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kalus t vokyti. Tai negalima. 7 ei. 
įį iš kariuomenės išmėtė, tai .nri- 
galima ir čia rinkti. r C* _ r-i *

— Tunisijos prezidentas Ha
bib Burgiba trečiadienį tarėsi 
su gen. Vernon Walters, specia
liu prez. Reagsno atstovu. Bur
giba patyrė, kad Amerikai labai 
rūpi Tunisijos saugumas.

ŽYDAI NEPASITIKI
GENEROLU ŠARŪNU

as vakar 
tu Kinija 
balandžio 
iną naują

JORDAN

LHAW'> '

BEIRUTO MIESTE LIBANO 
KARIAI APŠAUDO MUSULMONUS

KETURIŲ ASMENŲ KOMITETAS SUDARĖ PALIAUBAS. 
BET UŽ VALANDOS VĖL TESĖSI KOVOS

nūs Antrojo Pasaulinio 
šautuvus ar revolverius, 
dien Izraelio kariai turi 
automatinius šautuvus ir 
verius

Praeita sekmadieni izraelitu Arafatą

UNITED arai REF

— Ketvirtadienį aukso uncija 
kainavo $365.

Dabartinė Kinija norėtą 
gauti ilgų metų-paskolas, kaip 
dabar Amerika duoda, neišvys- 

. tytos' jpraifionės kraštams. — 
i pareiškė „Kongreso atstovams 
į premjeras Žao. '

Antradienio vakare buvo su- 
t rustas. banketas, kuriame savo 
Į nuomoję- išdėstė. nę tik prezi
dentas,, bet ir Kpegr-esp atstovui. 
t-.o ten nurodė, kad Kirų j: 
pasiryJmsf bendradarbiaut 
Xmęriką, bet turite- turėti 
voję,. jis pažymėjo, — 

k,'... kiek atsTkasi

Bet teisėjas Oliveri patraukė 
buvusį- prezidentą teisman už 
dviejų jaunuoliu dingimą. Bu-

Sirija turi Ąlabofi,'.kįd-gyvento
jai turėtų- būtiniausių rėikąlų.. .

Sirija buvo pasiryžusi nesi
traukti iš Libano; Josios vado
vai planavo, Įad .jie . pajėgs ąt- 
gautf iŠ Izraelio prarastas Golan 
mato, kad ąukšhfmų neatgaus, 
ktad: tų aukštumų jie neatgaus. 
Iš Golano aukštumų Izraeliui la
bai lengva pasiekti Damaską.

-'Kongreso nuotaikos
: - . keičiasi

Lib'ne Izraelio kariai lei- 
visiems naudotis tiltais, 

vo dokumen 
vengdavo nei

Senato atstovai vakar pareiš
kė, kad Amerikos marinai jokiu 
būdu dabartiniu metu negali 
būti atšaukti iš Libano. Jei taip 
amerikiečiai pasielgtų, tai Ame
rikos prestižas Artimuose Ry
tuose visai nusmuktų. Niekas ne
galės padaryti to, ką pajėgia ge
rai apginkluoti JAV, marinai.

Kitaip galvoja Atstovų Rūmų 
nariai. Dalis atstovųyį^ano, kad 
juo greičiau marinai įplauks iš 
Libano, tuo bus geriau. Iki šio 
meto marinai negalėjo net gin
tis. Amerikos karo laivai ir la
kūnai marinus galėjo apginti, 
bet patys marinai to negalėjo 
padaryti. Provokatoriai drūzai 
ir šijitai gali paleisti artilerijos 
šūvius į marinus, gali šaudyti į 
juos revolveriais ir šautuvais, 
o marinai negali tuo pačiu jiems 
atsilyginti.

susidariusi padėt 
kad jxdicija įlrs 

Tą j lien 
komitetą sudarė keturi asme
nys — vienas Libano kariuome
nės atstovas, vienas kovojančių 
falangistu atstovas, vienas drūzu 
atstovas ir vienas ši j i tas. šios 
paliaubos turėjo tęstis ištisą die
ną, bet jos neišlaikė nei vienos 
valandos. Kaip mat vėl pradėjo 
tratėti šautuvai visame fronto 
ruože.

Susirėmimai vyko visai netoli 
Beiruto aerodromo, kurį saugo 
JAV marinai, bet marinų majo
ras Dennis Brooks pareiškė, kad 
šį karta susišaudymas marinų 
visai nepalietė. Marinai nesikišo 
j tarpusaves libaniečių kovas.

Policija bandė atskirti 
kovojančius 

to policijos vadas 
30 po- 

Policijai buvo išaiš- 
svarbiausias jų tiks- 
a Iškirti kovojančias

DAMASKAS, Sirija. Britų 
užsienio reikalų ministeris Gecf- 
rey Howe praleidęs d.ri dienas 

Saudi Arabijos sostinėje, ket
virtadienį atskrido į Damaską, 
kad galėtų pasiteirauti, kaip ga
lėtų baigti kovas Libane.

Rijade ministeris Home <*ana 
ilgai tarėsi su užsienio reiklių 
ministeriu princu Saud al Fai
sal. Princas susirūpinęs ,-palesti- 
nieciųTikimu. Jis žino, kad Ara
fato įtaka sumažėjusi, bet jam 
vis dėlto atrodo, kad be Arai to 
bus nemanoma pasiekti taiką 
Libane.

Dabar iau vra sudarvtas Po- 
J w *

pūliams Frontas Palestinai Iš- 
laisvmti. šiai organizacijai vado- 
dovauja George Babusr. Bando

je toj iš- 
organizacijcs. 
(sekėjų žuvo 

nuo smjiečių, o kitus išžudę 
patys palestiniečiai, sukilę prieš

Sirija -norės gauti pinigų savo gatvėmis. Kareivis Piurėj o 
ūkiui, apt vaikyti. Sovietų Sąjun- automatinį šautuvą. Jis bet ka- 
ga atsiuntė prį^atuvihes gal^^^sta,,3dyti Ju?ėpnią
frankas, Ęet į j.į;CątsįsaM siųsti ^et gatv^k

anksc-u&^j^i^^^^auti^lWe^ 
dabar muo tos atleistos.
Automatinis Izraelio šautuvas 
žymiai sunkesnis. Silpnos mote
rys jo nepakelia.

JERUZALĖ. — Izraelio 
luotų pajėgų bijo ne tik siri j ie
čiai, bet ir rusai šiaurės Liba
ne. Bijo todėl, kad Izraelio ka
riuomenė yra gerai organizuota 
ir turi modernius ginklus.

I šiandien nėra nė vieno Izrae
lio kareivio, kuris nešiotųsi se-

kąro ma sudaryti šį frontą 
šian- ardytos Arafato 
tiktai. Dalis Arafato ] 
revel- nuo sirij iečių,

pramone ir sustiprins abiejų 
valstyb’ų apsaugą. ”

— Kinijai reikalinga užsienio 
kapitalo investacijj?, — parrišVa 
premjeras Žao, — nes 
yra pasiryžusi prakirsti 
takus pramonėje ir nori 
socialistine santvarką pagal ki 
Riečių papročius ir gyvenimo 
būdą.

Trečiadienį premjeras Žao bu
vo supažindintas >u 22-Senato ii 

anlradie^į | 4[s.‘toVų Rgmu vadais. Jis patarė 
■ Kongreso atstovams panaikinti 
tuos įstatymus, kurie draudžia 

i Trečiojo 'pasaulio valstybėms- 
I naudotis ekonomine Amerikos 
1 parama.

— Surinamo kariuomenės va 
ievybė pašalino nevykusį prem 
jerę, bet nepajėgia teigti bak 
>ito darfminkų streiko. Jie nor

džia
Anksčiau tifcrii 
tus, tai daug L 
juos važiuoti. Beiruto m

sukvietė į miesto centrą 
Ikrinrnkų. 
kinta, kad 
las yra 
grupes.

Policijai
skirti kovojančius Liban 
nuo druzų. Visai netoli sere 
mo ėjo susišaudymas tarp s 
ir ginkluotų falangistu. V 
mi$ policijai pavyko atskirt 
sišaudančius, bet set rukus i 
vėl pradėdavo šaudyU’s,

KISINGERIO KOMISIJA 
NORI S3 BILIJONŲ

WASHINGTON, D C. —
Henry Kisingerio vadovaujama j tais po perversmo 
komisija įteikė prezidentui R. 
Reaganui pranešimą, kuris rei
kalauja astuonių bilijonų dole
rių Centro Amerikai sustiprinti.

Dabartinę Kisingerio vado
vaujamą komisiją sudaro: Ni
cholas F. Brady, New Jersey se
natorius, respublikonas; Henry 
G. Cisneros. San Antonio mies
to meras; William F. Clemens 
Jr., buvęs Texas gubernatorius; 
Carlos T. Diaz Alejandro, profe
sorius; William S. Johnson, biz- 
nerius; Lane Kirkland. AFL 
prezidentas; Robert B. Strauss, 
buvęs Demokratų partijos pir
mininkas; Richard M. Scan- 
man, mokslininkas; John M. Ši
lęs, profesorius Bostone; Porter 
Stewart, buvęs teisėjas; William 
B. Welsh, gydytojas, ir dr. Hen
ry Kissinger, politikas.

WASHINGTON, D.C. — Si
rijos prezidentas Hafez Asadas 
sutiko tartis su prez. Reagano 
atstovu Donald Rumsfeld.

Aiškėja, kad Sirija nori iš būrNs atvažiavo į &doną. Izrae- 
Amerrkos lengvatų, kurių ji ne- ’itams rūpėjo sekti, kad šijitai 
gali gauti iš kitų jfelstybki, Tuo ne^ikraustylų į minėtą miestą. 
:arpu tiksliai neaiškūs Sirijos Keli Iželio kariai pak-pėjo

Kinijos premjeras Žao pranešė senatoriams, kad Kinija 
atidarė duris Amerikai ir niekad iu neuždarvs.

SIRIJA NORI IŠSIDERĖTI Iš AMERIKOS KELIAS 
LENGVATAS, KURIŲ JI NEGAUS Iš KITŲ

Dabartiniu metu marinu 
dovybė yra pasiruošusi jiems 
padėti, bet visiems aišku, kad 
taikos klausimas Artimuose Ry
tuose dar toli.

gavo 49‘ balsus, o prieš pasisakė 
58 tarybos nariai. Generolas Si
renas nieko nesakė. Pasiėmė sa
vo jarniurką ir išėjo. e

ALENOS AIRES. — Argenii- 
įTOS- -testas Aortos ’dš-f
klausės buvusio prezidento' gen. 
Reynal<fc> . ; ;B'ignone liudijimą 
praeitąįašitradienį, nutarė pade- , 
ti jį'^ąžėpmą. f|

^^.įPręzMlentas Raul Alfonsia' 
" buvo pranešęs generolui Bigno- 
ne. kad ne tik jis, bet ir genero
las Chistiano Nicolaides nebus

. teisiami, nes jiedu Įvykdė ka
irių, chuntos nutarimą — pra-• 
Į vesti rinkimus ir atiduoti vy-.

riausvlx? civiliams. Kitus kari
ninkus teis karių teismai ry- 

’ šilini su nusikaltimais, padary-

- JI NIEKAD NEUŽDARYS DURU 
AMERIKAI, - TVIRTINA PREMJERAS

ŽAO KAI^ĖJOSI SU KONGRESO KOMITETU 
NARIAIS, RESPUBLIKONŲ PAREIGŪNAIS '

WASHINGTON, D.C. — Ki
nijos premjeras trečiadienį kal
bėjosi su įvairiais Kongreso ko
mitetu nariais, dėstė savo nuo-

• monę ir atidžiai klausė senato
rių pareiškimus.

— Kinijai atidarė Amerikai 
duris, ir ji niekad daugiau jų 
neuždarys, pareiškė senato
riams premjerai žao.

« Ketvirtadienį Klnrjos premje
ras žao Zijang vėl buvo Balino-* 
se Rūmuose, pataisė 
aptartas sutarties pakaitas ir 
Baltuose Rūmuose pasirašė sū- 

t tartį Kinijos pramonei sumoder
ninti. Kaip prezidentas Rėaga- 
nas^ teip ir premjeras Žao pa-

* reiškė įsitikinimą, kad naujai 
pasirašytas susitarimas bus nau
dingas Kinijai ir Aiperikąi.

Premjėras^žao ir prez. Ęeaga- 
nas galutinai aptarė balamlžio 
mėn. planuojamą prez. Reągą- 

. no kelione i Pekiną. 
| Abu atsakingi vyrai trumpaį 
paminėjo naujus susitarimus, 

valsty
bių reikalus. Bus. praplėsta 
abiejų valstybių prekyba ir pra- 

jnonė. Premjeras Žao pareiškė'*; 
įsilikinnpąį kad JAV priimsi 
daugiau Kmijos^gaminių tr 
įvežti į 'Siniją daugiau, įvairių J 
Amerikos gaminių. > /;»y žąolsbsiržnįcusičm

l>ren0ras 4^rėžc\ /fcąd^
rasytoji^sutartis- pakeis ^iš. -J?ė-JKinijos augimo kl^v 
grindų Įjabiejų

rissprot.
•ti. !.tarpŲAūiei-jk< s i 
Kiųijdš;^ar grejčiąu šti'prėių, jt 
būtjj;*ąsląs būdasĮT^iYĖHio klai: 
simui išręsti;’

___  _____ * Ankžętfki premjeras. Žao p 
Bslsay&io metu -gen/žaismas-[ salūŲįad Taiyano klAusfmas -y.

antraeI2Š,_.Uet antradienį vis d. ’, 
to radd rėjkaio priminti, kad ji. 
kliųkij -^iėjų vtlsA'bių sanŲ 
kiamš stiprėtu ‘ •; - „

Ketvirtadieni į Beirutą atskri
do Donald Rumsfeld. Jis yra 
buvęs Jeruzslėj ir atskrido į 
Beirutą. Jam buvo paaiškinta 

nustebo, 
kovojan- 

nuginkluoti. Jis nemanė, 
kad j>olicija būtų buvusi geriau 
organizuota, negu kariuomenė. 
Policija, tačiau, nepajėgė kovu 
nutraukti. Policija tiktai atski
ria kovojančius, bet ji nesuima 
jų ir ginklų iš jų nepainia. Po
licijai nužingsniavus tolvn. ko
votojai ir vėl susiranda.

OOCUf’F*

BEIRUTAS, Libanas. — Ket
virtadienį Libano kariai visą 

vęs prezidentas dabar kreipėsi dieną apšaudė drūzus ir šijitus 
į ^vyriausybę, kad jį teistų ne pačiame Beirute ir jo priemies- 

! civilinis teisėjas, bet Argentinos čiuose.
j kariuomenės teismas. Generolas ’ APie vidurdienį buvo sudary- 
į tuo metu buvo Karo mokyklos tas komitetas paliaubom 
! direktorius ir areštais neužsi 
! įminėjo.

JERUZALĖ. Izraelis. — Tre
čiadienį įvyko Sionistų organi
zacijos žydų tarybos narių susi
rinkimas. Tai y r? privali organi
zacija. kuri rūpinas: /ydų įva
žiavimu į Izraelį.

Generoias Arid Sarc.n buvo 
tikras- kad jis bus išrinktas šios 
organizacijos pirmininku ir ga
lės organizuoti žydų įvažiavimą 
į Izraelį ir jo kolonijas dešinia
jame Jordano upes krante* Iz
raelio okupuoloj Jordanijos te
ritorijoj. Bet rienas busęs Izrae 
lio armijos kareivis, patyręs, 
kad generolas ^arona^ nori tap
ti pirmininku, pasakė trufenpą 
kalbą ir pasipriešino. Generolas 
Šarūnas sugadino Izraelio ka
riuomenė^ moralę, leido palesti
niečių stovyklose šaudyti be
ginklius žmones* o dabar planuo-

r ‘ 1
t , M ]



(T>*yO i s^erų Tautvėriūčių namelį su 
[ iŪMkdiuiu sto«u ir baltais žir-

rgšete . Ak, Dieve...
Mprta iš tikrųjų tiuvo prLte^- 
<T >i>A>aigusi.

—• XVa tai e-exu. atsAIū-

ly uiančia iš v v dau

lydėjo akimis ligi pat kapi-

toje

is: R\mo teuvMoria, pasenusi 
aukšlė t u widu ir neramia

— mąsčiau sau, klau- 
lusis nusvirusių beržo šakų

< ant

verzimao kil, kai nakčia jus is- 
skyiA Raudoję jiędvį ąpsdcabi-> 
uosius, kaip gegutės kukavo, kol i 
jas atplėšo. Ona sekė ligi sunk-į 
vežimio maldaudama, kąd ir ją I 
imtų. Bet valdininkas jai rodė 
sąrašą, kad ten tik Mortos vai-1 
das įtraukiąs. Drebėdami įrašei l 
ninkai klausosi Onelės aimanų1 
ir trynėsi ašaras, kaj sųnkyęži-1 
mL nidelėju... Kas gi būtų ti- 
kė,ęs, kad jas taip išskirs! ...

Miuų stotyje traukinys laukei 
iris d enas su užkaltais žmono
mis, tarp kurių buvo ir Morta. 
Ir Onex prie vagonų atėjo, laz
da pasiramsčiuodama, su juoda 

ir kaip miegas žilais 
s. Rankoje turėjo klum-

rzos LAISVINIMO
PROBLEMOS

juksIg ivsKo

'gti? — mėganau iixikauu. 
J1 vėl n a^isyptoyo ir jd^r 
— Man ■ tai nivkn. oel Moi

Tik Štai pasiregėjo man, lyg s 
»isax arti prieš >avo akis mat v- į* I * žiąu mėlynas ir geras Mortos! skarele 
tkis, besišaukiančias paguodos, - plaukai 
įeramias ir vienišas. Pagailo I še^ ii prašė sargybinį, kad įduo- 
aiaa senus Mortos, pagailo Onos j tu ji seseriai. Kareivis pravarė 
!r visų tų žmonių, kurių švie-'ją į šalį. Ji tylėdama atsisėdo 

akis apniaukta vargai 
rie atusį randa, po tuo 
rs rž u t nurydami.

Morta, gal pastebėjus, 
ą z .u ran palengvėle nuspūdino! 

į. pLkią seno ir prislėgto žmo

Ji tylėdama atsisėdo 
ir ku-! pas tvorą ir laukė. Pamačiusi 
baltu I valdin.nxa, ji vėl prisiartino su 

• sayo ryo-ulėkų, bet tasai tik už
rėkė ją. Jį kiūtojo ten tfeęną u 
naktį, sūrėdama į vagomis iękad į j

ID

ir \ud
nį kartą išsisky- 
Daugiau nei jos 
niekados nenia- ’

Iv

Į balsu; mat is*.rvškę auumus dau 
. žč ąafĄa* u šauk* vandens. Ir 
: vaikučiai ..s^ukė vandenuko... 
; Ak, UawaH jau ųiekados nebu>1

Kai tieė-ą.djęuiį Irąųkiuys pa-

ve... Atsigriebsite. :
Netrukus Morus i

Žeista ir nepaprasta, kada pre .
ujo. gsisrų. ištrėmimo,, bado' argi Mortelei]

Algirdas J. Kasulaith
f

kuvlmas. tuva, bet pavergtoji, uigrobtoj!
Tai nėra netMungi Kaitos 

ženklai. H tikrųjų tai labai es
mingi ir principiniai pakitimai Į laisvas -------- —
laisvi n »n,w> koncepcijoje. Juk;bi*ųja su okupantu. Mums ly- 
VUKų viešas ir organizuotas 
neigimas,
(ne bęndraviuUMd SU okupantu,1 litines institucijas ir orgnniza- 
atsisakymas dirbti laisvinimo | ęijas, bei jas remia. Pagaliau 
darbą ar Lietuvos statuso net mums turi būti svarbu išlaikyti 
sąmoningas pakeitimas — nėra 
tik šiaip sau maži dalykėliai.

Iš vienos pusės, nėra šios nuo-

Lietuva!
Mums svarbus faktas, kad 

lietuvis nebendradar-

giai svarbus faktas, kad laisvas 
bead radarbiavimas . ųc^ivis nekovoja prieš mūsų po-

gimt imi yra.

krypos nelauktos. Juk 1983 me-, mino Komitetas yra politinis or
tai nėra 1943 ar 1963 m. Tiesa, I ganas, sukurtas tautos politinę 
kai kas per 40 m. nepasikeitė. Į valią reiškiančių politinių par 
Nepakito lietuvių laisvės troški- rijų — grupių ir rezistencinių — 
mas. Nepakito pats svarbusis kovos organizacijų dar paverg- 

I mūsų uždavinys — padėti alko- ' toje Lietuvoje. Jos laisvu ir 
i »oti Uetavai laisvę. Nepakito j i'endru sutarimu deponavo VLI- 
! VLIKo prigimtis, jo uždaviniai,' Ke savo turimą galią atstovauti 
I jo mandatas kalbėli is reikšti tautos politinę valią. Todėl VLI- 
> tautos politinę valią ir užsienyje Kas yra autentiškas visos tautos

’ pakito ir tąsią tamprus ryšys,1 ylai to negalint — jos suvere- 
! kuris sieja VUSvą su išeivija. I namo vykdymui esant laikinai

išeivija. Kal- 
apie JAV ir Kanadą, lietu-
visuomenės daug didesnę 
sudaro Kanadoj ir Ameri- 
gimę lietuviai — kanadie- 
lie tuviai ir amerikiečiai lie-

nes

tik viena dėl antros, bet Įr 
to, kad žemės vargus. km

kaip vėjas dulke

žodžiai, nors liūdnas žinias, 
šiiami .yrą.'kaip tas žvaigž-įni atnešdami .yrą.’kaip tas žvaigž- . L Niękąsjossulaikę,.te^.$riu-

il Jės spindulys, kuris juodą naktįiivinęįąipįią^L/;
k ; prišmuša i tave pro ‘ sunkius I. Itayąiąrę jji grižo namo, su sa-i 

jfe:ėsĮs ir sužvilga amžinų erd- j vai'iyš^fe^^-\'MĮ: Irobepajųkai ją 
; Į j

Taėiau pakito 
’ bant 
! viu* dalį 
i koj

čiai i
• tuviai. Imigrantai — duoneliau-. 

tojai ar politiniai pabėgėliai — • 
kasdien mažėja; miršta ar se
natvės slegiami tilsta. Tokia yra 
nepakeičiama gyvenimo realy-

Viena Lokių problemų, mano bė. Vaikais Amerikon atvažiavę 
.Iva, yra laisvinimo organiza- šiandien yra vidurinio amžiaus

1 žmonės, kurių gal tik ketvirta-

sutrukdytam. Tokia savo pri
gimtimi VLIKas prisistatė tau
tai ir toki tauta jį priėmė. VLIKo 
mandatas buvp dargi pakartoti
nai atnaujintas, jam jau rezi
duojant už Lietuvos valstybės

{Aląirdo lįasulaiėio prąatš mas, .psvarstvmui.
skaiiytas VUKo seimu simpo
ziume 19S3 m. laukta ičįe men. ( 
12 d. Oęūpąte. ■ t .

: Lietuvos hisviiamo pęoble- j cįjos veiklos kėncepcijos iš- ’
tuos yya k takai plati. w gerokai, laikymas. Turiu galvoje, labai dalis dalyvauja lietuviškame gy- 
iįįąura tetųa. Ręnku<v>1 Lpaprastai, teisingų principinių venime. Jų lietuvių kalbos mokė-
'oūąją temos įatei'pretavŲą, visų 1 nusistatymų, tvarkos, nusistovė- jimas silpnesnis, jų tautinė pri-
pirnnausta paisydamas duotojo. jus:Oi struktūros išlaikymą bei klausomybė kvestįjoliuojama jų 
taiko imperatyvo. . ... * perdavi_-ią jau-----i —a;„ s..—------------------------—....

VLlKas tad savo esmėje yra 
grynai politinės prigimties ins
titucija. turinti griežtai apribo
tą veiklos sritį ir neribotą man
datą ir galią atstovauti politines 
pavergtos tautos aspiracijas bei 
vadovauti laisvės kovai. VLIKas 
veikia lietuvių bendrijoje, bet 
jis nėra iš išeivijos ir nėra jos 
apspręstas. Jo šaknys yrą politi
nėje lietuvių bendrijoje - (politi

>erdavn.-ią jaunesniajai kartai, j pačių, jų politinis nusistatymas 
..... , , . .. ■ įau retai panašus į išeiviu nusi-G.liau nežvelgiant gali atro-1 . , ., . . ’ ,, , , . , , , statvma. Ju vaikai, gi, sudarvsIvti, kad tai Ivs1 bereikalingas r;. . ~ AT . .,- °. 1 ųeluyiskos visuomenes tik ma-

VtįKo. melų veikloą sukaktį. < jaisyininjo pastangos reikalin- į
‘gos, VLIKas remtinas, Lietuva’ Negalinusia realybe nesiskai- 
'okupuota ir 1.1. Tačiau tik tru-i tyti jokia institucija ir organi- 
puiį pasikrapščius matyti, kad’ zacija. Negali ir VLIKas, Tiesa, 
ne viskas taip, kaip sakyta. Ne ’ VLIKas nėra iš išeivijos ir nėra 
vienam Lietuva jau neokupuota, jai pavaldus, bet jis veikia išei- 
neužgrobla ir neteriojama., bet vijoje ir naudojasi jos įvairiopa 
tik Lietuva ar dabartinė Lietuva. ’ parama. Kaip tik dčl to jis ir 
Ne vienam laisvinimo pastangos negali būti nejautrus jos kaitai 

.tuščios, nes, esą, pati tauta išsL‘ 
■ Laisvins. Prieš VLIKą ne tik pa- 
• vieniui kovojama? bet yra ir or- 
1 ganizuota veikla, kuri sistematiš- 
i <ai neigia jam jo prigimtį tei

ses i r prerogatyvas. Jau organi
zuotai tariamas kultūrinės veik
los primatas ir politinio prado 

žlugimas, ar dar geriau — jo ne

tOr.

musų namuo-

trilcninx\

• Saugokis tuštybės ir puiky
bės, nes jos daugiau vargina už 
badą ir šalti.

kyti įa učiai,- per tiekos mm 
tranki, Turi ląįįvimnio. problemą šiandien ,<

ij^ą, nes minime aj^ritęsnęįį^^"^ ^

staat) ir jo atsakomybė yra tik 
tai bendrijai- kuri šiandien ne
žali nei savo suverenjjeto vyk-

z. ..-.- ■ .. iPStigą ir perspektyvą tekių
savąitės; utirė B«toiuS»problemų kiek estrangesniam

mūšius. •

trobos nesudegusios, ir dar pa-; į
ksakojo ap e, trios, kurie iš apy 
tkes buvo ištremti:
— ^išvežė ir Tautvėriu Morte-
mers jau sena buvo. Ona pa- , _ _ _ _ __

o. Mųleckių tėvukas pasakojo, d?jųgi is į ęrątią, 5 ęąį yieškęįiu Tsuivėrių Onutę į 
MHtacfeų įėvųfcss. J susiusiąs l&aūno kapinaites,

j kur jau Sėtriž auyo kas belai- 
j dotas.
F* ‘ ■ 1

I Užkąsėm ten .ją, smėLu užbė- 
lėui h- apsiyei'kėių aut jos kapo.

Kąi gri?ii, rast ten. po ąpker-i 
(pėjusia e^lę ttautęį a kur Morta 
' vienas Dievas težino”!

(Perspausdinta iš Antano 
VaičiūifŠŠcio raštų)

lyg isilindes i 
tą debesį, ne

r tos kaitos niuansams.
Išeivijos veido kaita yra laike 

imperatyvas. Tarp 1953 nu lie
tuvių, gyvenančių Amerikoje ir 
Kanadoje (ar bet kur laisvaja
me pasaulyje), ir 1983 m. Ame
rikos ir Kanados lietuvių yra ne i 
lik milžiniškas asmeninis skir
tumas (pirmieji išmirę ar suse
nę, antrieji suaugę ir subrendę),' 
bet ir subtilus, bet tikras skirtu- 

! mas jų pasaulėžvalpoje. politi-> 
' niaine nusistatyme, tautinėje 
į asmenybėje. Tai yra faktas ir to 
pakeisti negalime. Bet galime 
prie jo prisilaikyti, nors ir nie
kuomet neišleisdami iš akiu pa
čių svarbiau pavergtos tautos 
interesų, kuriems tarnaujame.

šie interesai kaip. tik ir rei
kalauja didesnio ir specifinio dė
mesio laisvinimo organizacijos 
bei veiklos koncepcijos išlaiky
mui- Mums. turi būti svarbu ko
dėl kaip ir už kokią Lietuvą 
mes kovojame. Kaip tik todėl 
mums turi būti svarbus dabarti
nis Lietuvos statusas. Ji nėra 
nei dabartinė Lietuva, nei Tarv-

PASSBOOK

reikšti. ši valios galia nėra vien 
VIJKo privilegija, bet ir labai 
didelė pareiga. VLIKas negali 
jos atsasiakyti. jei ir norėtų. At
sisakydamas ar vienaip ai- ki
taip modifikuodamas savo man
datą. VLIKas pažeistų savo pri
gimtį.

(Bus daugiau)
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RELIGINIS KONCERTAS TĖVIŠKĖS 
PARAPIJOS BAŽNYČIOJE

Vyskupas Ansas Trakis

janėių pavardes, atrodo, buvo 
3-ni lietuviai ir J3 kn kitataučių. 
Lietuvių smuikininkų tarpe ma
lėsi ir mums visiems gerai ži
nomas smuikininkas Balys Pakš
tas. Didžiuma smuikininkų bu
vo Jauni žmonės, o ponas Pakš
tas, buvęs mokyklos suole ma
no artimas bičiulis, nors i am
žių jau gerokai pasistūmėjęs, nuo 
anųjų tikrai mažai skyrėsi, nes 
kai jo rankosna pakliūva smui
kas, tai jis ima ir pajaunėja dau_ 
ąiau, kaip pu>e jo turimo am
žiaus.

Vokalinį Ansamblį sudarė 1'2- 
ka giesmininkų — visi lietuviai.

Pianinu skambino Jevgenia 
Tkach. Iš pavardės atrodo ne- 
s.mti lietuvė.

Koncertmeisteris — Povilas 
Mariukas.

Koncerte dirigentas— Povilas 
Mieliulis.

Retai tetenka girdėti, kad vie 
. oj ar kitoj parapijos bažnyčioje 
. uosiamas religinis koncertas. Į 

> .'p visokios kitokios rūšies kon 
c ortų, kurie ruošiami teatrų pa
talpose ar erdvesnėse salėse, yra 
f ana gausu. Reikia žinoti, kad 
:r religinės giesmės yra meno 
kūriniai, tik čia galutinis jų tiks-' 
- s — pagarba Aukščiausiam.

Lietuviškoji Evangelikų-L4u- 
terenų Tėviškės parapija tokius 
įeliginiųs koncertus.ruošia savo ( 
bažnyčioje kiekvienais metais 
Verbų sekmadienį. Esu buvęs 
tuose koncertuose įr aš. nors 
r.cesu evangelikas. Po tokiu kon- 
certų, grįžda-mas namo, visada,' 
b.usdavau didele dvasine ramy-' 
bę. - /

š. m. vasario mėn 8 d. 1 vai. 
p. p. Lietuvių Muzikų Instfu-. 
mentatistų- ratelis: ir 'Jokubėno; 
Vokalinis Ansamblis .1 ėviškės; 
parapijos bažnyčioe, sąryšyje su 
artėjančiais 2000-čiąis metu nuo 
Kristaus gimimo, suruošė įspū-j 
dingą religinį koncertą, atlie-i 
kant:visą. programą, styginiam 
orkestrui ir vokaliniam ansamb- ’ 
liui. Visą laiką juos lydėjo ir j 
pianinas,. Globėjai Tėviškės 
parapijos taryba.

Šio koncerto ruošėjai pirmoje : diją, kurios pavadinimo taip ir 
vietoje į programą įrašė tokį nesužinojau.
motto:

“Tik už 16-kds metu' bus 2000 , 
Lietų kaip Kristaus karalystė eg_ , 
zistnoja mūsų planetoj. Galime, 
įsivaizduoti, kokie' muzikos kū-j 
iiniai šiam jubiliejui tikinčiųjų į 
bus sukurti ir kokios šventės. 
L 'is rengiamės.. Kadangi dar yra j 
. eliolika metų, mes pradedame 

: kilkim miįzi^os, kūriniu ir su 
".ažu giedotb^būįėlių’??

Styginį orkestrą su darė 21 gro 
kas, kurių tarpe buvo 19 smui-1 
ų ir dvi viliončelės. Pagal gro- '

Koncertas buvo pradėtas ly
giai 1 vai. 15 min. po vidudienio.; 
Preliudiją atliko tik styginis or- ‘ 
kestras, pritariant pianinui. “Ka- ‘ 
ledų giesmę” išpildė orkestras 
ir vokalinis ansamblis. Orkes
trui grojant “Marijos giesmę”, 
solo sugiedojo Aldona Buntinai-j 
tė, o “Sidabrinės žvaigėdės” gies ' 
mėie solo partiją atliko Eglė 
Rūkštelytė.

“Golgotą” sugrojo tik orkes-1 
Iras, o “Iš Dangaus Jis pats at
ėjo” — kartu ir vokalinis ansam 
blis.

“Garbė Aukščiausiam” — 
tik orkestras, “Velykų rytą' 
orkestras ir solo Albertas Pau- 
likaitis, o “Kas toli ten?” — or- j 
kestras ir vokalinis ansamblis.1 

. “Kai sugrįš Karalius” — vien I 
orkestras, o “Toli Danguę” — or- j 
kestras ir solo Viktoras Mielių- i 
1,s/ ...... I

Koncerto užbaigiminui or kės—j 
tras sugrojo vieną neilgą mėlio •

SOCIALISTŲ INTERNACIONALAS 
IR LIETUVA

Kad ska tylu jai pažintų praeita 
savaitę mirusį Joną Valaiti, 
spausdiname jo straipsnį prieš 
dešimtmeti snausd'^a Londo
ne leistoje “Mintyje0.

N. Red..

Ka ei bentdm

tuva9 Ties?, betgi yra ta, kail 
Tarptautinei Darbininkų Sąjun
gai. arba Socialistų Internacio
nalui, išeigų didysis veiksnys 
buvo ne kurio nors pirnuiująn-

iki šiol įvykusių revoliucijų. Jis 
siūlė rezoliuciją. kurioje, be ki 
ta ko, buvo reikalaujama, kad 
Ai'gi jos vyriausybė nesileistų į 
derybas su Rusija kitaip, kaip 
tiktai su sąlyga tuojau nutrauk
ti siautėjančius karo veiksmus 
ir atitraukti rusu kariuomenę iš 
sukilimo žemiu, turėdamas gal
voje čia Lietuva. Siuvėjas Oli
veris. prof. <ąitingų tarybos se
kretorius taip pareiškė:

Halsted Street Chicago Illinois 60608.
Managing editor — None.
7. Qwner:
Name and Address — The Lithua

nian News Publishing Co: Martin 
Gudelis, M. Šileikis, Ch. Aust n, Em
ma Pelrait-s, M. Baivnas, 1739 So. 
Halsted St., Chicago, Ill. 60608.

8. Kno*n BonuhUders, mo tga- 
gees, and other security holders ow
ning or holding 1 percent or moie ui 
total amount of bonus, mortgages or 
other securities — None
9. For qpmpleetion by nonprof t 

organisations authorized to man at 
special rates. (Section 132. 122, PosUl 
Manual).

The purpose, function apd the ex
empt status for Federal Income tax 
purposes.
3 Have not changed during preced

ing 12 months.
□ Have changed during preceding 

12 months.

savotiškai atrodė Bet čia nie
ko nuostabaus, nes kiekviena re
ligija gali skirtingai garbinti 
Aukščausiąjį.

Ne mano profesija vertinti šio 
religinio koncerto muzikine 
vertę. Mano klausa gali atskir
ti kai nesiderina balsai, nežiūrint 
iš kokių instrumentų -jie pasi
girsta, bet tu balsu muzikini Iv-

’ gi ne man spręsti. Tiek tegaliu 
i pasakyti, kad religinė muzika 

vėl manyje kelia ramybės nuotaiką,, 
ko kitokios rūšies muzikoje jos 
neišgyvenu.

Pasibaigus koncertui, Tėviškės 
parapijos klebonas vyskupas 
Ansas Trakis tarė nuoširdų pa
dėkos žodi ne tik koncerto atli
kėjams. bet ir visiems koncer
to stebėtojams, kurių buvo apie 
200.

Besiskirstant publikai,- atpaži
nau vieną lietuvį evangeliką, su 

i kuriuo buvau pažįstamas dar

ST. PETERSBURG, FLA

Toronto Lietuviu Namu
Dainos vieneto koncertas

sa

no darbininkų socialinio teisin
gume ’gyvendinime >’ekimas% o 
kova dėl tautu laisvės bei ne- 
priklausomybės. Anų metų An- 
gl:|o> ir Prancūzijos darbininki
ja negalėjo pakęsti Lenkijos - 
Lietuvos valstybės padalijimo, ir 
Socialistu Internacionalo įstei
gimas buvo pasipiktinimo vai
sius dėl mtiravjovinių žiaury
bių. malšinant 1863 metų sukili
mą Lietuvoje. Anglijos darbi
ninkų prof, sąjungų (unijų) ini
ciatyva 1863 m. balandžio 28 d. 
Londone, šv. Jokūbe salėje. įvy
ko susirinkimas, kuriame pirmi
ninkavo istorijos ir politinės eko 
nomijos profesorius, žymusis de_ 
mokratas Eduardai Spanceris 
Leasly. Susirinkimas, pritar
damas sukilimui Lietuvoje, nu-1 
tarė reikalauti iš Anglijos vai- we?k\ , i •• A. Ntdzios ginkluotos intervencijos _ 261. 
prieš Rusiją. Buvo išrinkta de
legacija, kuri įteikė susirinki
mo nutarimą lordui Palmersto- 
nui, bet delegacijai buvo paaiš-
Irinta J-nd intervencii'i būtu ima— ousiness on*ces ot Uie publi-Kinta, kad intervencija omų įma shers _ 17S9 s Halstec Street, Chi- 
noma tik tada, jei ir Prancūzija* cago, .Illinois 606oa.r
prisidėtų. Dėl to Anglijos dar-J 6. Publisher — The Lithuanian 
bininku buvo nutarta veikti beu £ews Publishing Co., 1739 S. Halsted 
drai su Prancūzijos darbinu^ Editor — Martin Gudelis, 1739 So. 
kais.

1863 m. liepos. 22 d. toje jpaf

‘‘Jeigu musu vvnausvrbė šiuo j Gf changed, prblishcr r^ust s 
•j i - i •• , i explanation of change v./ h sreikalu nieko nedarys, ji nustos ment) 

tautos pasitikėjimo, šio krašto .10. Exteru ?: d N’..tur? o: Ci 
darbininkai drauge su Prancū- j ^‘TotaJ Xo copies printed: Ate 3 
zijos darbininkais trokšta teikti copies .-h issue d’irin? r > 

- ■ ceding 12 months: 2,700 single issvesukilehems parama/. Prancūzų I neare^t t0 f 
vardu kalbėjęs Tolainas kvietė 
"vieningai remti sukilėlius, vis 
dar kovojančius, žaizdotus ir 
kraujuojančius, bet vis dar ne
nugalėtus“.

(Bus daugiau)

ng date: 2,825.
B. Paid cucuiation
1. Sales through Agents, news dea

lers. or otherwise. Average no. copies 
each issue during preceding ’.2 

Į months 900. s'ngle issue nearest to 
fit ng date. 1,075?

ii. c: r-.

30. S:nc/e 
e 14C3-

ateis pavasaris (ž. A. Barausko, 
r muz. A, Bražinsko), Girių dainą 

Koncertas tęsėsi valandą ir '"nepriklausomos Lietuvos laikais.' (ž. E. Drėgvos, muz. E. Balsio) ; 
. ... .... f - ——J— X— — Parį 2'F'i’nf o (’/ U\

Lietuvių klubo didžiojoje 
Įėję Radijo valandėlės rėmėjai 
ir komitetas 1984 m. sausio 5 d. 
suruošė labai įdomų dainų kon
certą.

Gražią programą išpildė pir
mą kartą i St. Petersburgą at
vykęs 'Toronto Lietuviu Namu 
Dainos vienetas, anksčiau turė
jęs 30 koncertų Kanadoje ir 
JAV-se. Pasiklausyti atsilankė 
apie 230 žmonių.

Sudainavo sekančias dainas: 
Širdies daina (žodž. E. Drėgvos, į 
muz. M. Naviko),. Kur lygios 1 įvyko susinukimas jaU;k 
lankos (A. Mikulskio). Išeik, tė- Į į$ parvžiaus atvykusiais darbi- 
veli, žaliau sodelin (liet. liaudies į ninkų atstovais: Polainū Petrą-: 
daina, harm. A. Bųdriūno),.Kai j e^onib Ribalitt. Cochadonu ir-' f • • f V A T\ • . ■ •'

STATEMENT OF OWNERSHIP, 
management, and 

CIRCULATION
(Required by 3? U.S.C. 3685)

1. A. Title of publication — Nau- 
jienos.

B. Publication No. 37494000.
2. Date of filing — Jan. IS, 1984.
3. Frequency issue — 5 days per

^ssues published annually

B. Annual subscription rate $40.
4. Location of known office of pu

blication — 1739 So. Halsted St. 
Chicago, ni. 60608.

5. Location of the headquarters or 
general 'business offices of the publi-

\To. couies cp?h 
ling 12 monibs 2.47A. 
nearest to f-livg dili-

D. Free ūi>t. 
samples) by i'.iaii, 
by other means. Aver: 
?ach issue dur cis 
months 150. Single is 
filing date 150.

E. Total .\o. of copi 
(Sum of lines C a *.A 
ATcr. conies’ nerii 
ding 12 moths 2,550. 
nearest to f-ling date t

F. Office use. iC r- re" en'rd.
spoiled after pi: . ?' .craAe No, 
conies ea^h :n
months 150. Single isru? nearest to 
filing date 150.

G. Te-al Av'.ra^e ‘'A. conics c-aeh
issue during et'cc mx'oths
2.700. Single issue nearest to filing 
date 2,825.
11. I certify that the statement made 
by me above are correct and complete.

Ch. Austin,
Business manager

T»rec#idin2 2 
sue nearest to

.cs distributed.

ri e] ■:

.......

Ika minučių. Stebėjau jį klaus* Kai prie jo priėjau, jis ir mane 
siusius ir norėjau jų veiduose! pažino. Matydamas jo rimtą 
iškaityti religinės muzikos pa- j veidą, neiškenčiau ir paklausiau, 
darytus įspūdžius. Viešpatauda. J j Sakyk; mielas bičiuli, kaip 
vo bažnytinė tyla ligi dirigentas ‘ jūs čia Amerikoje lietuviai evan- 
užbaigdavo vieną programos Kfa- ’.gelikai tarp savęs sugyvena?
IĮ ir, atsisukęs į stebėtojus jiems ’ — Matai, tu. katalike, pas mus 
nusilenkdavo. Tada pasigirsda-|jbėra nei reorgų, nei partorgų, o 

kas Uk lietuviai! — pakeltu, bet ga
ila draugišku balsu man ‘‘pava- f ■v • , V »ziavo .-

Truputį ‘ susigėdau, bet reik 
pripažinti, kad jis pasakė teisy
bę; ' Juozas žemaitis

v o nepergarsūs plojimai, 
nusakydavo klausytojams sukei
ks nuotaikos. Man, kaip nema
čiusiam ir negirdėjusiam katali
kų bažnyčiose plojimų, kažkaip

Padabinta sodų sodais (ž. Eį 
Drėgvos, muz. .M.-Nav&o), Dair 
gų šilkai (muz. A. Raudonikio) 
Ramunėlė (V.. Mamačio).

Po pertraukos Dainos viene
tas dar sudainavo: Sukūriau taū 
linksmą dainele (ž. E. Drėgvos, 
muz. M. Naviko), Pamylėjau va
kar (St. Šimkaus), Kas bernelio 
sumislyta (liaudies daina),UgC- 
šio daina "(ž. A. Baltakio, muz. 
A. Bražinsko), M eilė visur tik 
jauna (ž. J. Mačiukevičiaus, 
muz. B. Garbulskio), Gamtoje

Muratu. Šiame susirinkime sta
lius Cremeris reiškė pagarbą su
kilėliams Lietuvoje '►ir^pssipSk- 
tmimą dėl žiaurybių malšinant 
sukilimą, įrertmdainaą šį šūki-1 
Įima, kaip vieną iš tauriausių

> LITeKATŪRA, lietuvių Hteratūros, meno tr moto.
m. metraitii. Jame yra vertingi, niekuomet nelemtą. Vinte 

firėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jcmiko, V. Stankoi 
J Raukfio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir T 
Meilaus straipeniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomis t 
M. K. Čiurlionio. M. šOeikio, V. Kašubas, A. Rūkštelės ir Ju Vank 
'i Jrybos poydkalais. 365 puaL knyga kainuoja tik ?3.

• DAINŲ ŠVENTSS LAUKUOSE, poetės, rašytojos tr tsi 
full ioklų pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie daJm 
S?entea bei Jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tema, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenhn> 
bei užkulisiais. Studiji yra 151 pusi., kainuoja W.

'• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apral} 
tu Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sauna 
gyvenimo bruožų apraiymas, bet tiksli to laikotarpio buities Htt 
ra tūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapiu knyp 
parduodama tik už H ’ •*

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
2608 West 69th St, Chicago, I1L 60629 ♦ TeL 925-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.
Maistas iš Europos sandėlių.

MARIJA NOREIKIENfi

pomlai parrfyti rtudija apie Rytpruriua, remiantb Pakalni* I 
Labguvos apskričių duomenimis k prašymai Idomfls kiekvienas 
UetnvfnL Leidinys Umtmoto onotraukomla, pabaigoje duodam* 
ritcrvardfiu pavadfnlmaf>(r Jp nertiniai | roklečlp kalbą. Laba’ 
eiodlngojr 33S posl knygoje yra Rytprflatq kmUapk Kaina M

> KĄ LAUMSS LUOU ralytojoa Petronėlės Ortntaftėi att> 
mtataal tr mintys apie asmenis Ir vietas neprik. Lietuvoje Ir pta 
mataiala boHevikij okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius 
bet kainuoja tik O-

> JULIUS JANONIS* poetu
tas tr klaidingai tnterpretuojam
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JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st St, Chicago, HL

• RŪPESTINGA! IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo ~v
9 vaL ryto iki 10 vaL vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vaL vak.
D. KUHLMAN, B. S., Registruotai valstiiitakaa

iv. I . TeL 476-2206

(ž. Pr. Lemberto, muz. St Gai- 
levičiaus). Vienetas programa' 
užbaigė daina Tik tu prisimink.

O. Galvidienė ir p. Klėivienė. 
dainininkes ir akonapaniatorę : 
apdovanojo raudonomis gel®" 
mis. Koncerto vadovė tarė padė
kos ir atsisveikinimo žodį.

Radijo valandėlės vedėjas-pra- j 
nešėjas dėkojo visiems priside- i 
jusiems prie koncerto surengi
mo ir visiems atsilankiusiems. \ I

L. Natkus - j

yra seniausia,'.'didžiausia ir A turtingiausia lietuvių fratemalinė 
organi2acija,' lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.

SLA — atiteka' kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus-dirba. : .

Su kaip'AŠTUONIS MILIJONUS doleris ' 
4 nariams.
•aušiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
S'uja Ūk savišalpos pagrindu, 
ifliviš ir lietuvių draugas gali 
ęisidrausti iki $10,000.

. .Jaupornaja apdrauda — Endowment
.// Insuratnee,, tu^ypač/naųchnga jaunimui, siekiančiam 
Si:*gyvenimo pradžiai.

SLA-^Y&ikus terminuota apdrauda: už
- > ąp&rairįds šhina temoka tik S3.00 metams.

-yra- visė^e kolonijose.
•< X i;3Šyp^p$nnkės kuoptj veikėjus,

į SLA įsirašyti. .
1 yĄ/ tiesiai į SLA Centrą:

OF AMERICA
ioooi 

-7-7^^563^^0 J;

apdraudę sav(
‘ SLA — apdraudžia ; pi 

’nariams pa'tar 
Kiekvienas lį€ 
Susivienijime

. t r ;< -v." .
SLA— apdraudžia Tt

X.

Ini UODAS MIKŠYS,
60 metjj studijavęs, kaip

parašė 700 puslapių knygą, kurion radėjo viską, kas bet kada Ir 
Bet knr, bet kuria kalba buvo paradyta apie Lietuvą, lietuvius 
Ir Hetuvfą kalbą. JU mokėsi kartu ra Irau. Jaunium ir prof. K. 
Būga paa geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
Beturiu kalbą lie&ančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimus 
;___ ____ _ k patarė mums toliau studijuoti.

Paltai H
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Santykiai buvo nutraukti ištisus 116 lietų, be| ąbi vals
tybės pajėgė tvarkyti savo raįkalus be oficialaus pripar 
žinimo. Vatikanas yra Romos katalikų bažnyčios centras, 
o Amerika nėra katalikiška. Ąmerikoje yra daug katą- 
likų, bet Čia yra daugiau kitokiems tikėjimams priklau? 
sančių žmonių. Kitaip tikintieji nenori, }cad būtų dup- 
damos didesnės privilegijos katalikams. Visos tikybinės 
grupės yra respektuojamos, kpl jps prisilaiko veikiančių' 
Įstatymų. ’ ‘

Prezidentas Reaganas yrą tikintis žmogus, krikščio
nis, bet ne Romos katalikas. Valstybės sekretorius yra 
tikintis žmogus, bet jis prikląuso liųfęronų tikybinei grų-. 
pei. Visi domisi, kaip čia galėjo atsitikti, kad JAV, tiek Į 
oftętų neturėjusios diplomatinių santykių su Vatikanu, I 
dabar juos užmezgė.

Tvirtinama, kad dabartinis popiežius yra nepapras-1 
tąi stipri asmenybė. Jo vedama politika, santykiai su lais 
(mojų pasauliu ir su Amerikos politikos vadais, turėjo 
didėlęs įtakos. Įš ąntros pusės, prezidento asmeniškas 
draugas, parinktas JAV ambasadoriaus pareigoms prie 
Šventojo Sosto, perėjo j katalikų tikėjimą. Amerikie
čiai jj vadina konvertitu. Kandidatas ambasadoriaus pa
reigoms W. Wilson priklausė kriksSoniškai grupei. Jis 
buyo , sėkmingas biznierius Kalifornijoje. Prezidentas Į 
Reaganas pasirinko savo draugą.Wilsoną santykiams su 
Šventuoju Sostų. Jis Įfęlis'kartūs važinėjo j Romą kaip 
asmeniškas prezidento įRę^ę^^tet^s,JPat^WaJs(mąs/ 
tapo konvertitu. IĮ g&vn: trkėjįipoi ji^.pefšitoetė 'j apmosi. - - e

-.tataftfų.’^kėSėra.Biznierius Wijsbnae irinaruose
”■1

| VLADĄS POŽELuk -- s kauės. Bet kuo me$ skiria-

PIRMASIS PASAULINIS KARAS i ta, Mp. lankstesni už juos. Mes 
‘ (T^j - Savivalda, petal. - „ueširJ kakta sieus. Ir ne-

1916 melų pįįarts. Mano ilgu likin^ aKI“™ » °''
metiį svajonę Įvyko: aš jau.lai.i £a^=^ ...
kan ęgzati*^ s jfean, nerį®/ 
^in.ene^atno.iNuveilrtns P1’ krtw^.
■ • nors dali laisvo? —kalbėjo km.

stave ,i.-k jB^akuait. P'*Į> yr c,lc “5hĮ I.KBo

priklausomybė, nepriklausomy
bė, u€prikbu>omybe. Bet kada? 
Kai susidarys sąlygas. Žiūrime 
kuku. Dėl to mūsų šios dienos 
autonomija yra rytdienos nepri-

• ambasadoriumi•-Jį'atikane, -tai hEs^rius^il-. 
šonas hires pasiaiškinti, kaip jis tapo konyėrt|t^ 
jka rikto, kad konvertitai tampa stipriau 
patys\kątalikai. Lietuviai katalikai džiaų^aš^ k^fkeiihstį’nus

kiniai samy čiai
Praeitą antradienį, sausio 10 d.. JAV užmezgė diplo-- 

matinius santykius su Vatikanu. Dabar aiškėja, kad pasi
tarimai diplomatiniams santykiams užvesti jau seniai-ėjo. 
bet Šventasis Sostas irWąIstybėš departamentas nutarė, 
tą žinią paskelbti ‘dabar

PrezideiUas Reaganas Aslomis dienomisJ buvo-Jąbai 
užimtas- Jis Washin^tone< turėjo paJĘjįįtakingiausią Ki
nijos atstovą. Premjeras Žao ahykdėvarbios sutarties 
aptarti ir pasirašyti. Ta sutartis y/a didelis Amerikos 
laimėjimas. Ji apsaugo komūnist'ų valdomą Kiniją nuo 
Kremliaus įtakos. Žao buvo laikomas kalėjime už pąsi? 
sakymus prieš žiaurią sovietinę sistemą, bet jis iš komu
nistų partijos nepasitraukė. Žao labai gerai žino Krem
liaus Įtakos reikšmę. Jis yra įsitikinęs, kad Kremliui 
tiktai jėga galima pasipriešinti. Jis atvažiavo Amerikon 
Kinijos karininkų spaudžiamas, kad galėtų pasigaminti 
elektroninių ginklų Kinijos sienoms ginti- Sutartis ap
tarta. Reikia smulkmenas baigti ir ketvirtadienį pasi
rašyti. Antradienį buvo pirmas susitikimas.

Žinią apie JAV-Vatikano diplomatinių santykių už
mezgimą paskelbė pats Šventasis Sostas. Žinia ten buvo 
paskelbta anksčiau, nes Vatikane diena prasideda anks
čiau. Pranešime pasakyta, kad diplomatiniai santykiai 
užmegzti nuo sausio 10 dienos. Devynipm valandom vė
liau Valstybės departamentas paskelbė beveik tą pačią 
žinią. Prezidentas Reaganas tą žinią patvirtino dar vė
liau. Žinia susidomėjo visas kraštas. Žinia sukėlė prey, 
testų, bet šaukštai jau buvo po pjetų. Prezidentas vado
vauja JAV užsienio politikai. Jis turi teisę užmegzti ir: sakymus. " .... ' * i'
nutraukti santykius su užsienio valstybėmis. i Reikia manyti, kad svarbų pareiškimą padarys sek-

Prez. Rooseveltas ir prez. Trumanas turėjo santy- retorius George Shultz, turės pasisakyti persimetėlis Wil- 
kius su Vatikanu karo metu, bet nė vienas nerado rei- liam Wilson, savo pareiškimus padarys įvairūs protęs- 
kalo užmegzti diplomatinius santykius su Vatikanu, tautų ir žydų atstovai. Žydai, atrodo, mariausiai j šį klau-' kos^gyvenime.

j hkęstems vokiečių okupacijoje >
f «r- * j. ' . . . -

Klausytojai nustebo tokiu ne
kalbėtojo įvadu.

lė Petrapili R-
Eaika< bėgo, darbai augo. Cen- 

tn> komitetas jau spėjo pažinti 
Jie tik tremtinių vargą, bet ir

Kiausūnus yengįąųtįęji kęlti.

ne taip. Autonomija tai autono
mija, o nepriklausomybė tai f ne- 
priklaus-imytė, tai jau kitas da
lykas. Jei autonęmija yra ber-

1 uas. ‘ Kur tamsta matei berną 
i lygu ponui? Jei aš saviškiams 
pjęSilyriau. po karo bernauti, tąj 
jie 'mane nušvilptų. Dievaži'

gus metus vedė pasitarimus su švgntobjų W

riai pastatė Augustiną Voldemarą, tai jisį
tęs pasirašė konkordatą. Voldemarai Lietuvos vyriaušy- į jin^ nereikaiayo??l^o'Rmįias 
bes priešakio buvo pastatytas 1927 m. ^impdžip 18-dieną, f atslūgo^VK . fcūr toi^ miėjąJda? 
d sekančių metų sausio viduryje, netapęs konvertitu, jau 
pasirašė konkordatą. Tuometinis, popiežius priėmė ne tik 
jj, bet ji; jo žmoną. • j •

Premjeras Voldemaras ne tik prezidentui dr, Kaziui
Griniui buvo prižadėjęs pravesti krašte rinkimus j seimą, 
bet jau pasirašęs konkordatą, galėjo nękmpti dėmesio: 
i kun. Mykolo Krupavičiaus, dr. Kazio. B&irp ir kitų :mi- 
nisterių priminimus. Konkordatas padąyė klebonus yįį-

svečių is tolimų provincijos vie-

laisvrs atstove pasisąkymcs su
darė savnžiąvjmę jaukią nuotai
ką. Jos padrąsinti, daugelis ki- 
tu priirakė. Įdomesnė buvo Ju- 
rochvEo- atstovo nuomonė.

— Gr.I autonomija .ir geras

Petragiiis jau įį yisg-;nevelka

vienintelis dienotvarkės klausi
mas. Ęai pirrainiuKąs pranešė.

apžvalgą darys Martynas 
YW nukrypo į jį.

vėlyvas. Mano rajone, kur aš 
dirbu, kalba, einą apie revoliuci-

- V-eZ h yei Autonomija

Rųyo mętss.' kai nė žodžio ne- dabar klausimas. Jūs,
Lietuvos gyventojai mažai težinojo apie konkordato 

paruošimą, bet Amerikoje jie visi atidžiai sėks, kaip šitas 
reikalas bus tvarkomas šiame krašte. Įteikia mailytj, 
kad Amerikoje leidžiami lietuviški laikrašęiai aprašys 
Senato komitete kylančius klausimus,ir liųdmįukų

jirikisusomybę. Autonomiją juo
kais palytlL Mano mokiniai, pa- 
raašę poną Pakaitį, sudradžia 
vienas kitą, sakydami: “ša, au
tonomija einą!* O jis gal tik po. 
rą kartu buvo kalbėjęs apie au
tonomiją. Abejoju, pone Yčai, 
ar tamsta susikalbėtum su jais.

pančiai Vienas 'p
prisimename - savarankią

Nepatiko šiai konferencijai 
pirtEicinkavusiam ponui Stasiui

■ *J "■ ■ ' ■ J ■ ■ ■■ A J ■ 1 ■ ■■— ■■ "■ — .. — _ _ _ L -1.

sųną torėtų kištis, bet reikia neužmiršti, kad jie yra įta-
nei susidaręs ūpas. Jis ragino 
suvažiavusiuosius rimtai kalbėti

Iš eilės kalbėjo Voronežo at
i stovas.

(Bus daugiau)

AUGUSTINAS PAŠKONIS

Marijampolės Karo mokyklos 
ir jos kariūnų likimas

PIRMIEJI KARO MOKYKLOS ŽINGSNIAI

(Tęsinys)
Atlikus gamtos reikalą, tuojau Ijępė grižti į 

vagoną. Sulipus j vidų, durys vėl buvo, užrakintos. 
Kai mes vėl pajudėjom tolyn, saulė jau buvo visai 
pavakaryje. Bevažiuojant visai, suteigę. Nųp ilgo 
stovėjimo jautėsi labai didelis nuovargis. Labai 
kankino alkis, nes niekur niekas nė vandens ne
davė. Laukėme, gal kur nors išlaipins nakvynei, 
bet veltui. Atrodė, kad važiuosime visą naktį. Ir 
taip bevažiuojant nakties metių horiąo^e pradė
jo rodytis kalnų siluetai. Traukinys sustojo tik 
vėlai vakare mažoj stotelėj. Tūpiau išMpp esesi
ninkai ir atrakinę vagow> duria |ępė Įšuti lęųkąn. 
Išlipus, visus surikiavę pę tris j rikiuotę ir išžy-

Lietuviška komanda mus labai nustebino, daugiausia tik kalinių dalbas. Kaliniai šiame bai
siame darbe ištesi tik nųę. tri jų iki penkių mėne
sių. Dauguma žūsta sprogdinant akmens blokus. 
Kiti miršta nuo baisaus darbo ir išbadėjimo.

lionės, tolumoje, tarptalnėja, pamatėto didelę 
šviesų pašvaistę. Priartėjus aręisu. pamatėm 
spygliuotomis vielomis apipintus aukštus vartus.

“ : “GROSS

Mus vedė pro įvairius barakus, elektrifikuotomis 
dvigubomis tvoromis izoliuotus. Kitų sargybinių 
užpakalyje nębuva Staiga sustojom prie vieno di
delio, gerai apšviesto barako. Atvedęs esesinin-- 
kas šūktelėjo lietuviškai:

— Tai jųsų buveinė. Pasirinkite barake lovas 
savo nuožiūrą ir galite gulti. Ką turėsite daryti, 
bus pranęštą rytoj.

Pradėjus visiems eiti Į baraką, ąprgybinis via 
stovėjo ir sekė akimis kiekvieną. Arėdamas pa-, 
matyti, kas čia per “lietuvis*’, priėjiu aržįąu. Ną, 
ir žiūriu — senas mano pažįstamas iš Panevėžio 
laikų. Mobilizacijos laiku Panevėžyje buvau civi
linės apsaugos vyresniuoju, o tas esesininkas 
buvo mano pavaduotojas. Mudu labai gerai sugy-. 
venome. Ir vėliau, iki karo, visą laiką 
draugiškus santykius.

Tuojąų pažino ir jis mane. Greit prie 
draugišką) parisveiknio. Pasisveikinęs, 
pamokslą, kąd kaip mea drįstame priešintis 
vpkiškaį galybei,, kuri tuoj gali viauą sumind: 
ir taip toliau, ir taip toliau... Užbaigęs pamo 
vis dėlto draugiškai prabilo: “Dėlei mūsų d

mus išgelbėjo iš Stuthof K.Z.,kt£r buvome atvežti 
sunaikinimui, tai čia vėl pajutome tą pa&ą. baimę.

Nemačiau reikalo jam ąiskinti padėtį, kaip 
mes čia pakliuvom. Apsikeitėm keliais paprastais 
sakintais. Jis pasakė, kad ryto jauk dieną vėl bus 

daugiau pasikalbėti.
o dabafįpidp ęi^į

Matydamas mūsų naujo prižiūrėtoje drau-. 
gišką laikyseną, priminiau; kad esame labai pa- 

1 IT beveik para kaip nieko nevalgę. Jis pop nevalgę. Jis po

ik ėmė nors

pūtis sutrintų šiaudų ir daugiau nieko. Didelio

braukiau ranka per veidą, ir žiūriu — pilna sauja 
blakių. Greit špič^u iš lovos, nusipurčiau nuo vei
do ir kaklo Wakes. Tuojau nusivilkau marškinius

ką reikės daryti. Viename kampe stovėjo j kėdę 
panašas daiktas, • teteltose radau ir taburetę 
(kėdę, bęt be atramos). Atsisėdęs ant tos kėdės, 
atsįtoSąiJ į atramą, o kojas pasidėjau ant tabu
retės. TriPb būdu pradėjau snausti, ir taip su

is lovį, kuriame boeo galjma a|Kt«|>rausd.

Viršuje didelėm raidėm
ROSEN K^NZENTRA 
baisėti vartai ir spygliuoto* « 
row negu Štuthofo. **

Atsidarius vartams, pasitiko kitas -sargybi
niu būrvs. Staiga išgirdom lietuviškų komandą:

tvo-

— Paskui ma ic, Scngtc

gulėsiu* '
— Žibėkite; — sako jis, 

lęgęris-t^Įljtįkurie eina pri 
Kaliniai baidote-sąlygose turi 
pilkąjį granitą. Kaip matėte 
kAų-pabėgiai apipilti pilkoje

tikrai. 00 kenobkos ;c- 
.4atė įvairių maine likučri ir gr-r 

• baronų sriubos. tąš maistas.
.<na Eei'a. ueatri'Mk;. oet y 7

landžia grįto su dviem maisto išve- 
nb% kurie atveie kavą ir sumuš
tai. dėka mano pažįstamo apsukru* 
niai gretai negu kitų kaliniu. Pa
plaukti barake, kol jis sųgrišiąs

$•% paišina
’dsigtiprinęp. -
ainiu ir nuėjau gulti. Silpno eiebti

Fri’tav Jan



ijoe puslapiu Kaina $5. Minkšti 
iją. kai atsiusite pinigus

K VILIAUS

VASARŲ VEJAI
LU modernios 
rirAeilai Pamušime

lokiu aaresu;
Maajieuoa, 1739 S. Halstea SL, Chicago, IL 60608

dr. paul v. dargus 
W.OYTOaAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1*31 S. Manheim Rd, Westchester^ Iii.
V ALA- m DUS: 3—k darbu dienomu

TeL: 562-2727 art* 562-272$

T1L. 233-1553

vykdomos atskiru laiku.
4 m. š. A. Pabalį iečių Plau 

kymo pirmenybes turėtų vykdy.

aechi.

bmės
z

vimo stadijoje ir

vėliau.
Ivan Aibright portretas Abejus

€

keitimai bus nuolatos skelbiami

“ l
kitos tautybės. Žaidynes nen-£3

Can you have noticeably

^RRKRAUSTYMA)

menybes numatomos 1984 m, j
T

\ . "7

T«Mj 773-1543

mūsų veidų, bet ne ant širdies. 
Dvasia niekad neprivalo pasenti.

O Neprisivalgyk perdaug ir 
nesigailėk permažai valgęs.

St PetauDug, rU_ UJO va.
U WHS U13 AM baru

ii įvairi* atstota*.

ANTANAI VILIMAS 
T*l VA-UU arta 37A4994

Amžiną plunksną Waterman, 
1864.

Kulkosvaidis — Gatling, 1861, 
Lewis 1912.

to remova chloriną ot «ta 
■rater.

— (hover frith t featia 
eleanser. A food on* is. 
Neutrogen* Rainbath Show 
Get Rainbath ia on* of thoM 
marvelous dual-use product* 
that softens as it cleans

It b an amber gd that 
works like soap but w3

. Ai*lTirUa. 7 rat rax
O talefeaaa; 776-28SS, 

MeU

Latdimaį — Pilna 
1EMA KAINA 

rtnmam Master 
ir VISA korteles.

R- l&RBNASs Tai

7U« S*. MAFLSWOOD AVA 
CHICAGO, U. 40329

atria CENTRAL AVE. ' 
SL Petersburg, Fla. 33711 

lei. (8132 .221-4201

Kinematografas — “movies’ 
— Edison, 1893.

DR. A- R GLEVECKAB 
GYuYTCUAS Ik CHIRURGAS. * 

S^CIALYBfi: AKIŲ UGOt 

lW West 103rd Street

vihaaacM pagu

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

DR. P RANE PLEURAS 
0PTQMETR1STA3

KALBA LIETU V1SKAJ 
2413 W. 71»t St T*L 737*514* 

Tikima akie Pritaiko aJmuuf 

ir ‘‘contact itarav ,

. roe> i toa, uiKstų ir ilApnmr,

«AHUa 4MMQt VALANDOS

fiMudieata* fr ctaoultarifl* 
duo 8^0 iki Eh38 rat ryta.

, ftatiM WOPA ■_ 14W AM 
tf«n«liu*j*tna* it asQcy ahMUaT 

Marquta* Parta.

Dr. LEONAS SE1BUT1S 
INKSTŲ, PUSLta i*. 

PROSTATOS CHIRUROUa 
2454 WEST Org STRKET

i m. vasario 12 d., ORCO .Sports- į jo 1 ir 2 d., Detroite, Midi. Vyk-
1 men’s Ašsn. Range, Geneva, Ohio i do — Detroito LSK Kovas.
; (apie 5 j. mylių į rytus nuo Cle- 1984 m. š. A. Pabaltiecių ir Lie

i

i4®oiuvn; diiustwui

smurto

MUS

i t

- I

information
i» Schoen

Yes! '
Summer sun and summer 

activities can play havoc on 
your skin, and could make an 
ctherwise enjoyable, fun time 
of year a bit uncomfortable.

Swimming in chlorinated 
pools and salt water, frequent 
bathing, and over-exposure 
to the sun can cause skin to 
flake, peel and feel rough.

All those fun, leisure acti
vities (bicycling, tennis, swim* 
ming) leave little time for 
extra pampering. But do frjj 
to fit the following tips into 
your schedule. They will help 
you give, your g^eatot «et— 
your skin — the tender, lovinf 
care it needs,

— avoid ba th inf in hot 
water. Lukewarm water ia w 
freshing and not as drying.

*r moisturize your slds

4-ounca tube that yo* eta 
carry anywhere.

Try th*«* eugfta
enjoy your nuomari

1 J1.1JCT

^Lietuvos Aidai
MM BUWtKMV"

uo 1SJ4 mHv

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(3121 226-13UX. Lietuvių Soft-
SUSIRINKIMU

> Teniso pirmetiy-

Ibūt rudeniop.

.et ball) pirmenybėm 
oravtsti Ctevelande,

(r.etdi Toro®_o). Vykdo —

1984 m. š. A Pabaltiecių Šau- 
dyme pirn^nybėt numatomos 
1984 m. rugsėjo menesį Kana
doje V;. k<iu — eitai. Lietuvių

x

ir Tinklinio

■

I
1

Žemaičiu Kultūros klubo metinis 
nariy susirinkimas įvyks trečiadienį, 
saus-o 18 d., 1 vai. popiet, Aneles Ko
jas salėje, 4500 S- Taunan Ave. Na
nai prašomi atsilankyti, nes jau lai
kas uzsimoKeti ouoKies. Bus vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

Lietuvių Tauragės klubo metinis 
narių susirinkimas įvyks sausio 22 d. 
2 vai. popiet Šaulių salėje. Nariai 
prašomi dalyvauti. Bus naujos val
dybos rinkimai. Po susirinkimo bus
vaišės. Valdyba

Našliu, Našliuki* ir Pavieni* klubo 
mei ims susirmiamas jvyks penkcadie- 
nį sausio 13 d., Vyčių saieje, 4<th St. 
ir Uampoeu, 6 vai. v ak. išardai pra
šoku dalyvauti.

tstella McNamee, pirm.

Telefonas 523-0440
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

nustatyk. Lietuvių pirmenybės

i

L A. Lietuvių Kėg-

1984 m. ŠALFASS-gos varžybinis
1 kalendorius

Žemiaiį* patiekiame 1984 m. voįi atletika, plaukymas, krep- 
ŠALFASS-gos it Pabaltieėių šinis, tinklinis, futbolas (soccer), 
Sporto Federacijos yaržybinįka- lauko tenisas,ledo ritulys ir.šau- 
leųdorių, spagai 1983 m., gruodžio dymas. Ym. galimybių, kad bus 
20-d. stovį. Nors kalkinių var- įjungta šachmatai, gal dar ir ki- 
žybų datos ir vietos dar nėra tos šakas. Dalyvauja — lietu- 
paaiškėję, vienok šis kalendc- viai, latviai, estai, ukrainiečiai 
rius parodo bendrą varžybįnį ir armėnai. Gal dar prisidės ir 
planą.

1984 m. š, A. Pž.baltiečių ir Lie- gia specialus jungtinis komitetas, 
tuvių Alpinistinės if Cross-coun- Kiekvieną tautybę atstovaus jų 

, try Slidinėjimo pSrrnen. ^vyksį repreentacinės rinktinės. 
lT984m.’ vasano"4'r&”5 xL Devils 1 ' 7 ov V ** t
nu.. d, ■ -o 77 .v I 1^84 m. S. A. Pabsrtieeiu Lau- Elbow Ski Resort, Bethany, • _ . . ... ;vu m > ™ T ko Teniso pirmenybes tuanuo-. Out. Vykdo — Toronto Estui. .no/ v , - - - I «• . v uv i t - x i jamos 1984 m. liepos pabaigojeSporto Klubas Kalev . Lietu-!' .... ,5. 77 Th V. , . , '.v .. i ar rugpiucio pradžioje. Vykayuvių pirmenybės bus išvestos is i . , - - - X. + -t ... .. .v . f turėtu estai ar latviai. Data irpabaltiecių varžybų. ' • . , *, . , ,•7’. * ’vieta dar nenustatyta.

1984 m. Ohio Biatolonc (Bia-1 1984 m. Š. A. Lietuvių Golfo

(apie 5j. mylių į rytus nuo. Cle
veland©), iš kurių bus. išvestos, 
pirmosios lietuvių pirmenybės. 
Bratolonas yr^j. kombinacija 10 
km. cross-coutry slidinėjimo ir{ 
šaudymo .22 kalibro šautuvais.1

34-jų Š. Amerikos Lietuvių 
Sporto žaidynių I-sios rato, var
žybos jvyks 1984 m. balandžio] 
28 ir 29 d., Toronte, Out. Progra
moje — krepšinio, tinklinio, 
šachmatų m stalo tenise- pirme- ■ 
nybės.

1.984 m, š. A Lietuvių Ledo 
Ritulio pirmenybės numatomos 
1.'»84 n?, atiiiižes mėnesi docen
to. Tiksli data bus paskelbta. vė_ 

, liau. Vykdo Toronto Lietuvių 
’ Lee o Ritulio Klubas.
i Il-sbs Sovietų pavergtų Tau- 

xų žaidynės (2-ud Free Olyin- 
niod) įvyks 1984 m. liepos 3-7 
d, Etobicoke. Ont. (Toronte 
priemiestis). Programoje: leng

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

IF VCMJ *

kaILda

xrrnr AND ]
INGS ^ptarii

i namu

c 3
a
. w»

 41 w>wu
VASAITIS-BUTKUS

DUS cw>~ 
linai ar pilnai išvestos is pabal- 

v.uTŽybų. DaLi ir vieta dar 
aini nėr usU'yta.

172b & Halsted St. 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service

raketbolo varžybos.

tines pirmenybes. Regioninės be

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

boras bus skelbiami platesni pra

vienetams.

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

( I < ♦ 1 ( 1 ų t ė 1 t IĮ 11 • : j .1

— —._ -__ ____ .___________-............

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL 60650

1'RUV KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 

laidojirao direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN'!

AiKstes automobiliams pastatyti

'MAS C. LACK ir SŪNUS
LACKAW1CZ

Laidotuvių Direktoriai
SOME CHICAGO MOTOR <XL« "WS CM

IXfRISSWAY ourntf^ West 69th Street

t Hwy, Palos Hills, Dlinoii
Tel 974-4410

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652*1003



AsJlecio “liesosios opinijos formavimas"
13E5X.T cfctiA Algimaiitj< G?-

išsiuntė raštą

Slxuui Bavktuu Vytautui 
jmantMū Vytautui Sutkui.

'ecEuL Vtkiorui Nakui. Juozui 
MačuL Jcaoai Kuraheu Aušrai 
Zerr. Jucaxn Kojeliui. Juozui Gai 
LA, Antanui RazmrL Kaziui Am- 
bi’Gzsiėiu*. Tomui Rėme-ikrui, 
Rsmui Česoniui. Broniui Kvik
liui. Pranei Garšvai Kornelijui

PADAViMAi APIE VIENA
PILIAKALNI

luctui TnnuhuL Juozui Vaiš- 
niuL Vytautui Gedgaudui. Vy- 
Tautui VdertuL Sr^ Virgai Vo- 
lertni, Vytautui Vaitiekūnui,

Frante GaitLd, YLthii Rociūnui.

jui MirtetaL

DiDŽSI

”• i |

REAL ESTATE K» ILLS

Tel 847-7747

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

f SSKAM. MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.

BUTŲ NUOMAVIMAS
P NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

» NOTARIATAS • VERTIMAI.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR LEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAB. 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

"’DTUAL FEDERAL SAVINGS 
* PPn?»R CmXUlKRAS Pr.rtA.nf*.

_
ELEKTROS (RENGIMAI 

PATAISYMAI
Turiu Chicanos miesto loMtsų, .

Dirbu ir užmiesčiuose, froit, 
ju-antuotoi Ir sįžimns^u 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

45t4 S. Tolmen Are. 
T»L 927-3559

T~.~ ~ ~ • ė.'. • .„.m-  ..................... -

Iki pastarųjų laikų Klaipėdos 
k r aš e buvo užsilikę daug viso
kių padavimų apie lietuvių se
novę. Veik kiekvienas kalnas 
aba piliakalnis turė;o savo pa
sakų. sumaišytų su istoriniais 
faktais. Štai apie vieną kalną 
netoli Bitėnų, yra sakoma, jog 
tai buvu>i garsi šventovės vieta. 
Žmonės net iš toliausių vietų 
ateidavo čia išklausyti Krivių- 
Krivaičio patarimų ir atiduoti 
pagalbą dievams.

Netoli šio kalno stovėjusi ku
nigaikščio sereikio pilis. Vie
ną naktį šią pilį užpuolė kryžiuo
čiai. išmušė 200 lietuvių karei
vių ir patį šereiki nužudė. Tuo 
met kryžiuoč’ai pasuko į Bitė
nų šventovę, kad ją sunaikinti. 
Krivaičiai paskubomis paslėpę 
kalne kaikuriucs šventus daly
kus, bet patys su vaidilutėmis 
nesuskubo išsigelbėti.

Vokiečiai pagavę juos išžudė 
ir užkasė tame kalne. Aplinki
ni?! žmonės slaptai atvykę i šį 
kalną girdėdavę balsus, paeinan 
čuis iš vidurio kalno: “Neapleis
kit protėvių tikėjime ii netarnau 
kite svetimiems”. Kalno vidu
ryje atsiradusi skyde. Praeitam 
šimtmetyje vienas ūkininkas už- 1 
lipęs i kalną ir metęs akmenuką ’ 
į tą skylę. Tuojau pasigirdęs iš 
viidaus balsas: “Nemesk daugiau, į Į įv 

Jūrų šaulių kuopa “Klaipėda ■ nes |UO aįjnenjn mane užgavai”.!
sausio 15 d

Bet tai nesą- 
reiškia viešpa- 
kelios nuomo-

AmmL Zmm — F.rd«vlm«i
UAL 1ST ATI po* SALI

si tekiu kultūriniu nususmui, 
kaip dabar jų Gečys tuo laišku 
"reprezentuoja”.

Jis >ako, jog vyraujančios įvai
rios nuomonės apie lituani>tiko» 
kursui Vilniuje.
menė. Vyrauti 
ta tad ar gali 
nė< vyrauti?

A. Gečys ponams, kunigams 
ir kitokiems titulamms savo laiš
ke prikiša ir savo nuomonę jog 
lituanistinių kursų kalendorius 
padės akiratį praplė-ti ir spau
dos žmonės turės medžiagos 

į "Nėešcsics opinijos^fermavirnui’*’.
2212 W. Cermak Road Chicago, ID.

O kokia dvasine menkystė to 
, bendruomenininko! Juk ne iš 
kalendoriaus, ne iš paskaitų pa- 

i vadinimo nusprendžiama studi- 
[ jozams teiktu minčių vertė, gi 

tame kalendoriuje nėra nė trum 
putės dėstytų m;nčių santrau- 

j kes- Pati p-rmoji paskaita ka
lendoriuje pa vadinta “Lietuvių 
tarybinė poezij r”, skaitė doc. A. 
V. Areška, bet ką jis skaitė A. 
Gečvs teksto ne^sspausdino
Negi dauguma Lietuvių Ben

druomenės nariu galėtu teigia- 
vertir/i toki A. Gečio raš-

t

Pradėtą vasarą Vilniuje įvyko 
r >e devintie'i lituanistikos kur
sai skari' užsienio lietuviams. Iš- 
eivijets lietuviu tirpė dėl kursų 
vyraujant įvairioms nuomonėms Į
JAV I

’> sses tiek. davinių apie kursų 
Prie šio laiško jun- 

VUnfeus kursu atmintine

psčuąs kursus. Kalendorini

vaizdas hsitu kuo

iriai
Lituanisto

CICERO

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

, nu, taip kad spalvingi prisimini- vengia dirbti.
• maj jūsų mintys niekad ųeiš- Jie yra Jugoslavijos komunis

tų partijos vadų vaikai, žiemą 
priversti eiti j mukyyklą. o va
sarą privalo dirbti ūkio darbuo
se, bet jie vengia darbo. Jie ran
dasi Įvairiausių priežaslių išsi
sukinėti.

A ekskursijos reikalais J už-
12 vai. šv. Antano Tai bnvss senovės vaidilučių bal- sakant vietas laive jau da- 
ėje ruošia Mažosios sas par ir 43^^ žemės gilumo- \ bai prašoma susisiekti — kreip- 

Klaipėdos krašto je tebesanti šventovė, tik niekas į American Travel Service 
jos negali pasiekti.

Pajamų bungalow — l1-* aukšto mū- 
i rinis. 3 butai: 1 su 2 mieg. Garažas, 
į Marquette Parko centre. Nebrangus.

2 aukštų mūrinis. Pirmame aukšte 
6 kambariai, 3 mieg. Antrasis aukštas 
padalintas Į du butus. Batų siuvėjų 
dirbtuvė rūsyje. Geros pajamos. Lith
uanian Plaza Court (69th St.) ir 
Washtenaw. . DĖMESIO

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

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

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

Lietuvos ir
’ minėjimą.

Kalbės "Varno” redaktorius 
t

Antanas Kučys. o meninėje pro- ' 
gramoje pasirodys solistė Gra
žina Stauskas ir muzikė Nijolė 
Kupstaitė.

Po minėjimo — kavutė ir lais-j 
vi pašnekesiai. Visi Cicero ir 
apylinkių lietuviai maloniai 
kviečiami dalyvauti.

S. Paulauskas

L. 1 Bureau^’9727 South Western
I Avenue, Chicago, Ill. 60643. Tel.

(312) 238-9787.
Visi yra kviečiami dalyvauti 

šioje Susivienijimo ekskursijo-

i Kainuos nuo ?1,175 iki $1,275. 
I tas kainas ieina ir susisiekimas 
lėktuvu iš bet kurio miesto.

prie narkotikų ir visli praran
da kontrolę. J^šį^ilavijcs vy
riausybė labai rūpmasi^ kaip ap
saugoti jaunimą nuo rarkotikų. t

INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St 
TeL: 436-7878

viešosios

YOUR DOG NEEDS 
VITAMINS, TOO.

JUGOSLAVAI
VENGIA DIRBTI

^££533 rsste esan< naudingą

SLA EKSKURSIJA 
KARIBŲ JŪROJE

Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoje 1984 metais balandžio — 
April 29 d? 1 engiu 7 (septynių)
dienų ekskursiją Karibų jūros i 
salose.

Ekskursija išplauks iš Miami, 
Floridos, norvegų laivu, “Sky-. 
ward \ Lankysitės Meksikos!

£)Sergeants

BUVO CENTRO AMERI
KOS VALSTYBfeSE

Miko šilėikio apsakymų knyga 
"Liucija” jau atspausdinta.
a 55

1

AlQfnzeMas Gečys

— R. LB Marquette Parko 
apylinkės metinis narių susirin- Yucatane Cahcum ir ConzumeI 
kimas įvyks š. m. sausio mėn. Į salose. Aplankysite gilio: 
15 d.; sekmadieni,- 11 vai. 45 vės Maya ir taip pat tropinį rė
mini, tuoj po pamaldų, parapi
jos salėje. Prašome narius ir 
svečius dalyvauti.

Apylinkės valdyba

Aleksas Ambrose,

WASHINGTON, D£. — Dr.l 
Henry Kisingerio vadovaujamai 
komisija buvo Guatcmaloje, Be- 
lizėj.,' Salvadore, Hondūre, Nika- 
raguoje, Kosta Rikoje ir Pana
moje. . '

Nuvažiavusieji' kalbėjosi su
; metu nenori dubti. Jie miega I valdžin$ atstovais5 hiznieriais ir

i gyventojais. Nikaragvoj nutarė 
teikti pagalbą kovotojams prieš; 
sandinistų vyriausybę, atsisakiu- j 
šią pravesti rinkinius.

Kisingerio komisija nepriėjo 
vieningo nutarimo.
abi komisijos narių 
Salvadoras snutirika 
jos pasiūlymais, o 
juos atmeta.

BEI.GrRĄDAS. — Dabartiniai
Jugoslavijos pareigūnai skun- seno- . <.* . .°. dziasi, kad jaunimas vasaros.

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, 1L 60629.
zorta Key West. Į ., . . ., . ...t .v . .x . x iki vidurdienio, o vėliau prašo Kelione istisa savaitę bus to-.t . . . . , , . ,. . . i pinigu is levu ir pradeda lanky-kia turtinga genausiu maistu, 1 5; ■‘ r vv , . • ti vietos tavernas. Net ir virs 20 pramogom, muzika, šokiais, me-. ;v. .1 ’ 4 metu amžiaus jauni žmones

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išfepausdino geriausią

* * Uhicagos lietuvių istoriją į
(1869 —1959 metai).

664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai Kaina SIS.

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

hrniPHi
- == g

vrniprrs

Paskelbtos 
nuomonės, 
su komisi- 
Nikaragua

l

— Nick Tomasz Wisconsino 
aukšto šokimo pačiūžų lenkty
nėse geriausiai pasirodė.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininko Prano ŠULO - 
paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos5' 
išleista knyga su legališkomis 
forinomis.

Knyga su formomis gauna
ma’ Naujienų administracijoje.

1W W«tt S*rt 3JXCZ
T*L REpuHte J-lMl

Siuntiniai į Lietuvi

P. N EDAS, 4059 Archer Avenot, 
Chicayo, OI. 60632. T<L YA 7-59^

♦

t Panamos kanalo ilgis siekia o
50 mylių.

For constipation relief tomorrow 
> reach for EX-LAX tonight. «

Ex-Lax helps restore your system s own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight 
You'll like the relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax is 
“The Overnight Wonder!

• iriaminic® Syrup
Triaminidn®Tablets

__ or
Tnaminic-12® Tablets

For Allergy Relief 
that’s nothing to 

sneeze at

Notary Public V .
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood, TeL 254-7459 
Taip pat daromi vertimai, giminią 
iškvietimai, pildomi pilietybėj pra

šymai ir kitokie blankai.

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL IETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

Lietuvią-Ienką santykiai ir kovų pradžia 
Vardynas ir trumpa angliška santrauka

KAINA •— $17. ’(Persiuntimui pridėti $1J

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

Homeowners insurance

18.00

i

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

F. Zapolis, Agent 
3208% W. 95th St 

Every. Park, HL 
60642 - 424-8654

Mašina gaminimui ledo — 
Perkins, 1834.

TeL 776-5162

T

1984

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NanJknoM galima gauti nepaprastai įdomrae gydy-

De. A. Gnuea -. MINTYS IR DARBAI, 259 paL. Uečte 1905 
metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 
tusirūpinimą______________________________

Dr. A. J. Gusses — DANTYS, jų priežiūra, sveikata !r 
grožis. Kietais viriežiaig_________________

Minkitais vlrieHais, tik----------------------

Dr< A- J. Gowen — AUKŽTA KULTŪRA — MAUROS 
2MONBS. Kelionės po Europą {spūdžiai. Tik

asooey orderi, prie nerodytos kainos pri

68.00

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nuo

Oleate, m 60626


