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ženklą išleisti.

JERUZALĖ, Izraelis. Genero

SIBIRO SKAIDRĖS 
TELEVIZIJOJE

priemiesčių telezivija. pa
tuos vaizdus Vasario 16 
parodyti gyventojams.

(ALTo Informacija)

ŠARONAS NORI PALIKTI 
AGENTUS LIBANE

trečiadienį atskrido į Washing
ton?. Aerodrome jį pasitiko s k- 
retorius George Shultz. Jiedu 
kartu atvyko į Baltuosius Rū
mus.

DARIAUS-GIRĖNO PAŠTO ŽENKLAS
Amerikos Lietuvių Taryba, šio 28 dieną savo būstinėje Chi- 

lietuviai filatelistai ir įvairios pagoję, 2606 W. 63rd Street.
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lietuvių organizacijos dai*ė ir 
daro daug pastangų, kad JAV 
išleistų Dariaus - Girėno peštų 
ženklą jų mirties 50 metų su-t 
kakties proga.

Generalinio Paštų viršininkui 
pavaduotojas M. Coughlin raštų ‘ 
sanatoriui Charles Percy prane
šė. kad š’s reikalas yra įtrauk-. 
tas į 1984 m. svarstymų pro. 
gramą. ’ 
Dariaus-Girėno posto veikėjas J. į 
Paukštis ir J. Adomėnas, Chica- 
gos lietuvių filatelistų preziden- 
tąs, Chicagoje buvo susitikę su 
JAV pašto viršininku W. F.'las Ariel šaronas laikraštinin-' 
Bolger, prašė jį Dariaus-Girėno kams trečiadienį pasako, kad 

demarkacijos zonoje turi pasi-! 
likti izraelitai, kurie pažįsta;

i Amerikos Lietuvių Tarybos 
paruoštas betuviii Sibiro trem-

-tinių skaidres pasiskolinusi Chi-.
: J cagos 

ruošė
proga

v,nr v-

Neseniai“ St. Balzakas,’

gyvenančiais libaniečiais ir tuo-j 
jau gali pranešti apie nauja’ pa
sirodžiusius žmones.

4-- Jeigu amerikiečiai mano, 
-kad ten mes paliksime tiktai tris 
'stebėjimo punktus, iš kurių ’ 
ęckfroninėmis priemonėmis sek-

«-

' Chicagos universitetui rašan
tis disertaciją Antanas Adomė
nas savo studijiniam darbui ieš
ko asmenų, kurie, patys matė.: 
.buvo gvvi liudininkai’Sovietų, . .....
pastabu iš-pabėgėliu stovyklų r5™1- demarkacijos zonos judej.-

zonoje^ bus palikti Izraelio ka
riai, kurie kalbės l’baniečių kal- 
ba, -pažins višus savo apj'linkės.

Stebėjusieji tok ’as komunistų: žmones... ir^praneš apie kiekvie-Į 
pastangas, prašomi'ri^isišiekti su Iną- na^jaV^Ssirodžiusį ar 
doktorantu- Antanu-C Adomėnu J . . - . J.- e' <*,-'•3 ■

71,51 S. California; Ave.^Uhic'a-. 
go ĮL 60629, tel.’ (312)'43(>-592:k; 
Ant. Ądpfnėnas yra veiklus AL
To valdybos taBunink as. ■ '

NAUJA “LITHUANIA” 
1 LAIDA

grąžirth lietuvius,; ukrainiečius 
ar kitus atgal už geležinės už
dangos. .

t

m otęiįr — '■ pėrtriMė šaro#ąsCy ■'■' Į 
sitas gjmybosiwiii&terio šaro- 

no’.pąręiškimasięjhŽra visą Izrae
lio poziciją. Antradienį buvo pa-' 
darytas vienoks užsienio reikalų 
mihistęrio paręiškįmas,- o trečia-: 
diėnį gynybos' ministęris visai 
kitaip aiškino.- ‘ ,

Baigiama spausdinti • nauja, 
ketvirta laida anglų kalba kun. 
J. Prunškio knygelės “Lithua
nia”., Spausdinama <M).00O' eg
zempliorių. ALTo skjudai, kurie 
norės jų turėti Vasario 16 die
nos minėjimams, galės gauti?* 
Taipgi spaiisdinamas sąlankas - 
apie Amerikos Lietuvių Tary
bos veiklą.

" ’ / * * *
VASARIO 16 MINĖJIMUOSE

Pabaltiečlai su Europos parhmento nariais Strasburgs, Prancūzijoj. 1983 m. sausio 
priimant rezoliucija dėl Lietuvos, Latvijos ir Estijos išlaisvinimo. Iš kairės: D. Britanijos 
lietuvių sąjungos pirm. Zigmas Juras, britų Konservatorių atstovas R’chard J. Simmons, 
“Eltos” prancūzų kslba redaktorė Birutė' Vtnskuvienė, už jos inž. Adolfas Venskus iš 

Paryžiaus, VLIKo pirm. dr.-Kazys Bol>elis, britų konservatorių atstovąs Alan R. I yrrell.
' dr. Jonas Norkaitis iš Vokietijos, latvių info rmacijos biuro vedėjas Miunstery Julijus Ka- 

delis, ALTo informacijų, direktorius kuri. Juozas Prunskis,į Švedijos latvių s-gos pirm. 
Imanfs Freinianis, estų veikėjas Eurdptšįt Ants Luik aikštėje prie parlamento rūmų.

EGIPTUI RŪPI SANTYKIAI 
SU ARABU VALSTYBĖMIS

PREZIDENTAS REAGANAS IšKLAUSe Ml’BABAKO 
RŪPESČIUS, ABU PASIKEITĖ NUOMONĖMIS

WASHINGTON, D.C. Egip-^ tas nuo arabų. Egiptui jau įgris< 
to prezidentas Hosni Mubarakas tokia padėtis, nes Egiptui rcika 

lingi prekybos ir kultūros san 
tykiai su kitomis arabų vaiste 
bėmis. Egiptui nenaudinga InT 
pririštam prie Izraelio, kur 
turi kitokius planus.

Izraelio ir Libano atstove 
praleido tris savaites, negalėti 
mi susitarti, dėl konferencijt 
darbotvarkės. Libaniečiai a Iv; 
k6 svarstyti Izraelio karo jėp 
pasitraukimą, o Izraelis to klai 

visai nesvarsto. Izracl 
i nori pirma sutarties, o vėlia 
j svarstys kitus klausimus. Izra 
. lis nori kontroliuoti visą pasi 
nio zona. Jie paruoš stoteles v 
soje demarkacijos Kinijoje, k 
riose bus Izraelio kariai. Lib 
nas jokiu būdu nesutinka leis 
Izraelio kariams adnunislruo 
demarkacijos zoną. Izrael 
priešinasi pasiūlymui leis 
Amerikos kariams kontrolių^ 
pasienio zoną.

Egipto prezidentas ’pasiruoš 
prašyti prezidentą Reaganą s 
valdvti Izraelio vvriaušvbe. N; 
kas nesirengia IzracTo puiri, t. 
jis turėtų sutikti atšaukti s;i

Prez. Reaganas tiktai ketvirta
dienį priėmė Egipto prezidentą 
Mubaraka. Baliuose Rūmuose 
jiedu aptarė dabartinę būklę 
Artimuose Rytuose ir paties 
Egipto izoliaciją. Egiptas pasi- sįmo 
rašė, taikos sutartį sil Izraeliu,' 
bet Degino vyriausybės užsispy-Į 
rimas kolonizuoti jau okupuo- * - L i > 
tas Jordanijos žemvs, dar labiau' n; 
nustatė arabus prieš Izraelį ir 
patį Egiptą. Davūl stovykloje 
Beginąs pasižadėjo negrobti sve
timu žemiu, bet savo duoto žo
džio netesėjo. Saudi Arabija ir 
kilos arabų valstybės pritaria 
Jordanijai, reikalaujančiai ati
duoti dešiniajame Jordano upės 
k raute esančias žęmes.

| 'Jordanijos karalius sutinka 
' duoti dešiniajame krante liku- 
' siems palestiniečiams plaė’as 

teisęs, turinčią autonomiją, bei 
tsuvereninė teisė privalo priklau- 

. šyti \ Jordanijai.
;pal^štiniėčiai lenkinsis autono
miją ir bus lojalūs Jordanijai.

Bet Izraelis turi visai ki'us 
planus. Izraelio vyriausybė dar 
ir šiąnd’en steigia naujas gyv.:n- 
viet$į Matyt, k?d Izraelis da. 

‘ ilgariLvjlkins taikos sutartį su 
1 Jordanija. Egiptas, pasirašyda- 

• mas-taiką su Izraeliu, yra suriš
tas su tos taikos sutarties vyk- Atsistatydino airių Fia 
dymu. Kol Izraelis nesusitars su Fail partijos vadas Charles II 
Jordanija ir nepasirašy-. laikos guey, nelegaliai klausęs žum; 
sutarties, tai Egiptas liks ’zoliuc-lislų pasikalbėjimus telefonu.

‘ SOCIALDEMOKRATAI NE
TURI DIDELIŲ VILČIŲ

LONDONAS, Anglija. Pra^ 
e’lą savaitę didesni britų laik-: 
rašei-ai įdėjo nuotrauka britų so- 

> cialdemokralų partijos pirmi
ninkės Shirley Williams, paupiu 
vedančios pasivaikščioti du di
delius šunis.

Praeitais metais socialdemo
kratai turėjo didelių vilčių lai- ; 
meti daug vietų parlamento rin
kimuose, bet 
mas g..rokai 
demokratai 
premjerę M. 
ruoju laiku jiems nepatiko, kad 
ji buvo nuskridusi į Falklando 
salas. Kelionė patarnavo prem
jerei. kurios popubarumas did

Manoma, kad į karius iš Libano.

— Rusai ruošia bylas ir pr

kleboną Alfonsą Svarinską

— Rusai traukia te’sman Lr 
vijos vysk. Julijoną Va’vcdą 
kelionę į Romą.

• BONOS MINISTERIS TARĖSI 
SU PREZ. REAGANU

Nigerija išsiunčia du miliionus nele- 
galiai įvažiavusių darbininkų 

ly- EI’OXOMINIAI NEGALAVIMAI PALIETĖ
PAVYZDINGAI TVARKOMĄ NIGERIJĄ• f

LAGOS. — Nigerijos vyriau-slinko į transporto laivą. Ki 
sybė, stipriai paliesta ekonom’-vienas nešėsi, ką pajėgė, 
niu sunkumu, nutarė išsiųsti iš 
krašto du milijonus užsieniečių,

*be leidimų suplaukusių į Nige
riją. Nigerija turi nepaprastai 

f t «ūvi -i geros naftos versmes. Nafta— Lesek Valensa vėl nrnm- ” , . , . _.
tas-į-darba naMi5o laivu slalv-1'"™ Ivarkmsa, pardavmejama.
bos dirbtuvėse. 7 ' o Saul, p.n,sai ėjo ) krašto ukp

I ■ i' r Nigerijoje buvo darbo ir duo
nos, užtat ’r kaimyninių valsty
bių gyventojai važiavo į Nige
rija-

Gerbūvio laikotarnis- tcsitc’ė, 
kol buvo pardavinė’ama nafta, 

savaitėmis
naftos pardavimas sulėtėjo. Bu
vo pavojus, kad pardavimas call 

j visai .sustoti. Krašto vvriausybė.
norėdama išvengti didesnės kri-j 
zės. nutarė išsiųsti v’sus iš už-

, sienio atvykusius žmones. Ao- 
; skaičiuojama, kad teks išvežti 
ao:e du milijonus svetimtaučių.

Pirmiausia išveš Ganos 
darbininkus

— Erdvėlaivis “Challenger” 
prakiuro, bėga degalai. Teks tai
syti kėlias savaites. ‘Challenger’ 
galės pakilti tiktai kovos mėnesį.’ .

WASHINGTON, D.C. Tre
čiadienį į Washington? atskrido 
Bonos užsienio reikalų ministe- 
ris Hans D. Genšeris. Jis tuojau 
buvo nuvestas į Baltuosius Bu
mus, kur jis susitiko su prezi
dentu Reaganu.

Genšeris pralaimėjo rinkinius, 
vokiečiai nušlavė jo Laisvų de-

šįmet jų optimiz- 
sumažėjo. Social- 
kritikavo britų 
Thatcher. Pasta-

mokralų partiją Hamburgo pro-Į .K1 britų tarpe.
— Britų parlamentas 291 bal- Bet paskutinėmis 

sais prieš 210 pareiškė pasitikė
jimą premjerei M. Thatcher.

Dr. Leonas Kr’aučeli finas, 
ALTo vicepirmininkas, pakvies
tas pagrindiniu kalbėtoju Vasa
rio 16-osios minėjime Racine, 
Wisconsin. Minėjimas įvyks va- • 
sario 20 dieną. '

Bostono lietuviai Vasario 16 
minėjimą turės vasario 13 d. 
Kalbėtoju pakvietė ALTo infor
macijų vedėja kun. J. Prunski. 
New Yorko lietuviai Vasario 16 i 
minės vasario 20 d. Kalbėtoju 
pakviestas kun. Juozas Prunskis.

• * ♦ ♦ > x
ALTO VALDYBOS 

POSĖDIS
Amerikos Lietuvių Tarybos 

valdyba šaukia savo posėdį sau-

— Iki š>o meto Argentinos g~- 
nerolai dar nesutiko oficialiai 
baigti kovų.

KALENDORfiLIS

Sausio 28: Florijonas, Karolis, 
Nijolė, Gelgaudas, Pasargis, An- 
gonita.

Saulė teka 7:07, leidžiasi 5.
Oris dalinai saulėtas. šaltai.

Šveicarijos mokslininkai 
surado atomo dalelytę W, duo
dančią stumiamą energiją.

prezidentas Wal
ter Mondale yra vienintelis 
demokratų kandidatas JAV 

prezidento pareigoms.

1

Niekad vvriausvbė nemanė, 
kad Nigerijoje būtų buvęs toks 
didelis užsieniečiu skaičius. Ne
turėdami darbo ir duonos savo 

i kraštuose, jie keliavo i Nigeriją, 
j Vieni dirbo naftos rafinerijose, 
o kiti dirbo laukuose.

Vvriausvl’ė įsakė viso krašto 
. policiiai ir kariams suimti ne- 
į legaliai į Nigeriją atkeliavusius 
; užsieniečius. Jie turėjo teisę pa- 
' siimti visą savo mantą ir pini- 
' gus. bet jie privalėjo tuojau ap- 
. leisti kraštą. Visus užsieniečius 
varė į I-agos. kur laukė milži
niškas transporto laivas. Atvy
kusieji buvo sustatyti į keturių 
žmonių eiles ir vedami į milži- 

jnišką laivą. Kairėje pusėje sto
vėjo šeimos galva, šalia jo — 

J motina, o šalia jos buvo susta- 
> tyli visi vaikai. Jie sudarė pu- 
, sės mylios eilę, kuri pamažu

vincijos rinkimuose, bet Reaga-- 
nas jį mielai priėmė, kalbėjosi 
Vakoru Vokietijos užsienio poli
tikos klausimais. Į Vakarų Vo
kietiją buvo atskridęs Andrei 
Gromvka. Iš aerodromo Genše
ris jį buvo nusivožęs į savo na
mus ir keturias valandas klausė 
naujus Sovietų valdžios pasiū
lymus.

Prez. Reaganas atidžiai klau
sė Genšerio pasakojimų, nes 
jam buvo įdomu patirt’, kokio
mis priemonėmis rusai bandė 
patraukti vokiečius savo pusėn. 
Genšeris buvo lieveik sutikęs su 
Gromyka. bet kancleris II. Kohl 
jam pasakė, kad vokiečiai dirbs 
su amerikiečiais.

JAPONAI KYŠININKŲ
LENGVAI NEPALEIDŽIA

TOKIJO. Buvęs Japonijos 
premjeras Kakuei Tanaka visą 
treč’adienį praleido teisme, ku- 
riaipe vėl buvo išklausyta jo

išaiškino, kad Kakuei

Įėjimo bausmė.

Prieš šešerius metus Japonijos 
policija
Tanaka užsakė Amerikoj grupę
lėktuvų ir paėmė didelį kyšį. 
Visą laiką Tanakai pavykdavo 
atidėti bylą, o po seselių metų

Edvardas Barkauskas aiš
kinasi teisme už žmonos nušo
vimą.

JAV jūreivis Wayne Dic
kinson, tris mėnesius dingęs At
lante. pasiekė Anglijos pakraš
čius. Jis atsisakė lipti į laivą, nes 
norėjo pats įplaukti į uostą.
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Įtakingas socialdemokratas dr. 
Daniel Owen, buvęs užsienio 
reikalų misisteris, sako, kad bū
tų gerai, j i socialdemokratai 
pravestų bent 65 narius i par
lamentą.

— Afganistano kovotojai tvir
tina. kad rusai labai žiauriai 
kankina neleisvėn paimtus ko
votojus.

jau įr geriausi advokatai nepa
jėgė bylos atidėti.

Jam buvo nemslonu klausyti, 
nes net prakaitas išmušė, kai 
teisėjas paskaitė 5 metų kalėji
mo bausmę. Byloje buvo
lapai įvairių dokumentų? Prem
jeras užsakė už didelę sumą lėk
tuvų. Tie lėktuvai buvo paga
minti ir japonams atiduoti. Tuo 
paėiu metu Tanakos kišenėn 
įkrito $2.1 mil. kyšis.
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Senalorius Robert Dole ir Atstovų Rūmų 
Thomas O'N Jr. paruošė planą 'c’ci ’l n« 

fondams sustiprint-..

W: '$C/'
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LEIDĖJAS-J. A.V. LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS, CENTRO VALDYBA

Kwlagiioja Z. JUŠKEVIČIENĖ. Redakcinė komisija; ST, JUŠKĖNAS, A. PLEŠKYS, A. REPŠIENĖ.

A.A. kompozitorius Julius Gaidelis užsitar
navo tautinės pagarbos, įamžinimo

britas An. Kairio). Parašė kan- Į 
tatą apie Lietuvą. Rašė muziką 
fortepioiiams. baletams, kvarte
tams, chorams, muziką net ke- ■ 
turiasdešimėiai dainų. Šalia sa-; 
va kūrybinio darbo, jis, kaip jau j 
minėta, mokytojavo — dėstė - 
muziką mokyklose ir vedė cho
rus. Jo vedami chorai Dainų 
Šventėse dainavo pasigrožėtinai.

Pats J. Gaidelis geriausiu sa
vo kūriniu laiko ketvirtąją, sim
foniją, kuri buvo išpildyta Chi
cago Simfoninio orkestro Chica- 
geje, kurį dirigavo pasaulinio gar 
so dirig. Henry Mazer, (Šiaęne 
pat koncerte buvo atlikta ir ki-

Raštus

rieji jos kraujo lašai. Norai, ku
rie yra pastatyti ant smėlio, su
birs, o tje, kurie yra pastatyti 
ant tvirto dvasinio pasiryžimo, 
išaugs lyg aukčšiausias kalnas, 
kurį niekas nepajėgs nugriauti. 
Kalėdų Seneli, palinkėk Lietu
vai daugiau tvirtos dvasios Vai- 
'iUl

^yra Kristaus gimiipas; laikas 
.būti linksmiems. ■■
I ’ / Edis Stoškus

da visi susirenka ir švenčia Jė
zaus gimimo dieną. ■ ’ . .

Dalia. Marchertąįtė

Kirvaitis,
Kristijono Donelaičio 

mokyklos mokinys 
Pastaba, šis laiškas yra paties 

rotoriaus skaitytas šios pat mo
kyklos kalėdinio renginio sce
noje.

KRISTIJONO DONELAIČIO

*yra linksmumo diena, kada 
visi blogi jausmai užmirštami.

Vytautas Tamulaitis

KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA

H- šventė, kurioje gauname 
daug dovanėlių ir džiaugiamės 
prie gražios eglutės, apšviestos 
spalvotomis lemputėmis ir. pa
puoštos žaisliukais, .

.Jūratę .Dainytė

Kompožįtcrius Julius Gaidelis

"Išeivijos- kultūrinis pasaulis 
giriai liūdi netekęs komp. J. Gai
delio.. -Jis mirė 1983.1.6 d. Brdck- 
ipiie,. ir palaidotas Šy. Kąžimierot 
kapinėse. Velionis, buvo gifiięa 
šVeiičionių apskr.,* paūgėl^kių 
Valsčiuje, Gr.kiškių kaime, 1^09) 
IV. 5^d; ri
-Liūdna, nes, Ji . Gaideliui į 

Anapili iškeliavus, išeiiyija ne
teko? jo asmenyje ne vien tik 
kompozitoriaus — lietuviškos 
muzikos kūrėjo, bet drauge ir 
puikaus chorvedžio mokytojo 
buvusioje nep.r, Lietuvoje, Vo
kietijoje ir Amerikoje. Be 'jo 
išeivija liko skurdesnė, kurtes, 
nė...'

Talentingi ir kultūros kūrėjai, 
koks buvo J. Gaidelis, ne kas
dien gimsta, nes jiems reikia 
ypatingų sąlygų, kokių išeivija 
neturi. Kūrėjams reikia gimto
sios žemės, savųjų apl nkes. Ypač 
yra liūdna, kad Velioniui gy
vam es.int ir kuriant, jis buvo 
savųjų nesuprastas, reikiamai ne
paremtas.

Kaįp žinoma, komp. J. Gaide
lis .beldėsi į išeivijos lietuvių fi
nansinę instituciją Lietuvių 
fendą su prašymu fihusuoti vie
na geriausią iš<jo kūrinių — ke-

Tį kelių lietuvių komp. kūriniai, ■ 
kaip seselės- kaz'miėrietės,, Ber
nardos kūrinys Lietuviška 1 
rapsodija, komp. V. jakubėjio
— Kaimiečiai ir-Čiurlionio — Jū
ros poema).

Koncertas vyko Chicagos or- 
kestro sa I ėj e, 1979 m. kovo mėn.
31 d., kuri teigiamai ųyertipoia*---------- ------- 1----- ------------------------------------------ ------ -

j • VYTAUTAS KUTKUS SKUNDŽIASI

JAV (R.) UETUAIŲ BENDRUOMENĖS T ARYBOS. NARIŲ ir ATSTOVŲ SUVAŽIA
VIMAS, įvykęs Čhicagoje 1082tX-L dieąą, Lietuvių TAųtihiui^ nąH)u^,- 3ė4 ^^kaf- 
rės): Z. JuškeyičiėnėKultūros taryboj gfem.. J. Jokuį^ą — s^Tihus-rės): ;Z. Juškevičienė1
pirui', ponią- i<milgienė;-A. Juškevičius — ’B^ybuic Qrq&dhipIO
tauškus, — Tarybos prezidiumo vicepirm,, dr. V. Dargįs — G.V. pjrmtru'hkai^j^fflia Danl- 
ievičienė, EuL'M^ūžiūlė — SLA atstovė, studentė |L Tričytą.— paskaitiųinkp} A. Rep

šienė —> gineralinė sekretorė, Angelė Katelienė — Kultūros tarybos iždininke. Stovi-L 
•Reorganizacines L. Bendruomenės i-dėjii pasišventusių darbuotojų gretos. '

yra visai artį tiesos. Taip, ži
noma, kad Stalinas ir jo, komų-1 ‘ . V - • --v.C - • . i - - t, -? - • t UUJIUl, Tk<XU. U7VCU11JULO XX J V. AU111U,-

kos kritikas muz..ALKūčiūhas, i AR NEBUS, STEIGIAMA, nistU!partiją niekad ir-tiį'jokius
ap:e J. Gaidelio ketvirtąją sim- • ■ • ■ppvj}CIOJI BENDRUOMENE? nepasisekimus" neprisiėmė sau
fomją šitaip išsireiškė; . ‘ si mil-; - kaltes; visada-buvo'apkaitinti ir
žiniška (dviejų;, šiintų ^partĮfū- ; V. Kutkus, buvęs JAV .LB 'sijuokdavo, užuot mums palaiki- nubausti tik jų statytiniai. Atitkžiniška (dVejų šimtų -partįtū-; V. .Katkus, J 
ros puslapių) kompozicija yra Krašto valdybos :pirmiriinkas', 
ne tik J. Gaidelio muzikinė kvin- ■ padaręs veiklos pranešimą,- LB 
tend ja, bet ir didžiai originali, • X-sios. Tarybos suvažiavimą įv>: j

; kusianie-St. Petersburg, Fldri^o-’ 
į je,. 1982.N.24-25 dienomis^ uųsi- Į 
! ^IninrlA TD*» .'Ki 1 lt

-------------------- ------------------------- s

dęs savy:e, irekad nesivaikė mu- • ioriumi. Kaip žinia, LB-nės lei-
>. -n, Pasaulio

* dovanos. Mes gaunam daug 
dovatuį. Taip, galvoja Nina Klei 
naitjįgJ . ■ ’

FKūčioęL. kai Jėzus girną'iš 
Marijos ‘Betliejuje.
-Z'' Jolanta Salytė

_^ yra dovanos, sniegas ir,<Iaug 
skanių valgių valgyti. . 7

Sigitas Ancevičius
m visi šie mokiniai iš V .klasės.
, -• * _ • _ 't k* r. •

D. mokinių laikraštėlis 
1982.XIL18 ■'

džiant atskiru leidiniu, tikslu 
praturtinti išeivijos taip skurdų 
muzikos aruodą. De a. jo prašy. 
r Kis-buvo atmestas, širdies skaus 
mo pagautas, jis ,ik š taip pasa
kė:, “Žiūrėk, dalinnm tiek 
ptemijų net ir už nežinia ar už
baigtas operas, o čia buvo pa
grotas ir gerai įvertintas veika
las, , O svarbiausia, būtų pal’ku- 
si’ įgrota lietuviška simfonija’’. 
'IJfii šitokia teisvbė !
l '

Komp. Juliaus Gardelio nueitas
" muzikos kelias

VJsų }:’• ma ' tonka p-astebėti.. 
jog komp. J. Gaidelis yra Nep. 
Lietuvos i. nupinta, išn.okslin- 
tas. ir vie 1? L - lipi .ausiu kom
pozitorių,. J n u/’k-.j s ud’javo 
Kaune: fo ,ap vną pas mvz. Dau
guvietytę. o kompoziciją — pa$- 
muz. Dvarionu. Atvykęs į Ame
rika ■.tudijss tęsė New Ir.gland 
muzikos konse* vatorijoję. Jas 
baigęs. įsigijo mokslo laipsni — 
Master of muz k. 1953.

Komp. J. Gaidelio kūryba yra 
gąu>i. nes jis yra pašventęs visą! 
S.-AT0 gyvenimą muzikai ir jos 
kūrybai Kolegų užklaustas apie j 
muzikos kūrimą. J. Gaidelis ši. j 
taip atsakė: “Neats nu-nu, kad! 
nebūčiau 
muziką", 
kęmendę rr.uz'ką ir si 
Parašė šėšia-s 
ria$ s mfGiri c- poemas, muziką 
dviem operom — Dsųa (libretai 
St. *S>ant!ė iv) ii MindAvgrix (li-

norėjęs kada
1 *

inr 
simfonijas.

i?v

KėlU-

romantiška ir moderni simfoni 
ja”. , - ■
t J. Gaidelis, iki šiol užsisklen-' skundė Pasaulio Lietuvio redak.J ’ . . * h - v

L.r----- j - -- - ***“-, 3
zikinių madų, o su šiuo veikalu džiamas biuletenis 
pasirodė tikras mūsų laikų kū- ; Lietuvis yra .redaguojamas Br. 
rėjas. Netenka abejoti, jog šio 
kūrinio muzikinis išpildymas 
plač’ai visuomenei, J. Gaideliui, 
kaip kūrėjui, maloniai paglostė 
jo širdį ir bent dalinai sumažino 
Lietuvių Fondo neigiamo . atsa
kymo sukeltą širdies skausmą, 
ku.fis buvo jo gana skaudžia’ 
pergyventos...

Tenka maloniai pastebėti, jog 
ši tautinės muzikos ir tautinės 
reprezentacijos koncertą supr- 

• ganizavo Reorganizacinė Lietu
vių Bentdruomenės veikėjų gru
pė' kuri pati, tik su maža pa
galba iš šalies, finansavo koncer
tą ir šiam reikalui išleido ne vie
ną tūkstantį doleriųj. Labai no
rėtųsi čia tų idealistų pavardes 
išvardinti, bet rašinio paskirtis 
ir apimtis šito neleidžia. Gaiht 1

Kaip žinoma, tuoj po šio kon- 
cerie. be; r.dt tais pat metais, 
komp. J. Gaidelis, už šią ketvir. 
tąją simfoniją gavo iš kitatau
čių — iš Pulitzer Prize komisi- 
'os premiją.

Galima daleįstŲ kad kūrinio 
muz. išpildymas tuiėjd ryšio, su 
premijos paskyrime gavimo 
įeikalu. Betgi žinoma, kad h i 
tik daleidimas... Reikia tik pa- 
'idži.iugti, kad lietuvio kompo- 
ri o'iaus gauta iš kitataučiu pre
mija suteikė daug kultūrinio 
"> e-’ 7.0 ir visai mūsų išeivijai, 
'a.l kotrp. J. Gaideliui ir pri- 

.klauso visos išęiyijos pagalba, 
iliurią mes ir privalome jam ati, 
'duoti.

Yia būtinas reikalas p^staty- 
i konrp. J. Gaideliu: piuniuklas. 

Aišku, jog pats prasmingiausi 
paminklas jam bus, tai jo paties 
geriausio kūrinio — ketvirlosio- 
simfonijos įorkestrav;mns ir at
skiru leidiniu to kū ii.io išleidi, 
p’as Tuo pačiu būtų sukauptrs 
i»- r ra didelis innš 
In:ltūios aruodą.

u^s * < Į . do, kad LB-nės diktatoriai —
Toliau Vienybė , komentuo-j frontininkai yra kuitūringestni 

dama įvykį — V. Kutkaus pa-i’uį Staliną: jie, vietoje fizinės 
sisakymą (nusiskundimą), s.i* ■ badsmės — fizinid'^liklo, naudo- 
iaip rašo; - Į ja moralinį bei demagoginį-gin-

Dempkratinėsę, šalyse, rink’.- j klą partijos nusikaltęliams su
oluose pralaimėjusis, laimėto- naikinti. Tik nežinia ar jiems jau 
jai džentelmeniškai, užjaučia, pa-, taip lengvai, ir pavyks demago- 
aekaja už jų atliktus darbus. Jie' gjja ‘‘nulinčiuoti” V. Kutkų. 
susilaukia- talkos, kaip kxiečianu 
paaėti. t--

'lik diktatūrinių kraštų politi
kai pi-alaimejusiuš išniekina, o 
kai kur net ir galvas.nukertą.-

Nejaugi mes iq norėtume nau
jai išrinktiems pareigūnams, kai, 
jie. pabąįgi. jų kaęieiięiją;.

Isyacįa. aiški. Galimė ąar su
silaukti ir trečiosios Lietuvių) 
Beiidrųolenes, nes kaip matonw, 
vieningumo Bendrubmfcneje nė
ra, o ambicingų veikėjų labai 
daug”;

'lenką pasakyti; jog Vienybės 
padaryti įvykio kpmeiitarai ap.e 
LB-nes veikėjų, tarpusavio ne-

Nainič;4 V, Kutkus skundėsi, kad 
redaktorius Br.' Nainys netalki
no jo veiklai, d,priešingai —pa-' 
traukdavo tik per dantį. Atseit, 
tik pasijuokdavo iš jo veiklos 
pastangų, ir atliktų darbų, ne- 
vęrtinb..

Klausimas, kas per priežastis 
LB-nęs veikęjų tarpusavio ne-' 
sutarimo? V. Katkaus, veiklos 
pranešimas liudija, kad jo vado
vaujama Krašto valdyba dirbo, 
“prakaitavo*’ gana daug. Tad 
tenka daryti daleidimą, greičiau
siai frontininkų aktyvui netiko' 
V. Kutkaus veiklos taktika, ar 
jo užimta linija nesutapo taškas 
taškan su partijos linija,-Jokia 
paslap.is nėra ‘amžina. Pagyven-' 
sim — pamatysim, išgirs&rt. : ! .■

1 ši tBnės vvkėįų ^^,Aųi)MeIįs^ą^eKĮk«ielaįd.o pradinę 
vio santykį šiek tiek šviesos įne- it aukštesniąją mokyklai ir apie ju veiklą! 
ša 1928.X-n.lū Vienybė. Ji pa-‘. . . r . .. • į
tiekia žinių iš LB X-sios Tary- . Dėl Dievo meilės, nepamirškite Lietuvos. Nenu- Į 
bos suvažiavimo St. Petersbutge sigrjškite nuo sav.o. tėvų- žemės! Kristus labai mylėjo 
ir daro to įvykio komenferus. [ say.o,taut& Lietuviai Sibire kenčia tik todėl, kad mylėjo

Vienybėje rašoma: V. Kutkus* įg mylį, savo tėvij. ^mę,..” 
peba gęs raportą^ rašo: “šiame 
pranešime regimi tik griaučiai; 
rAV LB K:;'-go viliybos trijų! 
metu ve 1 los. Piancšimas išfei-i 
džiamas atskiru leidiniu, nes'Pa-’ 
saulo 1. etiivyje c’ežnai JV LB j 
Krės o \ .ddyko.i darbams neuž-} 
tekdavo vie os. <> jos rerlakto-' 

! | nei ;. r ] : i:kda\?a
dantį, kiip r akam — iš jų pą-’

Yra pagrindo manyti, kad pa
gili Vienybės daleidimą, V. Kut- 
kus gali “iškelti” ir trečiosios 
Bendruomenės vėliavą... Na, ir1 

į jei šis “Vienybės” daleidimas 
iaptu kūnu—būtų įsteigta ir tre-| 
čioji Bendruomene, tai gal tik 
šiuo atveju diktatūrininkal- bū-
tų pažadinti ir pradėtų galvoti P^ėžiūia.

suprasti, kad demokratiniame 
krašte gyvenant yra neįmanoma 
primesti vienos mažos politinės 
diktatūrinės partijos valią vi
sai išeivijai, ir kad nėra ko be 
reikalo savo ir kitų jėgas eikvo
ti bei erzelį kelti...

sutarimą nesktapaumo leikaų, G. P.

JULIUS 8IRKA,
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< KRONIKOS
ATĖJO ŽIEMA, UŽPUOLĖ ropošT^arlam^te^j^triotįnęjdgę

, LIGOS ' ' monstraciią, Vilniuje,
*- Ig. Petrauskas, Marquette 

Parko R. LB-nės apylinkės ph- 
-niiiįmkąsį buvo kiek sunegala
vęs, gulėjo šv. Kryžiaus ligoni
nėje. Buvo gausiai lankomas sa- 
sziįjtj h idėjos -draugų, šiuo laiku 
jau-yra grįžęs įmanaus in sveiks- 
;a šąvo, žmonos rūpestingoje 
priežiūroje. Visi. jam', linki kuo 
'greičiau pilnai pasveikti ir tuoj 
grįžti į. veiklą, ms darbų yra 
visa gausybė.

* Al. Repšys, Melrose Parko 
apyl. aktyvus narys, dosnus au
kotojas, daugelio lietuviškų or
ganizacijų finansinis rėmėjas. 
Šiuo metu serga ir guli ligoni- 
nėe, dr. V. Dargio gydomas. Jis 
džiaugiasi- daktaro' rūpestinga

ŽINIOS'

kalinius, Helsinkio pių rep-

Kpstijoųp Donela>ėio Pradines. ir Aukštesniosios gera pradžia
Lituanistinės mokyklos direktorius 

(įtrauka J.š, kalbos, pasakytos mokyklos mokinių kalė- 
* dinio renginio atidarymo proga.)

MIELAS KALĖDŲ SEN£LL
' " r veiumas taip pat yra tamsybė.

Ar Tm žitiai, kadibūii Hetųviųj Bet. tie, kurie gyvena laisvame 
•h gyventi žinaiU, kad-tąvp. šįr- krašte, žinodami, kad Lietuva 
dis — Lietuva nėta laisva, Ui Į nėra laisva, nors jų širdys'yrą

• Dr. V. Plioplys, R. LB-nės 
Tarybos prezidiumo, pirminin
kas, nežiūrint žiemos, šalčių ir 
nuotolio, iš Rockfordo buvo at
vykęs į Chicagą sausio mėnesį 

- r tarėsi su Centro pareigūnais 
organizacijos reikalais.

Pienininkui- labai rūpi finan
sinio vajaus reikalas. Jis pasiry
žęs sukelti bent keliasdešimt 
tūkstančių dol, sumą,, prašo vi
sus arius taupyti ir aukoti po 
šimtinę. Daktaras visada pabrė- 
■ia. kad kai nėra pinigo, tai ne
gali būti nė veikimo,o dirbti yra 
šventa pareiga kiekvieno sąmo
ningo lietuvio.

Trys apylinkės jau ir atsiliepė 
į finansinio vajaus akciją su- ke
liolika tūkstančių, dblerių. Tai

C L (J B R Q
R. Liet, Bęndruoinęnės Cicero- - 

Apylinkes medinis narių sųsirin- 
kimas įyyks kovo 13 d. 12 vai. 
parapijos salėje,

Riknikai — balandžio 21 d. j 
ir birželio 10 d. Vyčių salėje.

■ dinamas Skuodienės, laiškas pre
zidentui Reagąnui irz praneša
ma-apie Skuodžio širdies smūgi. 
Kogjindzjo spaudos tema: Per- 

'spektyvos pasiekią Vakarus; 
ijKronika pasBąerkįa- suklastotas 
;taikos konferencijas;‘ KGB ) gra
sina “likviduoti” studaa^. Iš 
lietuviškos sovietinės spaudos? 
KGB surašo jaunuolio-Tprisipa- 
žinimą”; KP sekretorius Apie 
partizanus, žemės ūkį irryįlas. 
Straipsniai: Tautinė problema 
— Maskvos “Achilo kulnis’!; 
New York Times tvėl atranda 
neegzistuoj ančius “rusus”; stų- 
dija apie Sovietų arinijią■ tvir
tina, kad lietuviai •nępaHkimi. 
Taip pat rašoma-apie sovietinių 
.pareigūnų' mėginimus, pąsipini- 
.gąntj iš. pabaMe^^-r Ąiį^ąjijpj; 
pranešama, apie- 4AV. jąfetovo 
Doųghęrfy pastangas užtikrinti, 
kad Pabaltijo
Žjunėtos. žemėlapiųošeG "'koęu- 
nis finis. švietimas^ Ūięto'pje-pa
lyginamas su Jungtinių. Tanių 
Žmogaus Tėisių. ..Deklaracijos 

^principais. - .j. ‘

Eltos biuletenis” anglų kalba 
siunčiamas iKjjhifcfiffiš/ j jĮarla- 
inenfaramst spaudos ..organams, 
svarbiosioms orgajįiža.cijomVit 
Tyrimo institutams^ kurių 
gaunama padėkos laiškų ir (ei- 
tįainų alsillepiTtnį.' ';’’ 

‘ Norintieji užs;sakylį Ęįją'.ang- 
lų kalba rašykite"Eltos įstaigai: 
VLLKas.Elta, Uilt ConneClrcut 

-Avą., N,\V.t Sun L- 2^* Washing
ton.- Į?įČ' 2000>_- ■ .,••••■ ■ 
• - (EĮto^ bnilclenis. 1982-rN)

Gus Gaidelio jau tik* 
j k’njro'.i bent vip- 

nn q bū inj. Taip, kad

no parapijos salėje.
Paskiria aukų Naujienoms$-5 

Laisvai Lietuvai, Sandarai. Al 
dona* Ikuikus ir Kazytei Braz 
džiohytei —.po $20. S. P.

ą ik if udg mi- taip, lyg. gj-.ventiua.su mediniui šiuo metų skaudamos ir sušąlu.
<u ii o.pačjąi; pagąjiu, perkaltu, pėrširdį... Rų- sius, j fe yra sėklai kuri pasodin-1 Ežūtos šventė* minėjimas-o. pačfei' paį^diu,perkaltu, per. širdį... Ru

si gurno' -'Zi yi’a kaip voraį kurie pagavo ta- j Lietuvos žemę, išsprogs ir 1 rugsėjo IK d. Cicėnų©, fev. Afita-J
1 i T 1 - - Z * -t IX • *k W ’ . * ė - * • _ !

i hkihus korpuzito-! negalime ramiai .gyventų žinoki
... - .rt>1 >..... I..m.. i— — J .....  — t ' — .~~ I

'II.

ir eiarr.o p.e.tižą. Jeigu Lietų-į Lietuvą j savo tinklą,ir ąjųlpi^ 
\ ių Frmts. tu . c e drąsus uupixfc- ’ jos gyvybės kraują. Męs, kaip 
t i cr.il. Dcr.uaiėio meno, rięrhųs į laisvi lįetuvįąd laisvame Krašte, 
“urmu" 
tiaui 
rai g.
uą r 
išeivi
ri p --.
laukt

J d

r

ir,m n v >1 ie.-.,r.tužilgo su-

tnurla. iGeLlą ketvirtąją, sim- 
foni'į kūnėto įb’bt” ir visosjiš- 
' V \ J p^, 1• ,v jGvjn.uų jpsi. Įf i-
kalui.

užaugs ,ir išvys rusus iš tėvy
nės. Jie išaugins naują kraują, 
kuris bus stiprus, kad niekas ne
galės Lietuvos sunaikinti. - Mu
rn naujasis kraujas paXnrs karš
iu, kruvinu lietumi, tokiu, stip
riu, kad jž» sudraskys tą ran- 
Jojk> voro tinklą. Voras žus ir

darni, kad rusai siurbia Lietu- 
v08 gyvybę ir palieka tik sudžiū 
vusj nukankintą kraštą. Ar rhe> 
neverti laisvės? Riuų imperija 
pas atyl^ ant ruufe. ii velnio pa-1 <arųsū> debesys, kurie dabar, dec 
•žėdų. Tų i mpeciją sulaužys Vė-| gįa Liėtūr ą, daugiau neatne: 
(jai ir-nupus į taiu^ybės. kai ateis j tamsumo irrblogūmo. žinok, Ka- 
laikasr iškilti’ t^ybei. Tačfeu j lėcįų.Seneli, kad tie, kurie gyvo 
tięjn^ kurie, gyyęp^^ laįsvėjė ir na lėętųyoa laį$vės mintimi, ku 
nesirūpina kenčiančia tauta, gy- rie mato šviesią ateitį, yra tik-

BlZflQs UUOiftNO anglų
OfcBA SPALIO NUMERIS

Ertos biuletenio ajjgnf-c-ip: 
lio numeri' informuoja ap e 
zoriuc.ją PabaMjbklnusiiffąT

ventiua.su
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_ ' Vladas rutvis
Vienas iš šaulių Sąjungos nuo

širdžių bendradarbių ir šauliš- 
kosios idėjos vertintojų, prof. 
Vaclovas Biržiška, tuomet bu
vęs' pulkininko leitenanto uni
formoje; Pūtviui siūlęs steigti 
šaulių liaudies- universitetus. 
Prof. V. Biržiška buvo susipaži
nęs su Švedijos liaudies univer
sitetais, kurie suvaidinę dideli 
vaidniunĮ šalies suaugusiųjų 
švietime ir Švedijos- sukultūri
nime. Bet šaulių universitetams 
esą būtini lektoriai, pažįstą šau- 
Hšką ideologiją ir pasiryžę ko- 
vo{i;u£ organrzaėijoš tikslų Įgy
vendinimą. Tai turį būti, visų 
pirma idėjos žmonės. O tokių,' 
apgailestavo Pūtvis. mažai tetu
rime, nes Šaulių . Sąjunga yra 
tokia - naujoviška organizacija, 
kad jąi_. sunku pralaužti platų 
kelią į mūsų; tautos gyvenimą. 
Įdomu tai, kad kaimo žmones 
lengviau pritraukti prie šaulių 
brolijos, negu miestietį, tariamą 
inteligentą. Iš dalies gaL dėl to; 
sunku mums rasti norinčiu dirb
ti šąiilių ■Sąjūrįjoje, kad- -pasj 
muš’ mąžėsni atlyginimai, sun
ku padarytį .tarųyhinę, karjerą. 
Bet-ąplainai štinku rasti žmogų, 
kuris eitų Į mūšų tarnybą iš pa
mėgimo arba dėl idėjos. Šaulių 
Sąjungoje nesą iki šiol pareigū
no, kuris specialiai*.tam ■ reikalui 
skirtas ir jam, kaip. Sąjungos 
viršininkuiirjpirmųniiktri,' padė
tų šauliškė ;auklėj ūpo darbe, sau 
liškos "pįr6p^andp<-srityje;'o vė
liau gal ir ršauliškų. j universitetų 
steigime. >Toj 'Į&^riĮftaųkymas. 
— tai Sąjungos centro Kultūros 
ir Propagandos skyiTąus užda
vinys. Tam ^skyriui vadovauti jis 
kviečiąs. jnsūię< Tautos j^raųkiė,- 
ji m as' esąs 4’ūks" šųpkųsi'i’rijpilžL 
niškas'uždavinys, jog kai kurie 

i jam šakę: Tu nori Įkopti į Mon-

I

i

l'krnergės aukštesnioji mokykla

4$^* "* E *

f .M ?» 
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gi atsakęs, jog į Monblaną ke- 
. lias yra. Ir dabar . mane kvie- 

čiąs būti to kopinio į kalną 
j talkininku.

A (pasakojant pasikalbėjimą 
įsu Pūtviu, teisingiau, Puirio il- 
I gą paskaitos pobūdžio kalbą 
1 man, išėjo šeši su puse rašomo
■ sios mašinėlės puslapių. Pana- 
: sius alpasskojimus paskaitę, kri-
■ tikai ne kartą urzgia: kaip gi 
esą galima atsiminti, kad ir la
bai svarbius, bet ilgus pasikal
bėjimus po daugelio metų ir juos

^pažodžiui arba labai tiksliai at
pasakoti? Tai man priminė ir 
mano pagelbimnkai, šios kny
gos redakcinės komisijos na
riai. Todėl tebūna leista man 
trumpai paaiškinti sekančius 
dalykus. Visas pasikalbėjimas 
žodis Į žodį čia, žinoma, nėra 
atpasakotas, jau ir vien dėl to, 
kad Pūtvis kalbėjo daug ilgiau '• 

daugiau. ('Ja bandžiau rius paskirus mano žinotus da
lykus sujungti krūvon, pažvelg- 

‘ ti Į juos parities ir ateities per

ti daug 
užrašyti to pasikalbėjimo san
trauką, 
punktus, pagrindines mintis. O i spektyvoje, Įtikinti protą jo pro
tai padaryti galėjau gana tiks- gramps ir ideologijos logiškumu 
bai, nes šį pasikalbėjimą sųi ’ ir uždegti širdį pasiryžimu ir 
manim radau beveik pažodžiui noru jam talkininkautų budint 
aukščiau minėtame V. Pūtvio J pria tautos aukuro. Vėliau gir- 
straipsnyje “šauliai, padarykim dėjau, kad kai Pūtvis paskelbė 
gyvenimo perversmą” ir eilėje1 spaudoje savo straipsnį apie gy- 
kitų straipsnių, užbaigtų ti ne-Jvenimo perversmą, to straipsnio, 
užbaigtų, spausdintų ir nespaus-) žodžiais apie Lietuvos užterši- 
dintų. i mą mėšlu ir Augijos kūčių išva-

Kaj-kuriuos straipsnius kartu! lymą ne vieną užgavo, o vieną 
su pačiu Pūtviu peržiūrėjau be-! Steigiamojo Seimo atstovą labai 
rūošiahl jo raštų rinkinį; visus papiktino. Man toks pasipiktini- 
be išimties sakinį po sakinio iš mas atrodė Ivpokritiškas arba 
naujo peržiūtejau, po jo mirties bent siauramintiškąs. Mano.mą-. 
kai ką galutinai su šaulio Kalne-' nymu, Pūtvis pasakė šventą tie- 
no ir kitų pagalba ruošdamas są. Ir neabejojau, kad jaunoji 
spaudai, kai ką atidėdamas Į Lietuvos karta tiems jo 
šalį. Bs-to, tas pačias mintis nuo-rilžiams pilnai pritars, 
lat girdėdavau iš Pūtvio lūpų ir1 (Utis (tingiau)

užfiksuoti svarbiausius

• i
i ?
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Europos šiandie į aūk.T'a 
' — nebeturi aukso pariteto.

Pagal dabartin aukso rinkos 
kaina, kuri dabartiniu metu svy- 
ruoja apie 5C0 dul., tai daugiau, 
ar mažiau už troy oz. (unciją), 
lyg ą 31.1035 gramų. Tai Lie
tuvos valst. 1939 metų biudže
tas, pagal dabartinę aukso rin
kos kainą, būtų lygus apie 875 
m’lijonus dolerių, (o čia yra 23 

i bilijonai. 640 kartų didesnis biu
džetas, kaip mūsų buvo valsty
bės biudžetas).

šitas parlamentas, ne taip ši
taip senai priėmė mums lietu
viams labai svarbią rezoliuei 
Tai yra didelis la;m ' ~ s

vyriausybių (parlamentas) iškė- .

A. PLESKYS *

Europos tautų parlamentas-seimas 
ir Pabaltijo valstybės

š. m. sausio 22 d., 7 vai. v., 
Lietuviu Tautiniuose Namuose,' 

C- »

Ch;cagoje įvyko dr. kun. Juozo 
Prunskio paskaita apie Euiopos 
Tautų Parlamentą ir to par
lamento priimtą, labai palankią 
ir svarbią Pabaltijo valstybėms 
išlaisvinti iš rusų — bolševikų; 
okupacijos, • rezoliuciją. Seimas) 
įvyko š. m. sausio 13 d., Stras- 
burge, Prancūzijoje. Tuose par
lamento posėdžiuose, kaip ste
bėtojas ir ALTo.ir VLIKo atsto
vas dalyvavo kun. dr J. Pruns- 
k;s, kartu su VLIKo pirm. dr. 
K. Bobeliu ir kitais lietuviais, 
latviais ir estais. «

Paskaitą atidarė ALTo vald. 
vicępirm. Teodoras Blinstrubas.

T. Blinstrubo, Įvadinis žodis

’ .— Sveikinu tokį gausų būry

j

1 
1 
J 

velando'VLIKo vald. vicepirm.j 
p. Jckubaitį. Mes visi esame su
sirūpinę lietuvių tautos likimu, 
visi esame susirūpinę savo vals
tybės atstatymu. Mūsų tauta 
Europoje.

Europoje yra susidaręs vadina
masis parlamentas, šiek tiek žo-j 
džių apie jį:.

Tas Europos parlamentas, ar
ba Europos Bendruomenės par
lamentas susidaro iš 10 valsty
bių atstovų: 1. Didž. Britanijos, 
2. Prancūzijos, 3. Vakarų Vokie
tijos, 4. Italijos, 5., Danijos, 6. s

bės sudarė vadinamą 
Ekonominę Bendruomenę. Iš 
pradžių, į šį parlamentą atstovus 
siųsdavo valstybių parlamentai, 
o nuo 1977 metų jie yra ren
kami atskirose valstybėse ir tų 
re:ikamųjų kadencija tęsiasi 5 
metus. Kokio didumo ir reikš
mės yra šis parlamentas, pasako 
ir tai, kad jo sekretoriate, esan
čiame Liuksemburge, dirba apie 
apie 2900 tarnautojų. Dažnai 
tenka girdėti apie tos Bendruo
menės politinę komisiją ir mi- 
nistų .tarybą. Komisiją sudaro 
14 narių: po 2 nčriu vokiečiai, 
prancūzai , italai, britai ir po 
1 likusios. 6 valstybės. Jie yra 
skiriami valstybių
bendru susitarimu nustatytam 
laikui. Komis’ja veikia žiūiė- 
dama Europos Bendruomenės in
teresų ir negali gauti instrukci
jų iš sava vyriausybių. Priklau
so tik parlamento kontrolei. Ko
misijos administracijoje dirba 
apie 9000 tarnautojų. Yra 7 ofi
cialios kalbos. Apie trečdalį tar
nautojų sudaro įvairios rūšies 
kalbų vertėjai. Ministrų taryba 
posėdžiauja Briuselyje, Belgijo
je ir retkarčiais Liuksemburge. 
Ją sudaro kiekvienos valstybės 
paskirti ministrai. Pirmininkau
ja rotacine, tvarka 6 mėnesius. 
Per metus susirenka tris kar
tus.’ Sekretoriatas turi apie T900 
tarnautojų. Yra ir vadinamasis 
Internacionalinis Teismas — tei
singumo teismas Liuksemburge 
iš 11 narių.- ' T

Visos tos organizacijos Euro
pos Ekonominės Bendruomenės 
kartu, aišku, ir parlamentas ir 
parlamento komisijos, kurių yra 
18 ir ta minėta ministrų tary
ba, jos biudžetas 1982 metams

Latvijos ir Esiijo 
ir nepriklausom;.-’ 
Europos va!.ribė 
vietų Sajuust - ei 
tu Europoje. J: 
ti Antrojo pa-aid

jų tautu klaus
Mes dž;a■’

informacijt s 
kun. Juozas
vykti į Vi.ka: 
ten į Prancūz 
lament© sesi jo 
pasakos apie 
šau d r. kun. ■ 
rus plojimas).
Dr. kun. J. P j

r

s

ra •

(Kalbėjo Irisvu žcdžri. tik pa
žvelgdamas Į užrašu :, už . ■ at
leistina. jei sakiniai bus ne vi.-ai 
išdailinti, išlyginti, ne visai pil
ni ir tikslūs).

— Visų pirma, aš labai dėkoju 
p. Blinstrubui už tokį išsamų 
įvadą, kad čia man labai daug, 
ir nereikės darbuotis ši vakara. 
Ir taip pat dėkoju tamstoms, 
nors aš netikėjau, kad tiek gau
siai žmonių galėtų susirinkti, 
ypatingai, kad ne taip jau palan
kus oras.

(Bus daugiau)

žo-

—Buvęs Čekoslovakijos prem-

s Akyse lapė, už akiiį šernas.
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f 1982 Dorsey Laboratories. Division »»f 
Sandoz. Inc.. Lincoln, Nebraska H»5O1

• UETUVIgKASTS PAMARYS, Henriko Tn~ 
Ufomtai paradyti ttudija »pie Rytprūrius. 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai ’rtir' 
lietuviui. Leidinys iliustruoti* nuotraukomis. o<v 
ritovardžitj pav*dlnimaJ»!r Jų vertiniai f .«1

VljUOj XLcLLLJv/oj U• . v. » no •!
Belgijos, 7. Graikijos. 8. Olan- buvo 23 nulijonai dolerių. Paly
duos, 9. Airijos, 10. Luksembur-I <Inimu’’ mūsH valstybės Lietu- 
go. - Kai kurios Vakaru Europos’ 1939 biudžetas buvo

V KJ CAUMS ClMfl, rašytojos Petronė 
minimal ftp mlntyi apie irmenis ir vietas neyrik 
m airiai* bolievfkų*okupacijos metais. Knyga *ur 
bet kainuoja tik tS.

• JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius 1 
tai ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politiko! 
Jurgio Jašinako knygoje apie Juliaus Janonio £rwet.;™ 
zlją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju u? <mogn 
Knyga yra didelio fa»mato, 265 puslapių, kainuoji 86

>- lATTKINtS NOVELES, M. loečenko kūryba J.

f DAINŲ iVENTeS LAUKUOSE, poetės. 
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsimini 
šventes be^ jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityt1 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kamne

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS. Art 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyven •- ■ 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to Ism" 
ra tūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. T« r.C

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
< LITERATŪRA, lietuvių. Hteratūrot, meno Ir moksle 

1954 m; metraštis. Jame yra vertingi,'niekuomet nesenstą, Vinci- 
\ Štank'l,Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V 

7. Raukflo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K Matuaevu-' 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuori: 
M. K. durHonio. M. šileikio, V. Kašubo®, A. RCkštel'

ImM. JC* H- tnjšoJ® J78 46 Hmojngq novelių. Kx‘nr H 

Cnygc4 N*nj!encM<, 17T? So. n*I»?ed 8»t,< (IhlcAg-^

lat girdėdavau iš Pūtvio lūpų ir 
viešose, kalbose, ir asmeniškuos 
se pasikalbėjimuose. Todėl kai 
kuriuos ’jo išsireiškimus ir neį jero pavaduotojas^O. Sik, kuris 
■iltlsus raštų puslapius arba ka£ il968 metais prisidėjo prie libe-

1

*

n r

— Naujienos, Chicago, 8, TTI.

1 
2

U 
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IM .1, II -«

bų ištraukas išmokau atminti-,’ ralinių reformų, “priėmė šveica- matydamas Tautiniuose Namuo- 
.nąi^kąip Amerikos protestantų ’ r’jos pilietybę. se. Sveikinu atvykusį ir iš Klį-

• mokyklose, vadinamose šventa- j 
dienio mokyklose, vaikai išmok- } 
davo atmintinai cituoti švent-į 
raščio ilgiausius perskyrimus.1 
ApieiPūtyĮ ir jo ideologiją skai-! 
eiau daug Įpaskaitų. Pagaliau, 
dar.-daugiau Įsigilinau j jo gy
venimą, rašydamas pirmąją bio-' 
grafijos laidą 5r vėliau treintv-!
j e ruošdamas antrąją. Tokių 
būdu galiu ramia sąžine tvirtin
ti, kad čia gana tiksliai atpasa-1 
kojau ano. pasikalbėjimo ėsirii- 
nius punktus . |

Daug kas, ką man Pūtyis ta
da sakė, buvo man jau žinoma. 
Betgi jo Lietuvos gyvenimo -?r 
tautos situacijos analizė buvb 

lįlano kalną, tai neįmanoma. Jis pritrenkianti. Jis sugebėjo Įvai-

valstybės. šiam parlamentui dar 
nepriklauso: tai Švedija, Nor
vegija, Suomija, Ispanija, Por
tugalija ir Šveicarija.

Parlamento' pradžia laikoma 
1958-ieji metai, kada šios valsty-

t

Aleksas Ambrose,

CHICAGOŠj LIETUVIŲ ISTORIJOS

;autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją
(1869 — 1959 metai). -

664 psl., vardynas.
-Minkšti viršeliai. Kaina $15.

Persiuntimas — $1.
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

360 milijonų litų, arba 36 mili- 
onai dolerių.

Gal ponas T. Blinstrubas labai 
nepyks, čia aš norėčiau truputi 
patikslinti. 1933 m. JĄV dolerį 
nuvertino ir už dolerį bebuvo 
mokama ne TO, bet 6 litai. Nuo 
1922.X.2. Lietuvos valst. buvo 
įvestas naujas pinigims vienetas, 
'kaip . mokamoji ir atsiskaitymo 
priemonė: litas,-lygus 0,150462 
gramų gryno aukso.; , Tas lito 
aukso paritetas buvo išlaikytas 
iki' I940.VI.15 rusų' bolševikų 
okupacijos.. Tiksliau paėmus, 
Lietuvos valst. 1939 m. budže- 
tas buvo 361,782;000 "iitųkPaver
tus -auksu, gautume 54,434,443 
gramus gryno aukso. Doleris

CO’JSHį STUFF/ BOSE i 
HRY

į COUGH FORMULA i

MAISTAS UI EUROPOS SANDUJŲ

1508 West 69th St, Chicago, m. 60629 ♦ TeL >25-2781

Didelis pasirinkimai gero* rūšie* Įvairių prekių, 
' ^MARUA NORIMIIU

Coflmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVIC1

g r»f įsrLvGAi atnwcxi rwcjcftai 
dumyxaj » roaomca

AtSan Hota'sdierdAii dim

illkW H fe b 1

•

50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ 
ATEINA LIETUVA,

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

(r patarė mums toliau studijuotu

JCmIm 125. Kieti virieliat
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pR. jJORAS

Vaikiškas žaidimas su įtontoLapiaisjos pįetmę ribą. Lietuviai ir prū. sai tęn sudarė liaudį, ūkininkus ir žvejus, diduomenė ir valdan tis luomas. buvo vokiečiai. Per 1709-1711 m. marą išmirė daug i lietuviu ir ju apgyventos srities 
pticm i ’ * * * - -- °* .. - •. , i riba vis traukėsi j šiaurę. Jau ;17 rueka-1 . .... . . ./ . ..

Polento). Nei Jungtinės Tau
tos, nei JAY, nei popiežius ne
gali nustatyti valstybių ribas, 
sustabdyti karą ir genocidą, kaip 
rodp Vietnamo ir Palefrinos at
vejai Maskvoj dirbęs amerikie-

(Tęsinys)

Prūsiškom nadruy/ų irsugaviu gimiąės anksti sulietu- vė?o, o Karaliaučių b su apyl- ir Sambos pusiasalis tam aUminL- tratyvinam Prūsijos vienetui ^Liteąen) uepr’klausė ir ni< nebuvo Mindaugo ar kito Lietuvos valdovo žinioj. Pietinė liętuviu gyvenama riba buvo ne- ą:ski. jte ton buvo susimaišę-su seuiisiais prūsais. Reikia prisiminti, kad Kadaise ir Klaipėdos1 kraštas buvo priskirtas prie tos Prusus adnpnistrącinės srities. Tai kaip dabar.: ar jį irgi įemė- 4apyie žymėsime priklausantį t^j <rMąžaiaį 'Ltetąvai”, kai jis nuo 1922 ra. yra integralinė Lietu ves teritorijos dalis? "Reikia viską apgalvoti ir būti logiškiems.O ką’p su tuo ternjinu '‘Mažoji ’Lietpya”.? Aiškų. - kad ta* vertintas 8r vokiško- Kiek žin<> • me, pirmas jį pavartojo kronikininkas Simonąs .Gruhau apie 1510-1525 m., rašydamas “'Klein; | l;tayv”. Jį-anojo Lukas Dayid1 
tis, kuria visuomenė seniai mato. Skautai akademikai’ -1502), greiaausiąi is GrunąuJ. Labiausiai -šį terminą išpopuLa-' 

V. K. Jonyno atvirukus grąžinusiems, jie įbūvo pa-' rino A Bruožis it M. Jąrtfe 
kartotinai siunčiami sekančiais ąietąįs; - | jau mūsų amžiuje. Pp’.pinnoap

Dabar, kaip matome, skautai akademikai tęsia?Be£ro P^- karo voktočiaj pąj^ę^ dė- 
Bernoto darbą —- vėl braunasi į J. Centrą su okup. JAe- 
tuvoje gamintais filmais. Tai daroma, atrodo, specialiai 
prieš Vasario 16-tą, kad sukiršintų ir išerzintų lietuvių 
visuomenę. Antrąs tikslas — paversti liet. vĮšjįomėnęę 
pastatytą ■ J.' Centrą “Raudonuoju Centru”.

At filmai -propagandiniai? Gal ir ne. iSu atvira pro
pagandą nieko nepasieksi. Mūsų pavergti broliai'ir sesės 
kovoja su nutautinimu visais galimais būdaisr/orgailL 
'moja tautinius ansamblius, chorus, pi^pš^oįa^ųtipjųs 
drabužius, tyrinėja kalbą, tautosaką, etc. Būdami oku
panto nasruose ir savųjų politrukų apsupti) jie privalo 
atiduoti dueklę. Meniniai vienetai turi .įsivesti* j progra
mas propagandos, turi atlikti programas Oetųybs *iš- 
’aisvinimo” minėjimuose: Lituanistai ir tautotyrhiinkai 
oersekiojami, tautiniai drabužiai daugiau ii* daugiau nu
lietu vinami, kad būtų panašesni į “d rąu^žkų 
aprangą. Tas ašaromis persunktas ir išcenzūruotas pa
stangas komunistai panaudoja savo tiksįn^;'-^ąiyija 
įtaigojama, kad Didžiojo Brolio ir liet, komunistų dėka 
lietuvybė pražydo kaip niekad! 1

Rezultatai matomi:
1. Dalis išeivijos propaganda patikėjo. Užmegzti

tamprūs “kultūriniai” ryšiai su okup. Lietuvos, komu
nistų ’ partija. i

2. Išeivijos, “tiltų statytojai” gauna nuotraukų, fil
mų, literatūros, gaidų, atsiunčiami net programų aitlikė- 
J ’ ” / " ‘ "J-rii“: įstatyti “tiltininkus” ąrVLIKą,
ALTą ir priešingas bendradarbiavimui su komunistais 
organizacijas. “Taikos” ir “vienybės” idėjomis- užliūlia
vus lietuviškąją visuomenę,, minėtus junginius tyliai pri
glausti po “tiltininkų” sparnu, juos refoidnuoti, 'o, laikui 
atėjus, sulikviduoti kaip pasenusius Jr neatliekančius

Skautų Akademiku sambūris 
ruošiasi Vasario 16-^i

Š.m. sausio 22 d. “Draugo”-prrmąme’puslapyje pa
talpinta žinia, kad Šveicarijos teleriz.iją gruodžio mėn. 
davė visą valandą trukusį apžvalginį filmą apie -Pabaltijo 
tautas. Daugiausia rodė apie Lietuvą, jos istoriją, nepri
klausomybės laikotarpį ir kovas už laisvę bei tebevyks
tant" okupanto siautėjimą, ir tebesitęsiančią rezistenciją.

FasĮ^Finianje ’tb numero puslapyje skaitome: 4<Vel- 
hio’nuotakį populiarus muzikiniu filmas;,sukurtas pa
gal Kazio Borutos “BąltaragįoMnąlūną” bus rodomas 
Jaunimo Centro kavinėjė”, ’etc. Toliau rašo, kad bus ro- 
dctnas ir P. Mataičio'-filmas “Lietuvių etnografinis an
samblis” (Tas ansamblis veikia okup. Lietuvoje. -— D.T.). 
Rengėjai — Akademikų Skautų sambūris.

Pranešimas laikraščio leidėjų įdėtas kaip žinia, ne
apmokamas.

Akademikų Skautų sambūris nėra didelis vienetas 
tačiau yra labai veikli dalis jungtinio sambūrio už ‘‘ku1 
tūrini” bendradarbiavimą su okup. Lietuva. Toks J>end- 
radarbiavimas, kaip žinome, gąHmas tik per Maskvos 
kontroliuojamą okup. Lietuvos komunistų partiją ir KGB

Priminsiu porą Skautų Akademikų sambūrio spal
vingų veiklos gabaliukų, kuriuos lietuviškoji visuomenė 
gal primiršo.

1977 m. T.T. Jėzuitų patalpose velykines rekolekcijas 
skautams akademikams vedė -■‘■Akiračių” redaktorius T. 
Remeikis! Skelbimai apie tas rekolekcijas tilpo “Drauge”.

Prieš -porą metų Vydūno Jaunimo Fondas (skautų) 
išleido visiškai subolševikėjusio, užsitarnavusio išgamos _____ __
vardą ir išeivijoje ir okup. Lietuvoje, dail. V. K. Jonyno jap Kaina “nedidelė”: 
atvirukus Kalėdų šventėms! (Skaitytojas pastebės, kad 
skautai akademikai ir V.J. Fondas yra skirtingi vienetai. 
Taip, bet fondo aktyviųjų veikėjų tarpe kaip tik ir yra 
skautų akademikų pavardžių. Bendrai, skautų visų vie
netų veikla yra puikiai koordinuojama ir nustatyta kryp-

ta koordinavimo darbą ir atlieka.)

džiupjasi ąąvo didelėmis terito- rijomis, visąis užimtais kraštas... Jie ųesįrengia prarasti teritorijų be kovas” ,(N. Y. Times .priede, 1982.^1.14). Sovietų propaganda dabar ruošia vakariečius kapi- lųliacijai, tąm dirba ‘rL«ezenikai'’ ir vyskupai
amž. pradžioj prūsai išnyko, jie suvok’etėjo ar suketuvėjo. Todėl iliuziją yra manyti, kad visi Rytprūsiai “nuo amžių” esą bu- v lietuviški, kad senprūsiai bu- 

į vę tie patys lietuviai ir pan. Ir Donelaičio kunigavimo laikais <1743-1-780) -Tolminkiemio para.pijoje lietuviai sudarė tik apie -ęrgąnĮgaciją neturi teisės 35% visų .gyventojų. Bažnyčioj j braižyti ^emėląpųis su į^yaiz- pamaldos vyko abiem kalbom ir' dttoteųi g/etuw sienom, pre- Donelaitis sakė pamokslus ne. tenduoii į žemes, kurios niekados jokiai Lietuvos valstybei nepriklausė, sakysim, iki žemutinio Priegliaus ar Vyslos ir kur niekados nesekė gausiau lietu- ■vią apgyventos -vietos. Iš tikrųjų « kadaise Didžiajai Liėhivos Kunigaikštijai priklausė :Mįns- -kb, Vitebsko, Polocko ir Smo-

tik lietuviškai, bet n- vokiškai. • O tas Tclmiskiemis yra tik apie •15 km. nuo Lietuvos sienos. Jau Į 1858 m. ten nebelikę nei vieno lietuvto. -šiek tiek lietuvių rieti atsiradę po Antrojo pas. karo. 'Sovietų valdomoje Rytprūsių daly 1979 m.‘lietuviais užsirašė 19,600 žptonių arba 2.£% tos sri- t i e§ gyventojų. Lietuviai tea pą- smerkti surusėj irųui, nes neturi jrai^ietuvjškųMokyklų; nei spąu 
4qs, pamaldų,' draugi jų fir < visa kita, kas palaike tautiškumą. Taip 19170 m, lietuvių ten -buvę 23,300.- .Tad- jų skaičius malėja: jię -ęurtssėją -arba išsikelia Mųjr (atgal jį iieiuyą?!. JęaĮp gy- yentojus, kurie nepabėgo į- Va- •karus, sovietai' išnaikino badu, •^^įoiiaęįjomls'^r kitais šiauriais: ' S. ■ ^iandįeij. bėtųn jękįo§ reikš-

iiąi vartojo ir “didlieturitų^ XGrosslitauef) terminą.■Reikia .nepamiršti, • kad tik šiaurinė Rytprūsių įęįalis, - niaž-. daug. iki Deimenos ir • Abįos upių, ‘ buvo' kurį jai^ą. lietuvis^ ka, t y. lietuiū^.^Veritojai. ten' .sudarė daūgumąž Tyėčiąu 4 ■buvo ‘senųjų įpffūaų apgyyėptįos . yięteš? Buvo ir mišrių zonų. Labai sunku.- ;^šIiį;nų^t^i_;iąTąn^U^ą W•amž. lietuvių gyventos. t«?itori- 16 ąniž.:'pp KrJ kaųp.Jiųdiją yįenr’
T T

f^k^jų. ' C'-:' :-'- ’" ; '' '■ . ■■
3. Sumėn^įū jšeržįjps kūrybinė ypą$ Jaų-

nesnios kartos./Visaš -'“tiltinirikų” -kadras'pąsitėpldųa 
anapus nukopijuota veiklos j^pgramą ir įs kcųnunistų 
gąųta įšcfflizunųota medžiaga. Didesni renginiai, kaip 
šokių ir dainų: šventės,, operą, yrą lietuvių yiąuomenes 
nuopelnas; (Į tuos renginius irgi Kandoma įsprausti-iš 
bolševikų gautos cenzūruųtos 41^!^^^.j j - . .

4. Šalia “kultūrinių” lysių, propaguojatną Vatikano
“disidentizmaš”irpornogyąfiją.' g <

Tegu ‘••šveicarai, italai ir £ftį rodo yjsųkių^ ^Smųs. 
apie nepriklausomą Lietuvą ir jos kovas iiiž laisvę, tegu 
ten Europos parlamentai plepa, o mes ^pasidžiaugsime 
okupanto atneštais kultūriniaas laimėjimais ! • ‘r

Išsigelbėjusi iš Maskvos nagų lietuvių išeivija ban
doma performuoti į 5-ąją kolųną...

Taigi. 'Skautų Akademikų sambūris ruošiasi Vasa
rio 16-tai.. .y.

Kyla klausimas: kaip į tai žiūri dabartinė j. ’Centro; 
administracija? . ’ į

Delfiną Tridenė

Yra vaikiškas žaidimas, nors i ir suaugusių daromas, braižyti:;.ir leisti žemėlapius su tokiomista- riamomis. Lietuvos rienomis,~ku- rios siektų vakaruose netoliStettin©, rytuose .netoli Polocko- ir Minsko, pietuoseiki'Kobry- niaus,:kaip daro A. Gustaitis ir K. .'Stropus iš Los Angeles' '.(tame mieste buvo paruošta it daugiau nevykusia žemėlapių) .Apie tai skaičiau spaudoje .ironija at-

sia.spygliuota vielanutiestatvo- ra.- Kaip; bUAran -numatęs^-įvyko keistas .dalykas — “karo ipaskel-
w jr dar teks kovoti Vilniaus ir IŠaipedpss;>.<>: įĮlįkfpae ramybėje Tiaugar^u-k^ i£araJiau- čių dr Marienburgą. .Gana tuščiu impęriaKattn^ • ^v^QiSiu įr nę-
cUfi ;

fBus daugiau)

— Britų Krašto apsaugos jręti- •nisterija patikrins sveikatą 12 ‘ t^ksL Įkartų ir ęAiĮių, kurie 1950 metais.dalyvavo 'branduolinių ginklų bandynuioše Ąys 1- rajijpj ir Ramiajame vąmįeny- ne. Esą, 150 dalyviu. jau riiirė nuo vėžio ir kitų ligų, Vyžium su radiacija. '
*

JL’OZAS ŠVAISTAS
ELDORADO

■Tęsinys)
— Kiti tiek pergyvena, kad rimtai suserga.
— Na kaipgi nesusirgs! Daugelis mūsų serga 

persekojimo ir baimės liga. Ir visai ne dėl savo 
kaltės. Bet ten, aš manau, pagysim. Amerika lais
vas, platus kraštas, šita juodoji ranka gal ten ne
bepasieks.

— Tu manai bolševikai?
— Na, žinoma! Niekas kitas. Jie veikė ir tebe

veikia per visas glbojamąsias įstaigas. Tiek pir
miau UNRRA, tiek dabar IRO užtenka jų. Dažnai 
nebežinodavai, ar tos -įstaigos užtarią, globoja ta
ve, ar skandiną. Juk atsimeni pącjųs peniuosius 
skryningus. Esminis kląusįrnąs įjūįąvo: kodėl 
pasitraukei nuo bolševikų? Kodėl atsiradai Ve, 
kietijoj, o ne kur kitur? Ir kaip atsiradai? Vadi
nasi, kaip perėjai Vokietijos sieną: traukiniu, 
arkliais, automobiliu, ar pėsčias? Jei arkliais ar 
automobiliu, kur paskum juos padėjai? Kam par
davei, už kiek? Jei gerą kainą pasakai, vadinasi, 
tu vokiečių draugas, atseit, nacis, fašistas. O jei 
toksai, tai bolševikų priešas, tuo pat ir sąjungi
ninkų, nes auie draugai. Tokį tik Į Nuernbergą. 
į teismą, arba repatrijuoti, vadinasi, tiems pa
tiems boKevikams į nasrus..

Vytautas susin ąste. Apmaudingas neramus 
nusisuko į kąH- Fo valandėlės vėl blykčiojo jo akys.

— Visaip kamantinėjo, kraipė tą DyPy.. .

Kristina priekaištingai, smarkesniu balsu: gjau logiška ir man patinka. Atsakymas —- iyontD 
pra io. _ ^dr *ka^p aplinkybių yjB^.aanąs — visai neblogas

. et, matai, apsukrūs buvo, 'Veikiai susi- “jjųvo. -Bet, ^at, prUdĮbokvotėjas. Jis tiidj pa- 
onentavo. Tik tu ir dar keli kaip verisąi įkliuvo, ;įdausė: -|įr(niio,- nei karo; siera,
kad tuojau po skryningo per dvi valandas Įsakė ^ad grįžtitėvynėnf’- AC-vėl'ne
išsikraustyti iš stovyklos. Dėl tavęs ir aš turėjau ^ągąi atsakįįau: mąĄo-tėvynė priešo okupuota, ji 
tiek iškentėti... Pamanyk, išmetė ir žinokis: laisvą. Tada kvotėjas dar' smarkiau pa^ ?
ba mirk badu, būk stumdomas vokiečių.po visus -^dko ųnt -^Koks priešas? Kodėl?.” Čia įr'
pašalius, arba pasiduok bojšąvikams, nes jie visą- - . v • ' / ’/
z*l n hmrn —_____ ,* - ,

r - —4i* -Į»p€tink>jai. '
— Ne, neįsipainiojau, bet mano teisybė, ma-

saulė Imksmai gląmoūėj<>-žalsvas bangas. Bėt 
Raudenįų sieloj nebuvo ųei giedra, uęi .švaru. 
Daug daug drumzlių tirštų Skaudžių, taptum 
aštraus stiklo gabaliukų, teberaižė visus pojūčius. 
___ - •- — —- < - L _ • 9 > ■ _ ' = ta ' * ’

išmetamos atmatos, bet plaukė kartu', nuolat su-

da buvo ištiesę rankas į tokius žmones. 1
— Kodėl tu, Kristina, tokia neteisinga? Sakai į

kelis. Argi tik viena tokia stovykla buvo? .Juk patiko.' C ' J r? - .
metėiš visų — dešimtimis ir šimtais... Vytautas buvo .besistengiąs nesikarščiuoti,

Kristina pašoko ir nutraukė Vytauto žo- šalčiau praleisti buvusius įvykius. Tačiau' šiuo
įiąo^ento jis .neišturėjo. Tiek įsikarščiavo, kad riet

— Vistiek labai kvaila buvo iš tąyo pusės. toliau stovinčių atkreipė ’dėmesį.'” I
Ir atsakyk tu man taip nevykusiai. O juk aš tave p -u Ade, visur tas veidmainiškumas ir tū.ęjąs! T 
buvau įspėjusi ir mokiau, kaip atsakyti į klausi- r Tiek ten už tos tamsiosios uždangos, tiek čia. Ir ‘ 
mą, kodėl pasitraukei iš Lietuvos: ^gelbėdamas "ųcdks dar melas: šlykšti*, bėgėdiškas. O jtįęįyiša 
savo gyvybę ir laisvę”. Aš slaptai buvau nugir- 'taip aišku ir paprasta, iaip užšukuota pUkė. Ir 
dusi iš pat Central Office. Teh sėdėjo estai ir pa- tfetai tik dabar, po ketvertų metų. .. Nedhųg, rb- 
šnibždom patarinėjo saviesiems. Kodėl tu tada '< dos, Miko pra^o, b jau kiti rėjai papūtė. Ddbar

svarbiausias emigracijos komdRjose klausimas: ar 
nebuvai ir nesi komunistąs? štai kada jau atritai 
gąlėjom pasisakyti/ kad pabėgom nuo bolševikų. 
t>yPy teisės grąžintos, bet kas is to?'Argi tai jau 
yisa?' Kame gi atpildas už niekuo nepateisinamą 
skriaudą? Ar nubausti tikrieji viso to kįltL 

’tankai'! ; ' r ' A T ' <■.
* • Laivas jau buvo įplaukęs šiaurės jūron. Jis 
plaukė švariais vandenimis. Popietinė pavasario

nepaklausei manęs? Dabar žiūrėk, kad klausy
tum! Kai aš patariu, visada geriau išeina.

Vytautas laikėsi savo nusistatymo:
— Taipgi, visj kaip vieno jaukintojo mokytos 

papūgos, arba gramofono plokštelė.
| — Kodėl gi ne? Juk tai visai natūralu, nes
visi to pat likimo ištikti. O kas gi išėjo su tavo., 

1 originalumu?
— Nesakau, kad tai labai originalu, bet dau-

Antroji kelionės diena pasitaikė taip pat sau
lėta, rąmi. Laivas jau buvo pralėkęs Anglijos 
krantus ir veržėsi didžiaisiais Ątląnto vandiRri- 
mis. Jląu.demąi vis ląįkėši Įtartų ir dąugiąųsįą at- 
virame bre. Juodu vaikščiojo abiejuose deniuose, 
sustodavo aikštelėse, čia Įsižiūrėdavo į vandenį, 
nulydėdąnĮH akūuįs įįgi £at horizonto, čia 
■bėdąjp pat
laivu ir via l^rPy. Vie^Įlc^Šą -suprasdavo, -o ištų 
tik pinigą kaitą tebūdavo igirdę. Nei ^u vienais, 
nei su kitais llgfiiau pąbwidruUti <tidelio noro ne
turėjo. Is aąįato numanu buvę, kokios temos fe 
liečiamos. Senos, aitriu II šimtą kartį permaltos.

Laive juodu iežkajo ką neis naujo, įvaites- 
'nio, kas ĮšM^škytų ir atgaivintų dvasią. Buvo no- 
'ras kilti JrĮįjįl -via ąw|cščiąų, pasišalinti nuo vis
ko, kol^ vėl-pasiilgs žmonių ir gyvenimo. Bevaikš
čiodami pakilo net į pačią aukštąją alkstei^ čia 
•mtomumas Mvo begahuis, nieVeiur nekMudoinas:

(Bus danginu)

I T Friday. Jan ±8. 108:)
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J-IIIaAas, nenesauso tapytojas

Joniškiečių Labdarybės ir Kultūros 
kiuoo bubu iiiiLiinas ĮvyKS aniiaiuenL 
Vu^xll.o i u., x vai. pup^el, vyčių sa
lėje, zrxaa w. *ūui ou įtariai KYie- 
cxcuui av2>AiauKyu, nes yia uaug rei- 
Kčuų. aptai Li. r o susuuiAiino dus vai
sęs. ’ m. Karys

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

WMktchMter Community kiuukM 
Medicinoa direktorius

1934 S. Manheim Rd, Westchester, 111.
V ALANDUS: 3—U darbu dienomis 
ir Jus antrą šeštadieni 8—3 vai 

TeL; 562-2727 arba 562-2728

TEL. 233-3553 
Suvic* 355-4506, P«®« 06051 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYOTIOJAS IK CHIRURGAS.

SPECIAL Y B S: AKIŲ LIGOS 

3907 Was! I03ra Strwi

VaUndoa paąal susiUnmą.

Upytės Draugiško klubo nariu su- 
siruiKiiiias ivyxs puiiKiaaieių, vakario 
<± o., i vai popiet, /Kiieies i^ojaK sa- 
icje, ttumj ou. lamidH rive, in aliai 
KVAcuicuui a touaiuLy u, lies yia ua<u.g 
i cigaru, apuu li. ro susiriiit^mo dus
vaisęs. A, Kaiys i

112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minksi 
viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Navienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 606(18

O*ii^^^^l*ll*^^^^‘Iijlllį)||l^|i}|įĮįĮlįĮH|jjlilįmįĮiįljmiįyį||ĮĮĮHm[|Į||įįtM<||jĮĮyįjį|ĮĮUĮyimĮjĮjĮyjĮĮj||įjyįĮj||ĮĮįĮ]]Į^

ti£ 4dvu maldyklų, tat 4.4bur nepasitenkinimas gilėja.Trečiadienį parlamento nariai sichai svarstė klausimą, ar nevertai jisins visai pasitraukti iš parlamento. Buvo pasiūlymas visai pasitraukti iš savivaldybių. Visoje eilėje provincijų miestų i chai sudaro daugumą savivaldybės įstaigose. Iki šio meto sichai pripažino pagri: dines teises ir dalyvavo visuomeniniame gyvenime, bei šiandien jau nori visai pasitraukti iš visuomeninio darbo ir trauktis į tikybinį. Premjerė Gandhi labai susirūpinusi, nes sieliai gali apardyti demokratinę tvarką Indijoj.

DR. FRANK PLECKAS
OPTQMEIRLSTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2611 w. n* SL TeL 737-5149 

Tikriną skis Pritaiko akinius 

ir "conm leasek,1

Ur. LKONAb SE1BU118 

INKSTŲ, PUSLBS I* 
PROSTATOS CH1RURGMA 
2656 WEST ttrti STREET 

Val&ndo*; anuad. 1—4 popi«t,

Brighton Rarko Lietuviu Motery 
kluoo metinis nąriy susir intarpas 
įvjks Lervų ucuem, vasario s a., 1 vai. 
pupiei, saieje, *±ouu bo. Tai* iman Ave. iNares Kviečiamos acsuan-1 Kyo, nes yra uaug syaruiu lemaui, yra garsi savo siaurės,- auksu 
kiu.uos įmesime u’uimai aptarti, ro arba, girįtaru. Gintaro užtinkama susnmKiuio D(b vaisęs..^ Strungys |įr kituoise -kraštuose (Sicilijoj, ---------------  --------—— ---------{Rumunijoj^ Rusijoj)., bet labai retai ir labai mažai. Tikroji gintaro “kasykla”- yra Baltijos jū- r^ ypač-jūros pakraštys nuo Karaliaučiaus miesto iki; Liepojos miesto. _ . ;

— Neapolio vyriausias prokuroras paskeioė, Kad mieste yra i apie o,iH>o Kriminalistų, kurie
Oriau teletMM; 776-2MQ,

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago. IL 60608

24 Hour Service

3 Neužilgo galėsimą

• Kai kurie žmonės labai bijosi uodų. Geriausias- būdas nuo jų apsiginti, tai pagavus uodą išmušti jam dantis, tuomet jis daugiau nekąs.

Bet. iš kitos pusės, jeigu mes nepamiegotumėm, tai tikrai ilgai i.eišliktumėm gyvi.

naši visokiais vabalais, žmonės valgo be jokios ros į tai.

©Yra sakoma, jog kuomet žmogus miega, tai /.s negyvena, nes nieko nežino kas aplink į de-

SICHAI BĖGA Iš INDUOS 
PARLAMENTO,

et

TeL; 652-5245

i

...latijej
t

SIEPUINAJ L. LALU IK SŪNŪS

lURlMl 

koplyčia* 
'SQSR MJESTc 

0ALY51.

aMSULAKSO 
eATARNAVIMA*

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Sylvia K. Lowe, a member of the National Home Fashiont 
league, ii Floor Fashion Specialist, GAF Corporation.

The 'Great Room' Latest Trend In Interiors I .JMivią
vią

•KLorik.

i'KU.Ų KOPLYČIŲ LAIDOJ IMO SEKMEN1N1 
Patarėjui iz laidojimo direklorisi-

Įgyvendinimui valstybėje demokratijos, reikia įdėti daug darbo. Paskiau, atlikus tą, ją turime saugoti ka'p mažą vaiką.O kai demokratija atsiduria pavojuje, tai konstituciją reikia laikyti tam tikrą laiką stalčiuje, kad teisėjai ir advokatai jos GAIDAS - D Al MID
GENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LaIDOJIMO (STAIG*

4605-07 SO. HERMITAGE AVENŲ!
TeL 927-1741 - 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA A VENĮ IF
Telefonas 523-0440APIE GINIA B Ąpąkrašėiuc-se užtinkama senojoj Sambių ar Samių, žemėj, netoli nuo dabartinio Karaliaučiaus, kurį rusai dabar perkrikštijo į “Kaliningradą”. Netoli to miesto yra Pa 1 m i ninku m i ėst eli s, o to miestelio, pakraštyje vanduo išplauna iš jūros daugiausia gintaro gabalų. Gintarą žvejoja ir tam tikrais prietaisais iš jūros dugno. Pavasarį, kada jūros pakraštyje. pradedą ledai lūžti, o užėjusi audra tuos ledus pradeda daužyti, ledai išvagoja jūros dugną ir tųc būdu paliuošuoja daug gintaro jūros dugne. Vėliau audros tą paliuosuotą gintarą išmeta į pakraščius. •■Lietuvoje, gintaro užtinkama ir Lukšių- ežere, Telšių apskrityje, Varnių valsęiuje.Lietuvos gintarą žinojo senovės graikai,ir romėnai.

Nuo, .liovės . laikų, Lietuva
• Maisto ekspertai tikrina, jog jeigu nori turėti gerą mėsą, tai gyvuliai privalo būti šeriami tinkamu maistu. Bet žuvys maiti- o jas alodai-

VfODEKNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOJ-

susiskn'się į 30 grupų. Ap.el ;į 100,uuo mxesco gyventoj .taipji . ..pat yra įvelta i tų grupių vei-L. < 'V • •kima* 4 atsiradęs, gal ne visiemsyra tekę girdėti. .Gintaras yra prasenovės girių pušų sakai, per amžius žemėje po vandeniu šu-1 kietoj ę ir virtę lyg akmenių.Bet gintaras nėra akmuo, į Jei gintarą patrinsim Į vilnonįJ — Nikaragvos partizanai nau-1 drabužį, ir pridėsim- prie popier doja Honduras teritoriją Salva- jįriaus, jis popierių traukia, reiš

i —Zimbabvėj paskelbtais svei-=; katos tyrimo duomenimis, pusė ' krašto moterų sirgo venerine- I mis ligomis.
Prostatos, inkstų, ir šlapumo 

caKų xjbirurgijK^ 
oU2o UEN1KAL AVĖ.

SL Petersburg, Fla. 337Li 
TeL (8132 321-420$

°&RKRAUSTYMAI

ŽEMA KAINA
Prumair. ussier Chain 

ir Visa Kortele*.
R- tEKEKAb. T«L 925-M61

Apdraustas parkreustymae 
M iveiriy atstumy. 

ANTANAS VILIMAS

i

RADIJO IE1MOS VALANDOJ

nuo £80 iki 9J0 vaL ryta.
$Mi«« W0PA - 1490 AM 

transliuojama* ii tnvsų studijai 
Marguario Piritą.

Vedėję — Aldona Deuicw
Talefu 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AYL 
CHICAGO, IL 60829

“Lietuvos Aidai”
KAZt BRAZDUONYTt

atlikti keliones į Mėnulį, f Marsą, į Venus ir kitas planetas — aiškina mokytojas Kauno technikos institute.Užpakaliniame suole sėdintis studentas,, atsistoja ir paklausia;— O kuomet mes galėsime atlikti kelionę. į Paryžių?

TĖVAS IR SŪNUS 
vlARQUETTE FUNERAL HOME

2d33 W. 71st Street
| . 1410 So. 50th Avė., CiceroTelei. 476-2345

dorui pulti.

Ciadiefl nno pirmadienio iki peak-

VUoa laido* ii- WCEV stotim.

li wns stotie*, UlO AM bans*-
2646 W. 71st Street

Ckicafo, Illinois 60625
TrieL 778-5374

M

kia, nuo trynimosi- jame- atsiranda elektros-. Gintarą- galima uždegti ir jis dega> kaip sakai. Gintaro gabaliukuose, dažnai galima rasti musėlaičių, vorų ir kitokių mažų gyvių, kurie, matomai, pa-, kliuvo j sakus ir paskui pasiliko’ taip šimtmečius gulėti po. žema., riausybė labai susirūpinusi Pun- Pagal tuos vabaliukus, moksli- jab provincijos sietais, kurie j ninkai tyrinėja, kokie vabzdžiai reikalauja didelių teisių siehų ti- ! senovėj, gyveno Licįuvos. giriose, kėjimui. Vyriausybė manė, kad Gintaro gabaluose užtinkame ir tikybinis fanatizmas aprims, kai mažų medžio šakelių, pušų spig- sichai gaus pageidaujamą vie lių ir kitokių augalų dalių. Pagal tą spėjama, kokios buvot sa-į novės pušų girios Baltijos pa-J kraičiuose.Visas pietinis Baltijos jūros' pakraštys, nuo Danijos iki Latvijos, yra Įdubęs. Kadaise dabartinėj jūros vietoj augo aideii pu-į šynai. Kada jūra užliejo tas gi-! rias, medžių sakai liko pridengti į žemėmis, smėliu ir vandeniu. Į Daugiausia gintaro Baltijos.'

•- Gal automobilius reikėtų gaminti su dviem valdymo vai- ral’s. Tuomet vyras ir žmona galėtų abu vairuoti ir neturėtų progų vienas kitą kaltinti už netinkamą važiavimą.NEW DELHI. — Indijos vy-

I

2457 W. 69th STREET 
Chicago, Ik 6062? 

TeL 925-7400

Nuo 1914 metų
MIDLAND FEDERAL SAV
INGS aptarnauja taupymo ir 
namų paskolų reikalus visos 
mūsų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą, pa
sitikėjimą. Mes norėtum bū
ti Jums naudingi ir ateityje.

3929 SO. HARLEM AVE. 
Bridgeview, IL 60455 

T*L 594-9400

Są ska Mm apdrausta* 
ikisioonoo.

Walls

covering. It h GAFV

the living and dininc 
through the use of tha

went center or building supply 
deehc.

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue.

iKAN VANCE ir GEORGE SORIN*

Aikitea automobiliams pastatyti*'

MIDLAND
FEDERAL
SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, IL 60632 
PHONE 254-4470

between rooms in 
the home be^an to disappear 
tn the early 1950’s when the 
so-called “open floor plan” 
in interiors enjoyed great 
popularity. Aftt acceleration 
of home building^ was caused 
by returning veterans of World 
War DL į

The desire for something 
different from the two-story 
homes many servicemen had 
left when they urent off to 
war turned tha new “ranch
style” houses into a trend; 
Climbing steira became passe 
as all-one-level living was 
embraced by new families 
epping with the post vrxi baby 
boom.

Now as we enter the 
energy-conscious 1980’s, the 
open floof plan reappears, 
looking fresh and new. How
ever, this tine it bears a 
different name. It is called 
*the great room” whica in- 
aorporates brings dining and

food preparation activities La* 
to one huge space.

The spacioui "great room’ 
shown here features an «cfe^» 
tic group of contemporary 
furnishings. The open-plan 
concept is further enhanced 
by joining the kitchen visually 
w?h 
areas 
same elegant Crick-pattern 
floor 
handsome sheet vinyl in the 
“Newburgh Brick” pattern fax 
White.

This GAFSTAR Softred 
floor has an easy-care no-wax 
surface. The deeply textured 
pattern has the look of 
real brick, yet retains Ha 
natural shire with 1’ttle main* 
tenance. The Qu.‘«>Cor foam 
interlayer provide* comfort. 
wa*mth and noise reduction- 
Available in 9* and 12' widths

(LACJLA WICE.

4*24 VYlįS’A orn STKKMX KE<aDiu. rlžli
«2S-SOUTHWEST HIGH WAX, raj« Hilu, lit 17 4-441*

BUTKUS - VASA1TIS
IM.. OLjmptc

PETRAS BIELIŪNAS
s*. CALIFORNIA KVh <S>7*

iimiimiimimirminiiiimiiiiiiii
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BENDRUOMENĖS VAGOS
(Atkelta iš antro puslapio)

Pasaulio K. D. Unijos suvažiavimas
Pasaulio Krikščioniu Demo

kratų Unijos Politinio Komiteto 
ir Partijų pirmininkų suvažia
vimas įvyko lapkričio 25 27 die
nomis Quito, Ekvadore. Suva
žiavime. salia 59 pasaulio tautų 
atstovų, dalyvavo ir Lie'uvių 
Krikščionių Demokratų Sąjun
gos Centro Komiteto pirminin
kas Vladas Š<>1> tinas.

Pasaulio Krikščionių Demo
kratų Unijos pirmininkas Ma
riano Rumor padare gerai iš
mąstytą pranešimą apie pasau
lio politinę ir ekonomine padėlį 
ir krikščionių demokratų pažiū
ras sprendžiant Įvairias probl > 
mis.

LKDS Centro Komiteto pir
mininkas p. šoliūnas padėkojo 
Europos bendraminčiams už pa-

tesė prenumerata metams k pri- 
dėjo $25 Naujienų paramai. 
J. Paaibir.skas pranešė, kad jis 
su A. Dumčių užmoka prenu
meratą melams Jonui P. pec
kin’, gyv. Argentinoje. Dėkui
Paiubinska. už vizitą, naudin- 

. ,. * gus pokalbius ir parama; taipgi
krikščionių D mo- ... \ „ \. . . 1dėkojame A. Dumčiui, .s Cicero.

Unijos v’eepirmininkas Jean - 
Marie Daillet.

I šaulio 
kratų Unijai parinktas kitas var
das — Pasaulio Krikšč-onių De-! 
mokintų Internacionalas. Nauju 
Internac onalo pirmininku išrink 
tas Andres Zaldivar, buvęs Čilės 
krikščionių demokratų pirm., jo 
pavaduotoju — Andre Louis, 
belgas. Generaliniu sekretoriu
mi išrinktas Angelo Bernassola, 
italas, jo pavaduotoju — Ričar
do Arias Calderon, Panamos 
K.D. pr.rt’jos p'rmininkas.

Suvažiavime dalyvavo krikš
čionių demokratų partijų atsto
vai iš še ių kontinentų, 59 vais
tyk ų, jų tarpe trys egzilai: Lie
tuvos, Čekoslovakijos ir Lenki
jos. Suvažiavimą globojo Ekva-

— Sekantieji skaitytojai at
siuntė aukų sumažinti kalendo
riaus soausdmimo išlaidoms; K. k

čiurinskas, iš St John, Ind.
'“20. Juczas Galinis, iš Lemont, 
III. — $10, Juczas Petrauskas, 
iš Brighton Parku — $10, Maria 
PovJaith nė, iš Philadelphia, Pa.

$10, A. Virkutis. iš Cicero, 
HI. — $10, Jenas Sma'lys, iš 
Omaha, Neb. — $5 ir Jonas Kriš
tolaitis, iš Cleveland, Ohio — $5. 
Dėkojame visiems.

— L: ’tuviai evangelik'i orga
nizuoja 15 dienu, kelionę į Olan
diją, Vokietiją ir Austriją. Iš
vykstame birželio 6 .dieną. Ke-

Jums laimingų Naujųjų metų.
Siunčiu $80 (C.S.) money or-

tis išsilaikytų, nes be jo būtų 
sunku surasti teisybę apie mūsų

Mitri L Žemi — Pardavimui . MmmI, Žwni — Fardavl»>«i 
11AL ESTATI FOR SALI | 81AL ISTAT1 FOt SALI

— - - _ - - - - -    --------- .-Į — ■  - . - .

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMLNAMH , 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS R

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill, o Tel. 847-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS
> NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI

» N0TAR1ATAS • VERTIMAL

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDDI0 AGENTŪRA

X BACEVIČIUS — BELL REALTY!
INCOME TAX SERVICE

rainą pavergtai Lietuvai, svars
tant jos ir kitų Pabaltijo tautų 
padėtį Europos Parlamente. Ko
va (lag lik pradėta. Prašė toli
mesnės paramos, priimant šią 
rezoliuciją Parlamento pilnaties 
sesijoj, tikėdamas, kad ji pa; 
sieks Jungtinių Tautų Dekoloni
zacijos komisiją, kur bus pro
gos pasireiklli pavergtos Lietu
vos draugams ir bendramin- 
č ams iš v’sų kontinentų.

Pasidžiaugė, kad viso pasaulio 
krikščionys dertiokrataj sieloja
si žmogaus -teisėmis. Atkreipė 
delegatų dėmesį, kad žmogaus 
teisės hiekur nėra taip žiauriai 
pažeistos, kaip Sovietų Rusijos 
okupuotuose kraštuose. Rūpi
nantis i žmogiškomis teisėmis ne
reikia. ^pamiršti ir pavergtų tau
tų tei^ų, be kurių jokios žmo
gaus Rises neįmanomos. Trum
pai prisiminė padėtį pavergtoje 
Lietuvoje, gausią pogrindžio 
spaudą ir herojišką pavergtų 
lietuvių .kovą už tautos ir ele
mentariausias žmogaus teises.

Lietuvos reikalus labai stip- 
ria» parėmė prancūzų atstovas,
Europos Krikščionių Demokratų žmona lankėsi Naujienose; pra

doro KD partija. Ekvadoro pre
zidentas prezidentūros rūmuose 
suvažiavimo dalyviams surengė 
iškilmingus pietus.

(Ištrauka iš LKDS biuletenio)

lionei vadovauja kun. Jonas 
Juozupaitis. Informacija pas Te
resę Lesniauskienę,.Travel Bug, 
Ltd., 83 West Main St., Lake 
Zurich, Ill. 600-17; telefonas 
(312) 138-9292.

- H. Viliūnas, iš Greendale, 
Wisconsin, pratęsė prenumera
tą melams ir pridėjo $5 už ka
lendorių. Taipgi užsakė Naujie- 
sas savo draugui Kaziui Zolpiui,

• gyv. Sioux City, Iowa. Dėkoja
me už auką ir naują skaitytoją.

— Kazė Rymas, iš Rockford, 
Ill., atsiuntė $20.Naujienų para
mai. Dėkui.

— Petras Bružas, iš Brighton 
Parko, ir J. Rudzznskas, iš 
Union Pier, Mich., pratęsė pre
numeratas vieneriem metam ir 
pridėjo po $25 Naujienoms pa- ’ 
remti, širdingai dėkojame abiem 
už nuolatinę parama. j

— Justinas Palubinskas su

— Trad:cinis mažlietuvju siu- 
pinio Vakaras ir vėl kviečia visus 
maloniam pabendravimui ir pa-

I silinksminimui vasario 5 dieną 
17 vai. vak. Lietuvių Tautiniuose 
namuose. Skanus šiupinys. Įdo
mi programa ir Stelmoko mu-' 
zika laukia jūsų visų. Dėl rezer
vacijų skambinti Algimantui 
Kiemaičiui 389-7212. j

derį pratęsimui prenumeratos. 
Kas liks nuo prenumeratos, tai 
bus rašalui, nes daug raidžių be 
rašalo ir negalima skaityti, ypač 
kai akvs katarakta sergančios, 

j Neteko Naujienose skaityti, jog, 
žmogui mirus, kas nors, vietoj 
gėlių, paaukotų spaudai arba 
Tanios Fondui. Pas mus, Kana
doje, tai yra beveik prigijusi 
mada, kad žmonės, norėdami. 
pagerbti mirusio atminimą, au
koja spaudai arba Tautos Fon
dui. Žinoma, kad gražu ir gėlės, 
bet kad jos ne ilgam... Pas mus 
iš graboriaus net i kapines jų 
neveža, o meta tiesiai į šiukš
lyną.

Linkiu viso geriausio ir kant- 
Atleiskit už prastą ir

organizacių gyvenimą bei veiklą 
ir pavergto krašto vadavimo rei
kalus.

Nors gyvename demokratinia
me krašte, kur yra spaudos ir 
žodžio laisvė, tačiau mūsų dau- 
guma la:krascių labai mėgsta] Centrinis šildymas atskirai kiekvie- 
ta laimę suvaržyti taip, kaip ko-’ nam butui. 2 auto garažas. Aluminum

- r J 1 Čv'irnc- C£*7 HDD KV-fme IT

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.

Du miegami ir du kambariai skiepe.

munistinėje “Pravdoje”, kur ne
rasi teisybės.

Skaitlinei ’“Naujienų'’ rėmė*, 
jai, manau, kad Įpareigoja Jus 
dienraštį išlaikyti tvirtu ‘‘nugar
kauliu”, kaip iki šiol. To aš ir 
linkiu!

Su pagarba
K. Karolis, 

Cleveland

i

— Chicagos Lietuvių Spaudos 
klubo susirinkimas Įvyks vasa
rio mėn. 4 d., 7 vai. vak.. Lietu- lybės, 
vio Sodyboje, 6515 S. California' klaidingą rašybą. Nežinau, kaip tino airių pogrindžio IRA orga

nizaciją- už apmokymą Korsikos 
teroristų, 

i

Avė. Nariai prašomi gausiai da- ilgai dar galėsiu skaityti.
Su pagarba,

Mrs. Vasiliauskas
* * *

lyvauti ir kelti aikštėn pastebė
tus netikslumus. Bus diskusijos1 
iškeltais klausimais ir kiti Įvai
rūs pasikalbėjimai. Valdyba ! „

j Cr. 1 .

T sicksQ Nsiliionnmc L Siunčiu prenumeratos mokes- LulbKdb 1 lUUJlvllvIilb įį už 1983 m. ir kuklią paramą

Gerb. Naujienų darbuotojai!
Nors kiek pavėluotai, linkiu

— Prancūzijos policija apkal

i

— Kabulo radijas pranešė 
kad Afganistano Baghlano pro-Į 
viscijoje žemės drebėjimo mstv 
žuvo 515 žmonių. Sužeistu buve’ 
apie

Į laikraščio išlaikymui, viso labo - . 
’ $75. ' ' ‘ | —

Yra labai svarbu, kad dienraš- savo

3,000.

Graikija nuvertino 15.5 
valiuta — drachmas. V

Piketuokime komunistinius filmus

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 •

2212 WEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO, ILL 60606
Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747

i

l
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KOVOS DEL LIETUVOS

PASSBOOK 
SAVINGS... 
ttekntweyto

At!H RtPAVMINI
OU» lAfCOMt

S88 us for
KO** financing.
U AT 0UI LOW tATB

Interest Compounded 
Difly >nd Quarterly

Httfi 
Interest Rates 

Paid on Savings

Mutual Federal 
Savings and Loan

ENERGY
WISE «

Change the oil and " 
filters evary 3,000to 
8,000 miles to avoid 
wasting gasoline.

Don't be a Bom Los tri

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

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

KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti čekį:

? Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608 ; '

langai. Švarus. $67,000. 62-tros ir 
California.

5 ir 4 medinis Brighton Parke, arti 
mokyklų. Mažas įmokė j imas. Savinin
ko paskola.

ŠIMAITIS REALTY

ELEKTROS ĮRENGIMAI’ 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimu 
Dirbu ir užmiesčiuose, gr»lt, 
^garantuotai.ir sąžiningai.

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Ava.

Tol. 927-3559

INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St..
Tel.: 436-7878

DĖMESIO
62-tt METŲ AM± VAIRUOTOJAlį
Tiktai $120 pusmečiui automeblllu 

Liability apdraudimas paminiu > 
kims. Kreiptis: 

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVI 
r TeL 523-8775 f

. MISCELLANEOUS
Įvairūs dalykai

BEN’S SHRIMP HOUSE

1049 W. North Ave.

Rūkyti karpiai (chubs), sturys- 
(sturgeon) ir upėtakiai (trout)- 
bei RŪKYTI ŠVIEŽI UNGU-;
RIAL Tel. 337-0263

Dengiame ir taisome visų rū- : 
šių Stogus. Už darbą garan- 
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA
.^ 6557.-S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629
434-9655 ar 737-171T

1983 metų,sausio 30 dieną, sekmadieni, 4-tą valandę 
po pietų, Jaunimo Centre bus rodomi komunistiniai filmai.

Ruošiamas piketavimas! Patriotinę lietuvių visuo 
menę, kuriai rūpi apsaugoti Jaunimo Čentrh nuo raudo 
nojo slibino, prašome piketavime dalyvauti.

Visi renkasi 3-čią vai. po pietų prie Jaunimo Centro
Komitetas prieš komunistinių filmą 

rodymą Jaunimo Centre

Gera darbo proga geram lietuviui
Chicagos Lietuvių Tautinėms kapinėms reikalin

gas prieveizda (manager). Pageidaujame lietuvio, 
gerai mokančio anglų kalbą ir rašybą, taipgi susipa- 
žinusio su knygvedyste. Darbas pastovus ir geras 
atlyginimas, bet asmuo turi būti blaivus ir.sutikti 
apsigyventi kapinių rezidencijoj skersai gatvės nuo 
kapinių. Dėl platesnių informacijų teiraukitės:

Lithuanian National Cemetery, 8201 S. Ke’an Avė.
Justice, UI. 60458. Tel. (312) 458-0638

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rąžytojo atzlminimua.

Dr< A. Gusoen — MINTYS IR DARBAI, 259 paL, liečia 1905 
metų (vykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 
susirūpinimą_________ __________ _______

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožia. Kietais virieliais

Minkytais viršeliais, tik

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik ___
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus Ček| arb 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant H persiuntimo išlaidoms.

ITM f*. HAL8T1D BT, CHICAGO, IL

ASTROLOGIJA IR KORTŲ ■ 
SKAITYMAS — Astrological-

Tarot Card Readings
$10

ELEONORA JAKŠTAS
4104 S. Archer Avė.

Tel. 523-3685 (Pr.)

“LIUCIJA”
VGko šileikio apsakymų knyga 

“Liucija” jau atspausdinta.

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

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

Ave.. Chicago. IL 60629.

hAIP SUDAROMI 
TESTAMENfAl

Tuo reikalu jums gali dau^ 
jadėti teisininko Prano ŠULO 
jaruoštą — teisėjo Alphonac 
VELLS peržiūrėta, “Sūduvos” 
šleista knyga su legališkomir 
ormomia.

Knyga su formomis gauna, 
na Naujienų administracijoje

Laikrodžiai tr branftnyMi 
Pardavimaa ir Tatsymaa 
2646 Wmt F*h StTMf 
Tot. REpvbUc 7-1941

Siuntiniai j Lietuvą

P.. N EDAS, 4059 Arehėr Avenue, 

. Chicago, 111. 60632. Tėl. YA 7-5980

3L š I M K V S ?

. Notary Pjubllę ; /
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tek 254-74M
Taip pat daromi vertimai, giminii 
iškvietimai, pildomi pilietybės prs 

šymai ir kitokie blankai.

*
HOMEOWNERS POLICY

40642, . 42*4654

12MK W- 95th R

ate ►aiT* Lie Casuaių

18.00

82.00

B4.00
M.OO

* Norėdamas surasti laimės 
sau. bandyk pagelbėti kitiems 
būti laimingesniais

I SERVE WITH PRIDE IN
1 THE NATIONAL GUARD'

______________________ J

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

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

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

TeL 776-5162 
2649 West 63rd Street 

Chicago, DL 60629

*

ADVOKATŲ DRAUGIJA 

V. BYLATTIS 
ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos:

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

6606 S. Kedzie Avė.
Chicago, 111. 60629 

Tel: 778-8000

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTI “NAUJIENOS“

6 — Naujienos, Chicago, 8, III. Friday, January 38,


