pirm. 
P. Dargįs; tokius, pakvietimus 
saus ir kiti,- Aišku, kuriems Lie- 
tūvos ;grrbę jiebas §yarbi, .o bus 
svarbu tik savo asinenišk?. gar
bė, tai tie ir pasižadės dalyvauti. 
•■Bet aš manau, kad save ger
btą-lietuviai su tokia garbe ne
sutiks; nes tai bus tik jų pažemi
nimas, ' jėi- jie- ^sutiktų pagerbti 
fertkusriO tuo pačiu bus paže
mintas-’ir karaliaus Mindaugo 
krikštas 1251 metais. Dabai- jau 
pradėdama skleisti didesnė pro
pagandą jr vertintų tą Jogailos. 
kr&štą. ųų‘:j „jj- .. ; - -

26 d. tcue.uxu uie.uva
Garšva itišo: Sęminariiojė buvo naudojama, j

-Lik lęūkų Ir lotynų kalbos, o pats ' 
.šyeHČiaiit”- : ' ' • vvsk. ;A. Baranauskas su kleri-

tfŪTN-s:! <-T>A s-.-' '■ -• ■ ’ ■’ - .

! kunigaikščiai, norėdami Lietuvą 
mnrovoslavinti ir surusinti. | -

Toliau redaktorius Pr. Gr. ra
šo:

“Vyskupas Paulius Baltakis 
savo informaciniame biuleteny-' 
je sako visiems, lead krikščiony-! 
bės sukaktis nuo jos įvedimo 
Lietuvoje turi būti švenčiamas 
dėl pačios krikščionybės nežiū
rint, kiek 1387 metu krikštas bū- i 
tų reikšmingas politiškai, tautiš-; 
kai ar kultūriškai. 1987 metais j 
švenčiamas krikščionybės j ūbi-, 
liejiis pirmoje vietoje yra re'.i-! 
ginė sukaktis ir kaip tokia tu> i; 
būti atšvęsta, i

Istorikas Jonas Damauskas;
Drauge 1985 m. birželio 15 d. ra-’ kcis petuvi;kai nekalbėjo-
šo: “Iš tikrųjų Lietuva katalikų I tv;sjs;,vo a.siminimuo.se kun. nelo. Atrodo, kad lietuviai dar šventąją. Tad jie ir pareikalavo, 
tikėjimo krikštą gavo 1251 m.J Mar.s u> Prie.tų klebone Brau-■ les gaubės neverti, ue.- juo> 
kada Lietuvos valdovas Mindau-jge j^es jis tl.c faįku fouvo klie-' stevauja lenkų kard.nclai. Anks- i 
gas su savo šeima ų- su gausia! ,įkas jr peti;vi;ii klierikai pa-( čiau buvo kalbama, kad į kardi- 
palyda priėmė katalikybe, kaip’ trijotai. rašė vienas kitam laiš-j nolus bus pakelt?.- vyskupas 
popiežiaus Inocento IV rašte i kus lietuviškai ir vienas kito tai-’Marcinkus, bet svajonės neišsi- 
koma: su didele pagonių daugy-j sė klaidas. O vėliau kun. Marti-į 
be. Rygos arkivyskupo Jone III. šius buvo pakirtas klebonu, tai j

' Prienuose pastatė gimnaziją, bu-i 
vo jos direktorium, ir stengėsi Į 
atitaisyti vysk. A. Baranatu-ko pa j 
daryta žaĮą Lietuvai.

O dabar panašiai pasielgė po
piežius Jonas Paulius II, pasky
ręs vvskupu P. Baltakį, jam. pa-! 
tarė surengti ir iškilmingai ai-j 
švęsti 600 metų jubiliejų Jogai-i

i ]cs lenku krikštą. Reiškia, dar ■ 
jos. Skandinavų, Lenkijos ir Ru j nel): 
sijos kraštų istorijoje. Taip yra ! *':pr 
ir su Lietuvos krikštu įvykusiu į 
1251 m. ‘ | Lietuvos

! rius titulus, kad
Tad ar yra koks skirtumas tarp kjnti Lietuvą ir jiems tai seku- 

vyskupo Antano Baranausko ir Į- Tac; įr dabar, kad lietuvių 
vyskupo Pauliaus Baltakio? Vy- j visuomenę labiau patraukti į sa- 
.sk. A. Baranauskas, kol buvo tik ' vo pusę, tad lietuviams paskyrė 
vikaras, tai buvo lietuvis patrio-i titulus, o visuomenės veikėjams, 
uis ir parašęs poemą “Anykščių { savo talkininkams, Stukams. Da- 
šileliš”, bet kuomet gavo vysku-' bušiams naskvrė ordinus. Tik 
po žiedą, tai kartu su žiedu ga-’ kažin kodėl popiežius nerado’ daugiau garbės, tai 
vo ir pareigas, nekalbėti lietu-j ,
viškai.ir lenkinti Lietuvą. : ~~ “

' UT jSkATORA, ; lietuvių Htaritūros, meno h? moEfr 
nsrtriftl*. Jame yn vertingi, niekuomet nesensta., Vin<e< 

IrivH Igno ilapeflo. Vinco Marttoo, P. Joniko, V. Šteikc* 
I, RatikSo, dr. Karlo Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus b V 
Tefiaru rtrąipenfai bei rtudijds, muštruotos nuotraukom!/ % 
M-K.- Čiurlionio. M. ifleikio, V. Kaiubct, A. Rūkitelėf ir A. Vtw 
hirySos poveialait. 365 pcaL knyga kainuoja tik FJ.

t DAINŲ 1 TeNTSS LAUKUOSE, poetės, raiytojoi b tara 
fialą tokių pirmūnės Jnoaės Vaičiūnienės atsiminimai apie dttes 
Freates bei jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedšinuojan 
Hemą, gėrintli autorės puikiu rtUiuml tr surinktais ducmenrnr 
M užkulisiala. Studija yra 151 pusi., kainuoja F2.

t VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke tpraij 
tar Fuoao Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne taus* 
jyvenimo bruožų apraiymM, bet tiksli to la?kotarp!o buities Et* 
ratūrinė rtudija. tuskirrtyta skirsneliais. Ta 203 puslapių fcnv» 
parduodama tik ui fl. P’;. „•

> UETŪVBKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Timai4«7 
įlomiai paraiyta įtudija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienai 
BetųyfuL Leidinys flluatruct** riuotrankomK pabaigoje duodam 
litffvardžhj pavadinimai*!/ Jų vertiniai J vokiečių kalbą- Laba' 
Ml<nfoJ* ŠSt puat knygoje yra Rytprūsių tamėlapis. Kaina C*

; > 14 LAUKIS LIMK ralytojov PetronėMa OriBtaitės įtr
minimai Ir mintys api* urmenls b rietas neprUL Lietuvoje ir pit 
njalsfali bolėevikų okupacijos metais. Knyga turi 754 pualauies 
bet kainuoja tik tt. .

> JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionieriui, nenpt,' 

fttgjo Jalinsku knygoje «pfe Juliaus Janonio gyvenimą Ir po* 
tŲą. Dabar būtų Jj galima pavadinti kovotoju ui imogaua tels*» 
Kiyga j-» didelio formato, 265 pualapią, kainuoja W.

v IlTTKNia NOVTIJES. M. loečcnkc Mryba, J. 
tnyfoj* yn M aąmofsfą Bovatfą. JLaln* 6?

Ęajf— fnBMDflt fftvįtaeoM, iFPI S«. KaltM KL, Klaf
W M. iMtal 04M **«n

■*'. • " i

* >i*+

GEDIMINO KALNAS

1 £j|y -

reikalo lietuviams paskirti kardi
nto. Atrcd'). kad

■ les gru bės neverti ?t- kad lietuviai kartu iškilmingai
-.ą jubiliejų atšvęstų. , 

Tėviškes Žiburiai 1985. III. 12
d. kun. P. Rabikauskas S. J. ra-

p'ldė.
Ar ne kei.-ta, Latvių tarta yra 

protestantu, liuteronu, evenge- i 
hkų. o katalikų yra labai mažai, i 
bet jiems popiežius Jonas II pa- Į 
skyrė kardinolą. O Lietuva, va-I 
dinama Marijos šalis ir yra 90'7 
katalikai ir dabar atkakliausiai 
kovoja pnes komunizmą, net po 
piežius lietuviams kardinolo ne
paskyrė, nes jie tos garbes dar 
neverti, be to tam ptiešįgasi len
kai. Už tai jie ir Matulaitį ne
praleidžia paskelbti .šventuoju. 
Ar lietuviai reikalauja Ir kovoja, 

būtu
O be

kovos, negali būti ir laimėjimų, 
I nes ir Kristus pasakė: Belskitės 
ir jums bus atidaryta!

Už tai lenkai ir sugalvojo, kad 
dabar nereikia praleisiu, progos 
ir reikia surengti tą 600 metu 
jubiliejų. O. kad suteikus jiems

Stengiasi
KAIP SUDAROM 

TESTAMENTAI
Tuo reikalu Jums gali daug 

padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

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

išmirštam?., lenkinti Lietuvą' 
į per bažnyčią.

Panašiai kaip seniau lenkai.^., mun.
■.........“ bajorams dalino ivai- knt.^nn1ną9

padėtu 1

— Vyriausybė nori pertvarky
ti karo vadovybę. Sekretorius 
reikalauja palikti bendrą gink
lų rūšių vadovybę.

2759 W. 71st St., Chicago, HL
• SCFESTINGAl iSPILDOMI RECEPTAI » FANNTS MAY SAL- 

DUKYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
5 vai. ryto tin 10 vsL vakaro. 

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak.
D. ST HLMAN, B.S., Registruotas vtistialnkas

For constipation rehef tomorre1^ : 
z reach for £X-LAX tonight ( į

Ex-Lax helps restore your system's own natural 
rhythm overright. Gently. Dependably. Try it tonight. ’ 
You’ll like the relief in the morning. J
Chocolated or pills, Ex-Lax isįę^ą^
“The Overnight Wonder? i

Read label and follow 
directions.
C Ex-Lax, Inc., 1982

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

(D tomai___ flO.OO

2. Prof. Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl.  Fi.OO

II dalis, 229 psl.----------------------------------------------------------^.00

3. Miko Šiteikio, LIUCIJA, proza. 178 psL  $5.00

4. Janinoe Narūnės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl. |5.00

5. Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psi. ___________________ F 4.00

6. J. VencIavM, S. DAUKANTO UETLTIŠKA VEIKLA.
co psi. ---------------------------------------------- rzoū

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chicago, Ill. 60603 siųs
kite čekj Ir pridAkt® vion$ dolerj persiuntimo L’Nk!on?l.

VLIKO SEIMAS FLORIDOJE 4 * į

Rengimo komitetas maliniai klubo mišrus choras. Vargonais 
kviečia visos lietuvius dalyvauti. 
Vyriausiojo Lietuvos IšJaisvini-

| mo Kom.ieto seime darbuose,
. kurie įvvks ’985 m. gruodžio 6-3 me negalės dalyvauti Lietuvių 

d ciu mis. The Don CeSar Re
sort, 3400 Grlf Blv„ St Peters- 
bu. g Beach. Fl. 33706. Viešbu
čio kambario dviem asmenim 
$75 00 parai. Už papildomą lovą 
-- $15 00.

Seimo išvakarėse, penktadienį, 
i gruodžio 6 d. 7 vai vakaro bus 
seimo .atstovų ir visuomenės pa
šnekesys, kuris Įvyks Lietuvių seimo pasi-ekrmo. 
klubo salėje. (

šeštadienis, gruodžio 7-tą die
ną, visi posėdžiai vyks Tte Don 
Cesar viešbučio 5-tame akšte. Gi 
• VLIKn užbaigiamieji posėdžiai 
ir seime uždarymas į 
Ballroom salėje.

palydės muzikas Albertas Ma
teika.

Dėl susidėjusių aplinkybių sei

Evengelikų Vysk. A.. Tralus. Jį 
pavaduos Liet. Eveng. Tarybos 
atstovas kun dr. Eugenijus Ge-■ 
rulis.

VLIKo seimas yra atviras. Vi- - 
sucmenė kviečiama dalyvauti vi
suose .renginiuose Seimo eigoje 
garsus ir aktyvus visuomenės 
dalyvavimas, daug prisidės prie

V. v.

• Kaip kiekviena diena Lietu
voje. taip Kalėdos nepraeidavo 

_____ be krav’o. Per šventes bolševi- 
Įvyks Grand kai būdavo ypatingai aktyvūs-

| Jiems buvo aiškų, kad kiekvie- ’ 
Banketas prasidės 6:30 vai. nas partizanas švenčiu proga,

* vakaro diaugiškom vaišėm... The ’fetaviškų pajmočių vc-Tinas, ‘ 
Don CeSar viešbučio lauko tė-( stengdavosi aplankyti savo šei-

.1 rasoje. 7 30 — meninė dalis, ku-' mą, pajusti tą šventišką šilumą, 
Į ra atliks solistė Roma Mastienė į jaukioje artimųjų aplinkumoje.

- mezzo sopranas ir trumpą žp-j Šdtai »r paskatindavo bolševikus 
di tars dr. K. Bobelis. Bilietus ir ' tokių švefičin metu stipriau še
rtai us prašoma užsisakyti iš anks ‘ Hriti prie iššifruotų partizanų tė
te pas L. žvynienę, tel. 367-1286 
ir T- Liutkienę tei. 360-0925. Į MBg 
Auka 20. del. artneniui. Stalai —- 
bus pa.dengu dešimčiai asmenų «

I ir administracija tos tvarkos nė-^ 
siruošia keisti. 8:00 va], vak. Va
karienė. Pc to šokini. . grojant . 
Gibby Lowe orkestrui. |

Iškilmingos pamaldos, kuriąs . 
atnašaus, Jo Ekcelencija Vysk- 

i Paulius Baltakis. OFM. gruodžio 
valoma) visose Lenkijos vys»<u-Į g pirmą vai. pp. šv. Var

do Bažnyčioje, 5824 — 15th. Avė,' 
S. Gulfport. Florida. 33706. Baž
nyčios giedos muziko Petro Ar-*' 
mono vadovaujamas . Lietuvių.

Jadvygą Jogailienę paskelbti

“Lenkai greičiausiai mėgins 
kaip tik ją (Jadvygą) į padan
ges kelti. Juk ji jau garbinama 
Lenkijoje kaip palaimintoji. Nuo 
1979 m. jos šventė liepos 17 d. 
yra ‘memoria obligatore” (pri-

pijose. Mažai kas iš lietuvių apie 
tai žino, nes to neskelbė nei O’- 
Osservatore Romano’’, .nei “Ac
tą Apostolicae Sedis”. Gaį lietu
viu bijojo?...” Bet lietuviai yra 
tam palankūs ir nespriešina.

Antanas Marma

— Franko Mogdiliani, Masse- į 
cliusrtts instituto chemistas,lai
mėjo Nobelio premiją.

“Partizanai'

Mikn SHeikro apsakymų knypt 
“Uncija” jau atspausdinti.

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

, kymai, 184 psl. Kaina S5. 
Gaunama "Naujienose” u pas 
autorių: 6729’So. Campbell

Ave., Chicago, IL 60629.

yra seniausia. ,didžiausia ir .turtingiausia ’Ūetuvių fraternallnė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metei

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti Ir kttiems, kurie tret 
.' darbus 'd&Ka. ‘’ i. a' : "

SLA - Išmokėjo daugiau , kaip, AŠTUONIS kŠtUONUS dolerių 
apdraudę savo nArifrrri< • -

SLA - apdraudžia pigiausiomis kainomis-. SLA neieško 
nariams patarnauja tik savišalpos. pagrindu. 
Kiekvienas lietu,vis ir Įietnvin draugas gįų 
Susivienijime apsidrausti iki SlfyGOO.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja. apdrauds — Endowment 
Insurance, kuri ypač-naudinga jaunimui,. -siėkian£sm 
aukštojo mokslo ir jų 'gyvetemo prBdžiai;' ‘

SLA — vaikus ’apdraudžra pigia terminuota apdrauda: -pj 
$1,000 ąpdraudos- sumą tetabka. tik-$3,® .tnetpšt

SLA — kuopų yra visose’ lietučių kolonijose..’’ A^': . 
Kreipkite Ų savo, apylinkės: ktiopti v^ėfBš,’ y . . 
JieLTųms mielai, pazefbfe -£ SA Įsirašyti, ’.y-r

• . .. Gilite kreipils k tie^ai.l SLA Centrą:-: f * . ;

307 W. 3bfh St-.New t»rt/N;K 1W 

Tel (212) 563-2210f

.5

5 - .

50 metu studijavęs, kaip

E PRAEITIES ŪKANŲ

?araiė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, Eu 5et k&3* h 
Jet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą. Hetuviuf 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium tr prof. X 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus,, padari 
lietuvių kalbą Liečiančias ištraukas, paruošė tikafiuk Terttaos

hr patarė mums toliau studijuoti. t

Kabu P*. IH Ttriefiai. FaiUt JX j- '-*

F 8XEJIKR0I
SL2k E® £ misled St, fD KM

3 — Naujienoj Chicajpo, 8, M. Thursday, Nov. 21. 1935"
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ŠIANDIEN REAGANAS SUSITIKO SU 
GORBAČIOVU

Šiandien Šveicarijoje, Ženevoje, prezidentas Ro
nald Reiganas. patarėjų lydimas, susitiko su Sovietų 
Sąjungos komunistų partijos generaliniu sekretorių 
Michail Gorbačiovu^

Ronald Reaghną prezidentu išrinko vi*os Amerikos 
piliečių dauguma. Gorbačiovą išrinko Rusijos komunis
tų partijos politinis; biuras-. Rusijoje nebuvo jokių de
mokratinių rinkmų nuo 1917 metų ir nuo to laiko kraš
to gyventojai neturi teisės pareikšti savo nuomonę svar
biais Rusijos ir viso pasaulio reikalais.

Gorbačiovas pirmadienio rytą atskrido Į Ženevą— 
vieno tikslo vedamas — taikos. Prezidentas nori, kad 
Sovietų Sąjunga ne vien tik pasakotų apie taikos norą, 
bet imtųsi žingsnių tai taikai vykdyti. Sovietų Sąjungos 
atstovai du dešimtmečiu tarėsi Europos taikos reika
lais, bet nesutiko trauktis iš Rytų Europos, kol nebus ' 
Sovietų Sąjunga saugi. O saugi ji galės būti tiktai tuo 
atveju. jeigu ji ir toliau galės išnaudoti pavergtas Rytų 
Europos valstybes.

Galų gale Brežnevas pasakė ilgą kalbą, pasirašė 
Helsinkio aktus, bet šiandien jau ir Helsinkio aktų 
nesilaiko.

Tuo tarpu Sovietų Sąjunga pasiuntė Į Afganista
ną 100-000 moderniai ginkluotų karių, užėmė pačiu* 
darbiausius Afganistano susisiekimo centrus ir be jo- Į 
kio pasigailėjimo žudo beginklius Afganistano gyvento- ■ 
jus. Kremlius neatšaukia *avo karių iš Afganistano, o j 
pasiuntė ten dar 15,000 sovietų karių. Jungtinių Tautų j 
didelė dauguma reikalauja, kad sovietų valdžia atšauk- j 
tų -savo karius iš Afganistano, o Gorbačiovas atvyko i; 
Ženevą ir reikalauja taikos, kad niekas neprimintų ru- I 
sam-s apie karius Afganistane.

Amerikos pareigūnai reikalavo, kad Sovietų Sąjun-

ka nefikistų į Pietų ir liaurę^ Ąmęriko| etikai 
rusai nekreipi į tai dėmelę- Rusai nprėjo įsteigti 
gą savo bazę Granadoje, kad galėtų nutraukti Apien-1 
kos susisiekimą Panamos kanalu ir su Centro Amerika, j 
Prez. Reąganas pasiuntė karius į Granadą, suėmė ten j 
prisiųstus Castro karius, suėmė sovietų ambasadorių, 
kuris įsakinėjo Granados karo mįnisteriui sušaudyti 
buvusį Granados premjerą ir a ministmus, su^mp Gra
nados maištininkus, atstatė demokratinę tvarką Grana-1 
doje, kubiečius pasiuntė atgal į Kubą, suimtus žudiku-'. 
atidavė Graandos vyriausybės teismui Vėliau Amen* 
kos kariai išplaukė iš Grapad^-

Nicaraguos gyventpjaį veda kovą priš ilgametį (lik 
tatorių, kad krašte būtų įvestą demokratinė santvarka, 
bet vyriausybėn pateko komunistuojantieji sandipįstai, 
kurie organizuoja įsiveržimus 4 Honduras, Guatepiąlą 
ir Salvadoro valstybes.

Prezidentas Reaganas dar kartą turės priminti 
Gorbačiovui, kad sovietų agentų siuntimas į Nicaragua, 
o iš ten į kitas Centro Amerikos valstybes turi pąsibaig" 
it, jei jie nenori, kad Amerika pasiųstų karo jėgas | Ni
caragua ir sustabdytų sovietų karo jėgas, kaip jas su
stabdė Granadoje, beveik be šiūvio, ir išsivežė visų* 
rusų t&n paruoštus ginklus.

Pietų Afrikos kariai gerokai apvalė Angoloje or
ganizuojamus įsibrovėlius į Nambiją. Komunstai. ke
liais atvejais buvo priversti trauktis iš Nambijos pa
kraščių, kubiečiai turi trauktis iš Angolos ir iš Etiopijos.

Krašto apsaugos sekretprus Casper Weinberger 
pasiuntė prez. Reaganui laišką, kuriame išdėstė visas *u- i 
tartis, kurias pasirašė sovietų valdžos atstovai ir tuo
jau jas sulaužė. Prez. Reaganas su patarėjais ir didele 
Kongreso atstovų grupė išskrido į Šveicariją, buvo pas-' 
kelbtas »ekr.Weinbergerio ląįškąs.Kęlioms dienoms prieš 
tai buvo paskelbta* gandas,, kad į Ženevą važiuosiąs ne 
prezidentas Reaganas( bet-sekr- Weinberger. Prez. Rea
ganas gali padaryti naujas.nuolaidas rusams, bet sekre
torius tų nuolaidų nepadarytų. Jis. nuvažiavo į aerodrp-' 
mą prezidento išlydėti į svarbią,kelionę, bet jis atrodo 
nusimines.Tai sudarė is-i 
leisti. ’

,1 į svaroi^. Kelionę, net jis ątroao 
Įspūdįjkąd.prezidentas gali jj at-- 

Gal kas ir gandą toki paleido, kad jį at-'

Ženevoje prezidentą* pasilsėjo, pasivaikščiojo, po soA 
dą tų rūmų, kųruose buvo apgyvendintas; Vaikščiojo jis į 
ne vienas, bet kartu su sekretorium George Shųltz, sau
gumo patarėju Robert C. IVĮcFąrlane įr Baltųjų Rūmų < 
tarnautojų viršininku Donald: T. Regans; •• •. < :

Apžiūrėję sodą ir Mont Blanko pašląites..--.jię nuvyy 
ko apžiūrėti salė?, kurioje-tųitęs vy^ti ęlyiejų 4|enų kon
ferencijos. Prezidentas pažiūrėjo į stalą, kurį abiejų pu
sių atstovai susės, kur jam tėkš sėdėti ir norėjo.Išeiti,bet : 
ten jo jau laukė būrys žurnalistų, nevien didžiųjų pa
saulio laikraščių. Jiems ne tik rūpėjo pati konferencija, 
bet ką prezidentas darysiąs su sekretorium Wenberge- 
riu, ar j? nevarys- iš pareigų ar paliks toliau eiti krašto į 
apsaugo-* sekretoriaus pareigas: y' . ?

— Ar norte, kad aš Jums vienu žodžiu atsakyčiau,* 
ar dviem? — paklausė prezidentą*.

— Dviem, dviem, — beveik visi šuktelėjo. Jie žino
jo, kad taip, ar ne, mažai ką paaiškins, bet du žodžiai 
jau bu-*1 tam tikras prezidento komentavimas, .'

—Heli, no! — jiems pastebėjo prezidentas- Lietu
viškai šiuos du žodžiu-* būtų sunku išpręsti- pviem žo- 
džais neįmanoma. Mums atrodo- kad prezidentas npri 
pasakyti: “Eikite po velnių, ne!”

Prezidentas yra atsakingas žmogus Poną* Weinber- Knaūsių. avantiūristu-

| bus sukintas atminimo medalis. 
* * *

Žymus siniiikiniukas

Lietuvos meno darbuotojų rū- 
j nr.’o<e įvyko tarptautinių kon
kursų laureato, smuikininko Rai 
mttndo Katiliaus kūrybos vaka
rus. Jau daugiau kaip 1000 kon
certų surengta Lietuvoje ir So v. 
Rusijoje, 116 užsienyje. 

* * *
Kino įilmu festivalis

Spalio 22 d. Panevėžio' dra
mos teatre iškilmingai atlriary- 
tas .sąjunginis žemės ūkio kino 
filiu ų- festivalis. ų

Savo naujausius kino filmus, 
sukurtus per pastaruosius dve- 
jfis metus, į miestą prie Nevėžio 
atvežė 26 šalies kiųę studijos;

Ė^cliibriai' Pakruojo jubiliejui

Gegitžęs ippp. buvo ^skelb
tas respųblikĮnis ekslibi’itų ko”- 
kuršųs,.shifts Slląltmųj© miesto 
įkjirimo 40Q-inęč.įut Š2ęsponuo? 
jfmxt'e pupedoje galintą susipa
žinti su -63 autorių. 335 fnažosies 
.g'-::fikos darbais, ipiųsimiKinčiais 

. miestą, jg įmones, iš. čia kilusius 
į,;".,’/'. į, V.;’..1;./ . ■ ■— . ======= žyntiiir'žųHmes. jtonįcurse daly-
gęi*į jis gęyąi pažįsta, Kadą lųąjprąs Weinbergeris buvo rv?llif; WWb5’
Racifįkū fių$tę, geru -Pougiąs MacArthur jį pasikvietė į įati-ijos, .Ųkrarųos dalininkai. 

? št-afe4-?-Pgį?’p-režindentas jį paprąšė eiti krašto apsaugos Į 
paneigus, o dabar, kada rekėjo. važiuoti į Ženevą ir ban
dyk susitarti su Gorbačiovu, tai sękr- Weinberger, turė* 
damas'tiek daug Įvairių darbų, vis dėlto rado laiko su
rašyti Kręinlių ponų sulaužytus sų^ifarimus, tai- didelis 
darbas.t-Sekretorius, tiktai gęrp gorėdamas, taip pasiel-k 
gė. 0 d&bar už gerą darbą ir teisingą patarnavimą ■ jį 
šalinti^ .C

, Prezidentas komunistus gerai pažįsta. Kai jis bu_ 
voj ąj’tistų unijos prezidentas, tai grupė komunistų no- 
rėĮp pagrobti unijos vadovybę. Prezidentas nepadarė įsi- i 
brov^ams jokių nuolaidų ir unijos komunistams ; 
neatidavė- Neatrodo, kad prezidentas padarytų j 
vienam rusui lengvatų- Prezidentą* nusivežė Į Ženevą 
ddelf būrį Kongreso atstovų, kad būtų liudininkais 
pasitarimų su pasaulį valdyti norinčios grupė-* apsu

1

Qlri|o vąrdu. Jis kalbėjo gerai 
argė|> tini etiškai, bet kai pamatė, 
kad'policija jį atpažino, tai pn 
sipa|iuo

Paaiškėjo, kad jis su žmona 
ramini gyveno Miranone prie- 
mįėštyjė. Jo žmona Geraldijia 
naipūs ir namo savininkų gerai 
prižiūrėjo, o jis pats sekė pasau
lio- politiką. Policija iškratė Mi- 
raiftonė esančią puikią jo vilą. 
Rądo daug nacių atvirukų ir do- 
kiinįęritų. Jis bus išsiųstas Į Bo
ną. Įtur jo laukia teismas

ARpENTINOS POLICIJA GATVĖJ SUČIUPO 
BUVUSĮ NACĮ ĘŲ^MANĄ

Sav° laiku Kučmanas turėjo krautuvę sostinės 
g, < centre, bet turėjo visą palikti

BUĘ^PS AIRES, Arg. — Pra
eitą penktadienį Argentinos po- 
lisija atpažino gatvėje vokietį 
Walter Kušinaną h- ten pat jį 
areštavę.'

Pa<irpdp, kad izraelitai buvo 
Stipadę Buenos Aires mieste, 
da. iL- Jųr^c dįdeH biąuįcr.y- 
f'J‘rr'-b?’'xys Ižrnohs tuo jau rei

kalavo, kad lupuretmė Argenti- 
Mos' -vąięila įį Įumįku įr uodį.ei
tų. bęt krų§ją valdę; generolai, 
atsisakli įai dęryti-

Dabar Kticmano pareikalavo 
detn<4ęi^itoė kanclerio ' Helmut 

.Kęh| yyi'iausybė. Kada vokiečiai 
ųžėin^ Lvftvą’.tąi Kučmanas tuo 
jau ^ąkė--sųš?juĮįy<i 20 pjofeso: 
rtų yktį^Įcėių. t& išy-e- 
dė- už ‘ t-500 Lvpiyb žydų
tjgpė jipftls Esjkasti didelę duo
bę b tėti rSUitnpiosiųs ire teismo 

žsušaifdžd.j , ■: j ~
' Dgibąrtiiiė Ąi'gęptinos^ -vyriau-1 data 
syh|y-įsakė tdjjįjtvu suįrnti Kuč- kilmingi jubiliejiniai minėjimai 
ipfUią, gyyėnąntį Pedrp 'Rirąrdo bus nurengti "Vilniuje ir Kaune,

Pavergtoj Lietuvoj
• 3*- ’ -y - į.

K. Petrausko 100 m.
'gimimo sukakti -

. Jau ruošiamasi paminėti Lie- 
tu vos operos kūrėjo KųĄ'p;

.| r?ųiskio 100 m. sukaktį. Gimimo
- gruodžio įnėn. 22 d. Iš- 

aų suimti Kuč- kilmingi

Prigijo blaivybes tiąigai

Aktyvi kova iiž-blaivybę pas
tebimai atsiliepė Vilniaus rajo
no Maišiogalos -daržininkystės ta 
-rybinio -ūkio ekonomikai: jau 

■ viršytas- produkcijos pardavimo 
valstybei matinis planas, paspar
tėjo daržų dorojimas, pagerėjo 
darbų kokybė, net žmonių tar
pusavio santykiai. Aktyviai die
giama nauja tradicija — visur 

I ir visada apsieiti be alkoholio.

Mirė kun- J. Masalskis

S:'-l<!i’tiškvje inirė kun. Juo
zas Masalskis. 62 m. Kunigu . įš
ventintas 1954 m. Palaidotas 
spalio 28 d. *

HENRI PERRUCHOT
GOGENO GYVENI M A S

Vertė Vytautas Kauneckas
SPINDULIŲ IR ŠEŠĖLIŲ DUKRA

Jau vien tik matydamas, kaip ji spin
dinčiomis akimis sėdi krėsle, susirangiu
si it žaltys saulėkaitoje, būtum galėjęs 
atspėti, kad yra kilusi iš toli, kad ji — 
spindulių ir šešėlių dukra, kad ji — 
kaltųjų šaliij vaikas, pasiklydęs Šiau
rės krašte

Žiulis Žanenas “Flora Tristan”
Triukšmingiausiomis 1948 metų birželio sa

vaitėmis laikraščio Nasjonal (National) redak
toriui Kiioviui Gogenui nėra kada ilgiau pa
būti prie savo jaunos žmonelės, kuri šio mėnesio 
7 dieną jų bute Notr-Dam-de-Loretės gatvėje 
NL 52 pagimdė berniuką Eženą Antri Polį (Da
bar čia Nr. 56, Prie namo, kuname gimė Polis 
Gogenas- 1930 m. prikalta memoralinė lenta).

Prieš keturis mėnesius, vasaryje, buvo nu
verstas karalius Liudvikas Pilypas ir paskelbta 
Artroji respublika: tatai didele pergalė liberalų 
< rga. ' “Nasjonal” vauovybei, ir buvęs jo vy- 
riausias’s i.:d?ktorius Armanas Marastas,mėg
stąs gerai pavdgvti, skeptiškų pažiūrų gasko- 
nąs, kuriam šis .elitinės santvarkas pasikeiti

mas atrodo tiesiog geras laimikis, —“tai respub- 
! likos markizas,” —sakė apie jį socialistas Blan- 
i ki, — nuo kovo 9 dienos užima Paryžiaus mero 
Į resta. ’ t it

Nors Armanas Marastas su savo draugais 
į Vasario revoliucijos išdavomis atrodo patenkin- 
! ti, kiti prancūzai — nelabai- Liberalai ir sociali- 
I štai, buržuo i<’ darbininkai, kurį laiką ėję išvien, 
greit pradeda nebesutarti. Gegužės 15 d. Asamb
lėją užplūsta “raudonieji”, “dalytojai”. Si nepą- 
vykusi manifestacija padrąsina vyriausybę gr»’m- 

i tis. Vos paskelbus respubliką, vyriausybė, socia- 
' listų spaudžiama, prižadėjo aprūpinti darbu vi- 
1 sus piliečius ir tuo tikslu įsteigė valstybines dirb" 
j tuves”; jos tik ką birželio 21 d., buvo uždarytos, 
l Ir tuojau 50,000 darbininkų pastato Paryžiaus ke- 
Į turis šmtus barikadų.

Gavęs diktatoriaus teises, generolas Kavep- 
jakas pradeda mūšį su sukilėliaisKaunamasi Pan
teono kvartale, apie miesto rotušę, bulvarnose. 
Kaunamasi priemiesčiuose. Kaunamasi visur.Ke- 
turias dienas, nuo birželio 23 iki 26 dienos. Pary
žiuje girdėjosi brolžudiškų šūvių pokšėjimas. <

Ką galvoja apie tuos įvykius Klovis Goee- 
' nas?Jie kelia jam. galbūtjhe mažesnį pasil>aisėji- 
i mą, kaip ir jo kaimynui NotrDam-de-Loretės 
' gatvėje Eženui Delakrua, kurio dirbtuvė yra 
kaip tik šalįa Gogeno būūsto, Nr. 54. Klovis Gp- 

(gena-*, niekuo ypatingu neparižymintis žm nab- 
stas, kaip ir kiti jo artimieji kupinas karštų

respublikoniškų jausmų. Jis trisdešimt ketvertų 
metų amžiaus; jo giminė kilusi iš Gatine srities, 

; ( l'Ur būt iš Le Gogdn kaimo, esančio apie 15 
kilometrų nuo Kurtene ), XVIII šimtmetyje įsi
kūrė Orleane, kur išplito anapus Luaros po visą 
Sen-Marso kvartalą.‘Čia jis ir gimė.

Gogenai, žmonės galia pasiturintys, beveik 
viri sodininkai; rečiau kurie verčiasi prekyba, 
kąip antai Kliovio tėvas Gijomas, laikantis baka
lėjos parduotuvę Ęrųą-Sen-Aįarso priemiestyje, 
arba šio jaunesnysis I^doras — Zizi, —
tapęs juvei^-rū. JŠliovio giminaičiai, artimii ir to- 
limį, gyveno Ir gyvena be jokių istorijv. Bet jo 
žmonps Alinos, mergautinė pąvardė Šazal, gi
minė — jau yisai kitokia. •

Ąlįpoę mbtitea, miniri prieš 4-rius metus, 
buvo garsioji Flora Tristan,revoliucionierė, pro- 
paMbdi&tė, £urią 1848 pi. karštai tebešlovina 
darbininkiją^ jos vęr|lurnas, abejo iš dalies
aiškintinas Ipo, kad ji — ispanų kilmės.
1Ąliuot; tėvą* dųr tėb«gyvena; už pasikėssi- 

niffife nužųdjii. nuteistas dvidešimtčiai metų 
sufijjlųfų dativ žibėjimo Ir sėdi centriniame Ga- 
jnrtif kalėjimi, departamente'.

. . * r i f e t L* i
Aristokratai sprunka prie šie

no*. Emigraritų esama žmonių įvairaus plauko: 
vieni Ulonąrcl^mo idgjoms, bet nes
tinga įr avafi^ftnfctų. fiwidairanciu- kam ap
dumti aki*; tdfciųjBtJb’aAdė visų didžiųjų istori-

nių įvykių sūkuruose. ?. ■ J
Tarp emigrantų, pasirinkusių savo tremtie* 

šalimi Ispaniją, įsimaišė viena mergaitė Tereza 
Lene. (Marie Pierre Lainoy, arba Laisney, arba 
Lainė). Kas ji tokia? Iš kur ji? Nieko nežinome. 
(Nors ir labai stengiausi, bet šios Gogeno prose
nelė* kilmės neišaiškinau). Apie šią mergaitę 
neturime jokių žinių iki to laiko, kai ji, — tuo 
gal ir pasiekė savo tikslą, — jau gyveno, kaip 
patirta, Bilbao mieste, susidėjusi su ispanų 
dragūnų pulkininku, Santiago ordino kavalieriu
mi ir Granad«s arkivyskupo sūnėnu, donų Ma- 
rianu de Tristanu Mo*kosu.

Pulkininkas, iš senos Aragono bajorų gimi
nės, jau nuo kažin kada įsikūrusios Ispanijos 
kolonijos Peru ir ten labai praloburips. yra savo
tiškas poetas. Jis tenkinasi kuo paprasčiausia i < 
malonumais ir “negal atsigėrėti skrnjobų)čia;* 
viršum galvos debčrimis, vėh’je Šrimądčlais la
pais, upely srūvenčiu vandeniu, jo krantų auga
lais”. Gal būt, jis niekino htiritovėiusfiv* elgesio 
norma* Tačiau ar per nęriųminguųią, ar iš bai
mės užsitraukė »avo gimines ąrba tvaidovo kara
imas rūstybę, jis neiteirina ryšio, kprl užmeįsė 
su prancūzais.

(Bus daugiau)

i-Naujien- riVc {p.. Tburs Ifiy, \rov. 21, 1985
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RT VILIAUS

DR. PAUL V. DARGIS 
e»OYTOJAS IX CHIRURGAI 

Wtr*thesūr Community klinlkse 

Mvdidn^e dirwcrorim

IMS S Manheim Rd, Westchester* IIL 
VALANDOS: 3—d dirbo dienomii

TEL. 233-8553

Service 461-8200, Pa^e 06058

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vaL vakaro.

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p.

iš WTIS stoties, 1110 AM banga.
2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629

Tekt 778-5374

TeL: 562-2727 arba 562-2728 
_________ - i

“Lietuvos Aidai”
KAZĖ-BRAZDŽIONYTĖ 

Programos vedėja

#*8k*'*« <88881!aiili* r mil!

Modernios poezijos knyga. Kaina 5 dol Minkai 
veršeliai. Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus 

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

aplink mus IK mūsų namus

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
S?GC1ALYM: AKIŲ LIGOS 

Sšžl West 103rd Street

Dr. ALG. KAVALIŪNAS
Vidaus ii kraujo ligos. Nechinu- 
giras ceriui" išsiplėtime herno- 
roidiį gydymai. /. >

Chicat^ HL 60629

Rūgščios morkos

Supiaustyti j riekutes 6 mor
kas Sudėti į puodą ir užpilti 2 
puoduku šviežiai verdančio van
dens. Pridėti šaukštuką druskos, 
šaukštą cukraus ir 4 gvazdikus, ‘ 
Viryti pusę valandos.

Įdėti 1 didelį šaukštą sviesto 
i atskirą puodą E leisti pastovė

Naudingi patarimai Fr įdomus dalykai

-4 -*<>• ' ' , — ’? f į c • ' • -

MORKŲ SUNKA GERĮAUSIAS^VAIŠTAS

Kad “gyvų’- vaisiu ir daržovių žjhti sii yieąo populiaraus

ttlvo iunfcau^t iu (a.tirirė. 
i akcijomis ir s.mptonnis, kaip Ui 

v>vmių Ac/JMcazui; jps svoris 
per tą jaiką nei kiek nepadidė
jo (oo švarai), lik staiga jos 
uga stačiai "stebuklingai" pasu- 
ku gerojou puscn ir ji pradėjo 
itgapti sVcrį po svarą per savai- 
ą-, kol pasltke savo sveikais lai- 
aais tu<e(ą svorį — 135 svarus.

Dar vieną skaudžią ligą ji tu
rėjo pnėfc piaaeuama gydytis 
u.oiku sunna. lai buvo sxaus- 
mingas sąnarių aitntis. toks 
naa „i jau menkai begalėjo nau- 
uoii savo rankas. I

i

Jos pihn&s solidus maistas 18 4i 
menesiu mitus tik morkų sun
ka, buvb sveikos nunokę kilau- 
sės ką tik filio medžio; Saločių 
lupai, sukerai, datulės dar sun- j 
kn formoje, ir medus. Ir visiš- j' 
kai pasveiklisi ir sustiprėjusi ji t 
ir topau niitiisi morkų sunka Į>ėr 
visą dieną, o po darbo, vakare i 
didele lėkšte žaliu daržovių su 

] avdkadbftiiš,- šatilėgrąžų arba se- 
j s’ahĮe sėklomis arba keliais rie
šutais.

JAU pusdešimtų metų biivū- 
sioįi ligonė dirba kasdien iki 12 

! ir 'daugiau valafidų ir ji yra 
Į Šveiką ir hė sykio nėt Slogomis 
į nesirgo. Daktaras teigia, kad 

noriiit. atjauninti kraują ii- kū
lio a odini u s reikia kūniii dilcti 
sveiku gyvų augalų maistą sun
kos fdrmoje.

i

L

OPTOMBTRISTAS

2618 W. 71st Št Tel. 737-5148

ir “contact lexises”.

•L

NKSTŲ,PŪSLtS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 

7?S6 West 63rd Street

C wo Metanas: /76-2880, 
fLšendj** Maf.: 448-5545

Florida

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

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

A.odriurtM p*rkr*vstyra*f 
iš Įvairiu iWumy, 

ANTANAS VILIMAS 

Tel. 376-1882 ar 376-5998

PBRK KAUSTYMAI

Leidimai — Pilna *pdr»vda
ŽEMA KAINA

Priimam Master Chirr* 
ir VISA kortele*.

R. iE RANAS. T*l. 925-8043

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 raL ryto.

“ Stotie* W0PA i 1490 AM 

tt^nšIioSTarnoi K rtiO«V 'Studijas 
Mirquette Park*.

Vedijk — AI46M DiOkus

7159 So. Maplewood Ave. 
Chicago, IL 60629 

Telef. 778-1543

i
i*f
I■

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis 1729 S. Halsted St.
FD. LE. Chicago, IL 60608

24 Hour Service(312) 226-1344

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

w* 
iI 
a I
I 
■ H■ 

?

I

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
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Kad ‘ gyvų’’ vaisiu ir daržovių ftųįi su yieųo populiaraus dak- j 
j -urika yra ir sveikas maistas, ii-- tkro H. -E. idrsdmerio knyga į 
. gydantis vaistas daug kas.. jau<a^ie sujtis (live Fbdd Juises—! 

g^vo . inaisto slinkos), kurį iki ■ 
šipl. turėjo 28 laidas!. Ypatingai t 
daktaras įvertinat'anorkas šun-- ir ropitį iki bus visai rninkštos. 
kiSs^v-ydaie, hė. viėn kaip švei- Tadą nusunkti ir sugrūsti į ko
ką maištą; bėt dar labiau kaip šę. Patariama vartoti daugiau 

, svėikąAraistą. ą p . j niorkų h^u ropių. Pridėti di-
. Morkos, ; kaip;, tempeutiškas ! delį gabalą sviesto, druskos ir 

agghtaš, nuo seniiwisiu laiku var- Į pipirų pagal skonį. Paduoti sta- 
f^ąmąs ypač ^ūAspojt\ kur-yra į įįfi labai karstą- 
špėclalū's sveikatos rezortąi iri 

- tųfeinosė rezortuoše , pacientams 
d dedamos tris kart us per die- 

j iią. fiibrkos įvairiose, formose. j 
1 . ..^r.^rsčhnerfc pateikia vieną 1 

pavyzdį, kaip tula amerikiete' 
■ moteris misdama maištu, turin-

žino ir iš savo patyrimo. KAct;
ti ant ugnies iki paras. Tada kai kurios daržoves ir vaisiai ypa 
pridėti nusunktas morkas. Ge- tingai gerui veikia, tani tikro-- 
rai išmaišyti, kad morkas būtų ms ligonis galima rasti gau-.

> nuo seijiaU- 
sių Lki naujausių laikų;

čia vietą: ir laikas pla-'iati ir 
rimčiau susipažinti str- moiko-. 

kurios palyginti ne tiek bė;

yisos issviestuotos. Tada pridėti! singoje literatūroje 
-ry.. t-» niA^Vci. Vll'P ' Si 11 1 rCl KlvHJl lM.llSl.Vl J71'Vandenį, kuriame morkos virė.
Pridėti šaukštuką acto ar citri
nos rūgšties, ir vien ^.didėli įšąli?
kštą miltų, išmaišyti šū trupučiu mis, kurios, palyginti ne tiek be?
vandens.-Užclengti ir \niihti 5' protiškai 'pabrango
ai: 10 minučių. Paduoti štąįaii nikisAo pradirtai, labiąii’šiįi vai-.-.
karštą. 1 -k'1’ h’ daržovės. Tekd>jŠusįpą-

Morkos ir ropės

Virini bent kokį kiekį 'morkų

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 58th Ave., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MOOffiNiSKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AU I oMOBILLAMS PASTATYTI

* * *
Morkos ir žirniai

3 puodukai suskaldytų žirnių,
3 puodukai supjaustytų morkų, 
^2 puoduke pieno, driiikos, pi 

litru ir sviesto..
ėiU dįsBuUiai kenčiu, kep- Panterku 2 puodukus znmų 

į lofnis bulvtais, jtabia rtasa. ir' per “kti. Ant ryĮojaus v.rmti 21 
Titanus užSka uefataie, PMi-| vkbIwa7 i
J rfalA.i*gSlota ir febai nervuota,! "?ZUS ,Ir vlryU, t’asl'’

gdtonli- v»Hdenyje J vtaauao..
1 Rikėms SU iunenkėjo1 ‘T ~«n»ą
T:uj rc .. • „i -n j i dėti drussos ir pipiru pagal <ko-. iki 55 svaru viso sve-noi <Fada-1 . . . .ii-— s....—-.- Hį ir truputi sviesio. Pridėti nu-

i sunktas morkas ir puoduko 
I pieno. Gerai sumaišyti, leisti 
pastovėti truputį pečiuje ir ta-

I da paduoti stajan.

-- i -- -- ■ —. į.

A. A. STASYS JUšKĖNAŠ,
Mirė 16 — 27 — 85. Palaidot^Li^TJ^fi 
Kapinėse 10 — 30 — 85. t

. / į J
Nuoširdžią padėką reiškiame giminėms,, drau-, 

garnį visiems . pažįstamiems, kurie aplankė A. A -i 
Stasį Juškėną koplyčioje ir palydėjo iš bažnyčios i! 
amžino poilsio vietą-

Širdingai dėkojame Vy»k- A. Trakiui už malo
nias maldas koplyčioje, bažnyčioje ir kapinėse ' |

Dėkingi esame: , J

Grabnešiams,
Gėtn? aukotojams.
Duokles Bažnyčioms, ,
Aukos Balfui,
Aukas spaudai (Naujienoms), . i
Aukas Liet. Taut. I'ondui, |
Visiems už užuojautas, išreikštas spaudoje ir as
meniškai. Ji

Dėkojame kalbėtojams Už meilius atsisveikini
mo žodžius, tartus koplyčioje: I
P. Juškaitis — RamoVėnų vardu. |
P. Juodvalkis — Liet Tautos Fondo Vardu. | 
P. Andrašiūnas — žurnalistų Sąjūhgbš vardu, I
P. Virpša — Liet. Taut. Namų vardu, i
P- Gudelis — Naujienų vardu, -J
P. Jokubka — Bendro darbo varda

is širdies dėkojame mūsų geram draugui Sol. 
Leonui Gružui už gražiai sugiedotas giesmes bažny
čioje ir -I
Tėviškės Parapijos Chorui už malonias giesmes’ 
koplyčioje.

( Dėkojame laidotuvių direktoriui Lackavičiui užį 
Įnialonil patarnavimą. "

Visiems esame dėkingi, kurie pasidalino Mūsų 
skausmu ir parėmė mus mūsų liūdnose valandose.

Nuoširdus dėkui — neužmirškime mūsų UiyTi- 
limą A. A. Stasį Juskėną niekados.

[' rilis diaghozę nustatyta, kad ji 
|) serga blUžįfes leukemija,. • 
j- . Ligonei- .-teko- -susipažinti. su 
i Europej’e ■ sveikatos maistą stu- 
[ dijavusia moterimi, kuri tvirti

no pati vaisiu ir daržovių, o ypa- 
j tingai morkų sunka net nuo vė- 
į hb pagijusi. Ji prikalbėjo ligo- 
j iię pradėti morkas imti Kaip 
’ vaistus. Kitaip ir nebegaįėjo, nes 
J ii buvo jau tiek nusilpusi, kad 
• tr morkų sunką begalėjo imti 
j šaukštu. Palaipsniui morkų sun

kos kiekis padidintas iki 8 un
cijų stiklinėj per 2‘4 valandas, pa- 
laipkiiiui diditiant kiekį, kol įp
rato imti morkų sunkos po ga- < 
Iloną per parą.

Jokio kitofab mšištd ne vais- — Piekybos niinisteris ArieJ 
! tą ji negavo per ištisus 18 mė- Sharon kritikavo dabartinę vy

nelių. Pirmieji dū baėnesiai jai viausybę, dabar vėl atsiprašė.

Morkų šutinys
1

Iškepinti svieste sukapotą 
svogūną. Pridėti puoduką suka
potu žalių morkų ir 1 kvortą 
verdančio vandens. Pridėti vie
ną puoduką sukapotų žalių bul
vių ir virhit 20 minučių. Pridėti 
kvortą pieno ir sušildyti, bet ne
leisti užvirti. Pridėti pagal sko
nį' pipirų, druskos ir sviesto.

Magd. šulaitjene

1424 South 50th Avenue 
Cicero, ill. 60650 

Ten: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAiDOJLMO ŠERMENINĖ

»
Aikštės autvuiobiliams pastatyti

5 KI

I

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

* Nature’s Remedy.
1

Telefonas — 652-1003
4.

IM ■wfry mac bat‘a*

MIYUPFS 
®ru£DY
*0

t 
i 
kĘ

ŽurnAhstui
STASIUI JUSfcENUI mirus, nuoširdžią užuojautą 
reiškiu jo žmonai Leokadijai, sūnums Kastyčiui su 
šeima ir Algiui.

ALBINAS BENIULIS

for GPmjL OWNGHT SLUtr Of COWVAHOV

>8®

G£T 
FR£E

Į

Naujienos, Chicaco. 8, Ill,

Liūdintieji;

žmbna 'Leokadija 
sūnus kaitytis su žmofth Zelma, 
sūnus Algis.

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORIN1

STEPONAS C. LACK ir SuNuS
LAI SAUK Z

Laid . :'vių Direktoriai

2424 West 69i ii Street — Tel. RE 7-1213

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

1446 South 50th Avenue , 
Cicero, Illinois
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CICERU
Aleksandras Čaplikas

425? S. Mapleweod, Tel. 254-7455

kad

M

Persiuntimas .incoln, Nebraska M50L

arba
Parke

Miscellaneous 
įvairūs Palvksl

1247 S. Kedzie Ava.
(3120) 776.8700

C 1985 Dorwy Laboratories, Division of 
Sandoz. Inc

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga

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

Prez Reaganas tikisi Įtikinti 
Gorbačiovą, kad.gal ima gyventi 
be-karo.

Minkšti viršeliai. 90 psl. Kaina S4.00 
Už persiuntimą pridėkite $1.00.

Čekį rašykite ir siųskite:

Taip pat daromi vertimai, giminiį 
'škviptimai. pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai, .-V

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE

— Sen. Dixon pranešė, 
jis kandidatuos sekančiam 
minui.

u* for 

financing 

AT OUI LOW IATB

RIAL BITATI PO* SAU 
NmmL žirni — P*r*rvUK91

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

ir leido libaniečiams žudyti be
ginklius palestiniečius. Dėl tų 
žudynių kilo didelis skandalas 
ir gen. Sharon turėjo pasitrauk-

Naujienoms reikalingas raidžių rinkėjas. Puikios 
darbo sąlygos, geras atlyginimas ir trumpos valandos. 
Pasiteirauti galite telefonu 421-6100 arba darbo valan
domis užvažiuoti į 1739 S. Halted St., Chicago, Ill. 60608

GOVERNMENT HOMES 
from $1 (U repair).

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

Ext. GH. 9617. 
for information.

f Naujienose. galimą gautai
AUGUSTINO PAšKONIO 

f knygą apie

KAKU MOKYKIUH

Triaminic-12® Tablets 
For Allergy Relief 
that’s nothing to 

sneeze at.

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
U e' m a n D e č k yf 

Tel. 585-6624

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
£B ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS LSSIMOKUIMA14.

DIL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS U

Advokatai
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: noa
9 vai- ryto iki 8 vaL vakaro. -

Seštcd.: nuo 9 vai r. iki 12 vaL 4. 
b pagal susitarimą.

Tek 776-5162 '
1«4> West 63rd Str®®!.

Chicago, HL 60621

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS

ir V. BRIZGYS
Darbo valandoa: 

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet 
Šeštadieniais pagal susitarimą

1606 S. Kidzla Ava.
Chicago, III. 60629 j
TeL: 778-8000

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

1 Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
Nebrangus.

GOVERNMENT JOBS.
$16,040 $59,23O/year.
Now Hiring. Your Area.

CaU 1-805-687-6000
Ext R-9617

For current federal list

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave.

Triaminic® Syrup 
Triaminicin® Tablets

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ 
AMERIKOJE NARIŲ DĖME

SIUI

REPAIRS — IN GENERAL 
ĮvairOt Taisymai

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkams.

Kreiptis: A. LAURAITIS >•
4651 S. Ashland Ave^ -X 

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

HELF WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikti

HELP WANTED — MALE-FEMALF 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausia 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1-959 metai).
664 psl., vardynas.

Minkšti viršeliai Kaina J1B.
2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL 60608
Pater Kazanauskas, Pre*. Tel.: 847-7747

BMHSi Boa.T\»e.Frl.>4 TSur,>-| Bat. *>1

Serving chicagoland since ims •

TtSŲ ROSIU DRAUDIMO AGENTCX4 P 

I. BACEVIČIUS — BELL REALTY

BUTŲ NUOMAVIMAS
U MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

P NCTARIATAS • VERttMAL

Homeowners insurance
Good service/Goad price

F. Zapolis. Agent 
320814 W. 95th St

Everg. Park, -III. - 
50642 '- 424-8654 į 

ft* Firn m MrfCMMfcCWMt
Mm Pte*. Hiiuhjim. '

Ieškau butelio name 
brismontie, Marquette 
arba Brighton Parke.

Rašyti: Box 277, 
c/o Naujienos 

1739 S. Hadsted St. 
Chicago, IL 60608

v. Dar kalbėjo krašto aps. minis- 
tėris pjk. inž. Dirmantas ir ka
riuomenės vadas gen. št. pik. 
Raštikis. Abu pasidžiaugė gausiu 
kuvažiavimu ir ta gražia tradici
ja gerbti savo mokyklą. Buvęs 
karo mokyklos viršininkas ats. 
j5!k. Tvaronas papasakojo, kaip 
kūrėsi karo mokykla, kokiose 
sunkiose sąlygose teko jai dirb
ti. kaip dirbo IV laida, kai prie
šas veržėsi Į mūsų krašto žemes- 
IV laida ypač pasižymėjo tauriu 
patriotizmu ip pasiaukojimo dva 
šia. IV laidos aktyvios tarnybos 
karininkų vardu kalbėjo gen. št. 
pik. Itn. Urbšys, o atsargos kari
ninkų vardu ats. Itn. Zubkus. 
Gauta labai daug sveikinimų 
Minėjimo komiteto pirmininko 
pik. Itn. d r_Lesausko padėka gar 
"bes prezidiumui ir iškilmių- da-

gęsi- . --
7? Garbės svečiai ir minėjimo da 
lyviai nuvyko karo 
sddan, kūr pagerbė Nežinomojo -,p!k. Saladžius, 
Kareivio kapą. Susirinkusių var- viršininkas..gen 
dįU pik. Itn- Žilys pasakė kalbą 
Pagarbos žuyusiems ir pasižai GERAS GENEROLAS, PRAS 

TAS POLITIKAS

Restaurant / Lounge with ow
ners apt Seats approximately 
100. Est. bus. Call Vai at Cen
tury 21 — L. Hodges Realty, 
414/877-2103.

Dabar darbietis Simon Peres 
pradėjo pasitarimus su Jorda
nijos karalium, kad galėtų pa
siekti taikos, bet gen. Sharonas 
.būdamas prekybos ministeriu 
aštriai kritikavo premjerą Peres. 
Pastarasis pasakė kalbą darb-ie- 
čams, kad gen. Sharonas turi 
viešai atsiprašyti, jeigu nori ir 
toliau pasilikti vyriausybėje.

Gen. Sharonas viešai atsipia- 
šė premjerą ir pasakė, kad jo 
kalba buvusi klaidinga.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, PreridentM

Chicago, flL TaL 847-774j

WOMAN WAN 1 FID, sewing 
experience necessary, to sew 
window drapes, part time, will 
teach. Call'247-4434.

Kare muziejaus salėje įvykę 
pati! rinimas. IV Lidos š.ariirn- 

i kai stojo eilėn lygi-i taip p t it 
ta pačia tvarka, kaip 192’ m. 
Kiek'rienas susirado tas vietas, 

; kurios prieš 15 metų turėta. At
vykusi krašto aps. miniesterj pa 
sitiko su raportu ats. pik. Tva
ronas. Patikrinimas prasidėjo 
skaitant 1921 m. gruodžio mėn. 
18 (L akivaizdinio sąraše pavar
dei Ir lygiai taip pat, kaip prieš 
>5 metų, atsišaukinėjo IV laidos 
karininkai Tačiau deja, nevisi 
begalėjo atsiliepti. Pasigirsta sau 
kiamas Darius, Gudynas, tačiau 
jų atsiliepimo negirdėt. Už juos 
atsako vienas karininkų, trum
pai primesdamas, kad šaukia
mieji yra žuvę Nepaprastas jaus 
mas užgulė visų krūtinėse. Try
lika karininkų jau neatsiliepė, 
nes gulėję žemėje štai ketvirtos, 
laidės karininkų sąrašas nuvy
kusiu amžinybėn: kpt. Stepas 
Darius — žuvo Soldino miške 
peskridęs kartu su Girėnu At
lanto vandenyną, j. lan. Kazys 
Zakšauskas — lėktuvui užside
gus sudegė ore, Itn. Jonas Tu
melis — žuvo lėktuvo avarijoje, 
kpt. Pranas Gudynas — žuvo 
eidamas tarnybos pareigas, j.Itn. 
Vilius Amonas — žuvo per mo
tociklo katastrofą, Itn. Jonas Va- 
laviči is, Itn. Stasys Prapuolianis, 
Itn. Jonas Olšauskas, j. Itn. Jur- 

I gis Kizevičius, Itn. Antanas Za
vadskis, Itn. Juozas Lukoševi
čius, Itn. Kazys Brazdžiūnas ir

: Itn. Aleksas Ketleris — mirė.
! Po patikrinimo, kuris visus da

lyvius giliai sujaudino, krašto 
apsaugos ministeris pasakė kal- 

. bą ir pranešė, kad IV karo mo
kyklos laida yra pavadinta kap. 
Dariaus l?.ida.:

(Atkelta iš 2 psl.) 

rėja ir plačios visuomenės užuo- 
iairta visoms mūsų ginklu pajė
goms, stiprėja tautos sąmonė, 
kad kariuomenės reikalą tenka 
remti moraliai ir materialiai.

Va kiek pagerėjimo, truputi 
pažvelgus praeitin, galima ket
virtosios laidos karininkam-, pa
matyti Nešę Lietuvos laisvės vij 
čių švyturį, mokėsi patys ir ki
tus mokė, jie dar drąsiau žvelgs 
areitin, prie mokslo įsigiję ir 
keliolikos metu patyrimo. Ket
virtosios laidos karininkų eilėse 
yra pasižymėjusių tėvynės -meile 
iy žuvusių pareigas beeinant. Pir 
moję vietoje reikia atsiminti la
kūnas Darius, savo drąsiu žygiu 
paaukojęs gyvybę mūsų Tėvy
nės gerovei Mes esame skolingi 
Jiems didžią pagarbą. ;
y Savo kalbą baigdamas. Res
publikos Prezidentas palinkėjo 
ketvirtosios laidos karininkams 
sėkmės emant paieigu keliu. 
Palinkėjo sėkmingai nešti sau
gumo vilties žiburį, kad Lietuvą i 
atgautų savo žemių teisėtas ri- ■

Send uš -dhe name, address 
and birthd'ate of 4 people and 
will send them birthday cards. 
Ydur name will l>e printed in
side the card. APlus, you will 
receive a reminder card. Fee 
85/year. poi" reminder service 
only $5 per 8. S&E Friendly 
Reminders. Box 999, North 
Chicago, IL. 60064. ,

Job transfered out, owner is 
selling aį a fantastic price, 
Beautiful 3 unit brk. Apt. just 
30 years old m Marquette 
Park.

Call — 778-1796

INSURANCE — INCOME TAX 
2951 W. 63rd St 

Tel: 436-7878

ST. PETERSBURG; FLORIDA, 
Modernui-.2 mieg. Ęlorida.room, 

’(kasnbatys),; j Ąp tvertas vais
medžių. sodas. Galima ir su bal
dais. Beach’ius, susisiekimas, ap- 
si pirkimas. Prieinama.. kaina, 
šiuo metu tuščias.

Skambinti 1-213-321-9672.
Rašyti: 5017-23rd Aye., So. 

Gulfport, Florida. Savininkė

j JERUZALE, Izr. — Gen. 
[Ariel Sharon buvo geras karys 
Į kai turėjo Amerikos tankus ir 
1 pralaužęs egiptiečių frontą/pra-. 
tsidarė kelią Į Kairą ir Ąlęfcsandy 

riją, bet Izraelio karo vadovybė 
ii sustabdė. • : ■■ - - -t J .

Ariel Sharon Įleido Libano 
smogikus Į beginklių stovyklą

Maistas buvo pagamintas Te-; 
rėsės Peškienės, o šeimininkavo • 
Vanda Kūlbokiėriė, Onutė Dum- j 
čienė. Irena Pranskevičenė irNL j 
jolė Skopienė, šokiams puikiai 
grojo Gintaro orkestras. Kadan- j 
gi dalyvių buvo nedaug, tai ne- j 
trukus visi susidarė lyg viena 
šeima. Daug paįvairino ir juoko 
įnešė Vanda Kulbokienė.

Laimėjimus pravedė jaunas ’ 
Stasys Paulauskas su dar jau
nesne. Dubauskiene ir Nijole 
Skopieuę, o už baro dirbo visų 
jauniausias Kižlaitis sū draugu.

Kadangi žuvies mėgėjų kas
met mažėja,’ kažin "ar‘ daugiau 
bebus tokių viė-šū balių ar bus . 
pasitenkinta tik nariams ir jų: 
kviestiems svečiams. -

S. Paulauskas .

'<■<> £;>vu‘zi;tugtu ; K°5piiDKkOS
r'f-« * dAntb dalvvnvin”t padė
kota kadum-'-uės vadovvl|»i ir 
aul Įi.u's svpčimis už d^yva- 
virną, linkėta švęsti 25 rretų su
kak, lives Vilniuje. Prieš išvyk- 
damas Respub’ikos Prezidentas 
pasakė gražia ka]bą.

Per visa iškilmių laiką daug 
pagarbos ir nuoširdumo reikšta 
buv karo mokyklos vii-šininkui 
ats. pik Tvaronui.

J Kanteikis Į

— Sovi?tų karo jeS°s pa si n7 
žusios išžudyti visus afganie 
čius.

Vakare karininkų ramovėje 
i buvo bendra vakarienė. Dalyva

vo Respublikos Prezidentas, mi
nisterial, aukštoji karo -vadovy
bė, šaulių S-gos vadas pik. Sala- 

j džius ir k., aukšti asmenys. Per 
Į vakarienę kalbėjo kariuomepės 

štabo viršininkas gen. št. pik. 
muziejaus Černius, šaulių Sąjungos vadas 

karo mokyklos 
viršininkas.gen. št. pik- Mustei
kis, burmistras ats. pik. Merkys 
ir kiti. Pik Grabys ,IV laidos 

>vę heį va- vardū padėkojo visiems .prisidė- 
■Į|uoti pavergtas žemjęsGžodį; jusiems prie minėjimo J Mriroši-

- -t. y!>- i. > f

parti- 
inž.1 jos žmogaus jragerbiinas, bet pa- 

kaip gerbtas lietuvis, kuris su visais 
u visas sugyvenau

{PASSBOOK 
SAVINGS...

Ciceroje veikia du lietuvių 
meškeriotojų ir medžiotojų klu
bai ir trečias yra maišytis. įvai
rių tautybių ‘‘MimWeaf' , - 1

Vienas jų “Ešerys”, kuriam 
paskutiniaisiais metais piinrmrn- 
kauja Alfonsas Kižlaitis, šiemet 
atšventė 10 metų sukaktį. 1

Kasmet “Ešerys” suruošia vi
suomenei “Lvdeku Balių’’- Šie
met toks balius įvyko lapkričio 
9 d. Amerikos Karo Veteranų.;-— 
VFW salėje. Ners buvo išpla
tinta virš 100 kvietimu, bet dėl- 
nepaprastai blogo oro dalyvavo 
tik 48. Iš toliau buvo atvykęs 
naujienietis su trimis draugais 
ir inž. Dubausko šeima. Prie to-1 
kio mažo dalyvių skaičiaus , ir 
pelno like nedaug, bet iš jo vis- 
tik ‘ Naujienoms” paskirta 20 ;

Bostono Lietusių Klubas pra- vai. Ten buvo ne vienos 
eitą sekmedienj .pagerbė 
inž. Aleksandrą Čapliką, 
veikliausią ir su visas sugyvensu gražiai sugyvena.
mų lietuvį. ' Turiningiausią kalbą pasakė

'Bostone lietuvių klubo salė Povilas P. Dargs, specialiai j pa
buvo pilnutėlė. Kalbas pasakė gerbimą atvažiavęs iš Pittsbur- 
įvaii-iausiu organizacijų atsto- go, Pa.

1985 metais nuo gruodžio mėn. 
1 dienos ir baigiant gruodžio 31 
dieną vyksta Susivienijime Lie
tuvių Amerikoje Pildomosios 
Tarybos Nominacijos.

Visos SLA kuopos gruodžio — 
December mėn. privalo sušaukti 
visuotinus narių susirinkimus ir 
susirinkimuose atlikti Nominaci
jas Į SLA Pildomąją Tarybą.

Visi SLA nariai kuo skaitlin
giausiai dalyvaukite Nominaci
jose.' "■ . " '

Genovaitė Meiliūnienė, 
Susimtmijimo Lietuviu Ame
rikoje s&tretorė.

»O M»_ jr

— Prezidentas Reaganas siū
lys pasikeisti gausioms jaunimo

prie minėj imb > šų mosi- gpu pėihis be su varžym ų.
' -r <• t ‘
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Dengiame ir taisome visu rū^ 
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA‘
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 j
434-9655 ar 737-1717

<- k • —J -u’'* - ’ . 'r ‘ f <- * ' •


