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Chicago, Ill. — Ketvirtadienis,

VARSUVA. — Lenkų vyriau
sybė trečiadienį leido Krokuvai, 
S-tetmui ir kelioms kitoms pro- 
vmcTjoms kalbėtis Telefonu . su 
įvairiCniis* valstybės įstaigomis. 
Tris savaitės lenkų kariai kon
troliavo telefonų centrelines ir 

’ neleido ’žmonėms susisiekti ne 
tik štf ‘Valstybės įstaigomis, bet 
ir su privačiais žmonėmis. Ant- 

-radiehį’Iėido ‘ dešjmciar ’-provinci
jų tartis įvairiais reikalais, o da
bar ’susisiekimas telefonu žy
miai daugiau praplėstas. Bet tai 
nereiškia, kėd jau būtu galima 
laisvai pasikalbėti su visa Len-

ninku. Vieni suimti, o kiti Bijo- 
pasirodyti dirbtuvėse, kad ne
būtų suimti. Blogiausia, kaT 
trūksta' ir atsakingų “pareigūnųv 
bei maširių prižiūrėtojų. Be jų 
sudėtingesnis darbas dirbtuvėse 
neįmanomas. Darbininkai reika
lauja paleisti visus suimtuosius,, 
jeigu nori, kad dirbtuvėse būtų 
pradėtas darbas.

Valdžia bando gauti iš suim
tųjų . parašus, kad jie -nemaiš- 
taųs. Ne visi nori pasirašyti. Jie 
tvirtina, kad jie niekad nemaiš
tavo ir nesirengia maištauti.

Trečfadicriio rytą kapitonas 
V. Gorničfcf per radiją pareiškė, 
kad Solidarumo unijos nariams 
bus vieta Lenkijos\ gyvenime.

— Solidarumo unija'nėfa už
daryta ir vyriausybė’ nesirengią 
jos uždaryti.^ Ji'atliko' dideipvi- 
šudrhėninį; darbą, ‘ ji tą darbą 
dirbs' ir toliau, pareiškė. kpL V. 
Goriiicki/ -į-Kariškoji vVriaųšy- 
bė nėra pri zšingą apga ulei ir 
išnaUdojiniui kelti * viėsupion: 
Solidarumo’ unija> šioje ’srityje 
labai daug~ padarė.’ /Vyriausybė 
nenorį’^ąd SolĮdąru.mu“ unijoje 
būta/ organižudjama kova "prieš. 
Lenkijos'f santvarką?•/*./;// ‘ t

Kpt. Goniitki^
^Įkalbėjo/su New. York Times 
korespondentų./ /lįs tvirtino, ką# 
premjeras'Jąfuzelskis-/, niekad 
neplanąyb visiškai, uztiaryti/So* 

Tidarump uniją, Hęt tentai apie 
tai nieko nežinojo, nes pačioje 
Lenkijoje tokio’ pareiškimo ne
padarė/ ' ' / / . ’

Užsienio korespondentai paty
rė, kad lenkų vyriausybė siunčia 
Lešek Valensą iš vienos vietok j 
kitą saugumo sumetimais.

Grįžo į dirbtuves, 
Į bet nedirba

Iš viso krašto į Varšuvą atei
nantieji pranešimai sako, kad 
darbinihkai ne tik pirmadienį, 
bet ir antradienį grįžo į dirbtu
ves, tačiau jie nieko nebedirba.

Vyriausybė žfno/ kad beveik 
visose dirbtuvėse trūksta darbi-

pa- 
rb-
ka-

KARIAI VARTOJO
. AŠARINES DUJAS

LONDONAS. — Angliją 
siekė ■ visa - eilė fotografijų, 
dančių lenkų kariuomenės
riiiš,' besivei’žiarieius į Dancigo 
laivą statybos' dirbtuves.’ Pa
veikslai '“vaizihfo'ja“pne'r3ir5i ii - 
•vSų .atšliaužusius 
vuočius. Rodo, ir karius,, besi
veržiančius į dirbtuves.’

Paveikslai rodo, kad lenkų ka
riai ipetė rankines granatas, lei
džiančias ašarines dujas. Darbi- 

. ninkai; buvo... pasiruošę jaebėgti,

LIETUVIŲ MIŠKININKU SĄJUNGA IŠEIVIJOJE

Sėdi iš kairės: Petras Norkaitis — kasininkas, Vincas žemaitis — pirmininkas, Jonas 
Žebrauskas — vicepirmininkas, Juozas Sksivys — egzek. sekretorius; stovi, iš kairės: 
Jurgis Gudaitis — valdybos narys, Pranas Sideravičius — valdybos narys, Antanas 
Beleška ir Jonas Kriščiūnas — Revizijoj tom.'nariai.- (Foto C. Genutis)

LIETUS IR SNIEGO AUDROS PADARĖ 
MILIJONINIUS NUOSTOLIUS

. PURVU UŽVERSTI KELIAI, NUO KALNŲ SLYSTAN- 
TIEJLNAMAI UŽVERTĖ 20 ŽMONIŲ

SAN FRANCISCO, Cal.— Vi- va-
■lačiau ąšarinės\dujos juos pri-f są antradienį San Francisco 
■vertė-palikti.'gintas pozicijas;.ir- apylinkes ir siaurės Kaliforniją 

pfakė" toks .stiprus lietus, kad 
padare valstybei ir vietos gyven- 
.tojams milijoninius nuostolius. 
Tiktai trečiadienio rytą žmonės 
pradėjo atsigauti ir dairytis bai
saus' lietaus ir perkūnijos pada
rytos žales.

Pacifika apylinkėje kalnuose 
nuo viršaus nuslydo keli namai. 
Vienas žemyn slenkantis namas 
užvirto ant antrojo, stovėjusio 
žymiai žemiau. Kartu su slystan
čiu namu nuslydo ir žuvo du na
me buvę vaikai. Dingęs ir tre
čiasis, kuris galėjo suspėti ir pa
sitraukti, bet jis galėjo būti ir 
suspaustas tarp dviejų namų.

Iškrito 14 colių lietaus
Lietus buvo toks smarkus, kad 

per kelias valandas iškrito ma
žiausia 14 colių lietaus. Vietomis 
galėjo iškristi daugiau, nes ne
lijo, bet pilte pylė.

Labiausiai nukentėjo pakraš-

trauktis tolyn. .Kiti paveikslai 
/vaizduoją- sužeistus ir ;nukritu-
sius: darbininkus/; J ; /

Londoną pasiekė ir atsišauki
mai, patariantieji /darbininkams 
sulefjnli ’darbo lempą. Reikalau
jama^ kad u dirbtuves kojos ne-, 
.įkeltų ginkluoti kariai. Pataria 
.mesti darbą, jeigu į dirbtuves 
įžengtų ginkluoti smogikai.

— Pacifika apylinkėje, netoli 
San Francisco, audra išvertė 
bėgius ir išvertė geležinkelio 
stotį.

— Moterys, kasdien geriančios 
daugiau negu du puodelių kavos, 
greičiau gali gauti vėžį, negu 
kavos negeriančios.

gar. 
tvir-

— Chicagc’n atvažiavęs 
sus dr. Christian Barnard 
tina, kad dažniausiai be reikalo 
daroma širdies operacija.

Persijos įlanką ąaugojantis milžiniškas lėktuvnešis daboja, kad nebūtų 
sustabdytas laisvas laivų plaukiojimas.

čiu ėjęs didelis vieškelis. Juo 
žinėti negalima. Pakeliui buvu
sieji automobiliai turėjo sustoti 
;r pralaukti, kol praeis audra. 
Bet sustojusieji greitai įsitikino, 
kad jie niekur' negali važiuoti. 
Vietomis kelyje atsirado dide
lės duobės, kitur užvesti medžiai, 
stovėję pakelėje. Dar kitur an: 
kelio užversta tiek daug molis 
ir akmenų, kad buvo neįmanoma 
pravažiuoti.

Vielomis skersai kelio veržėsi 
labai sraunūs upeliai, nesantieji 
purvą, akmenis, medžius ir jų 
šakas. Keliu pavojinga eiti, nes 
nežinia, kada prasiverš nauja 
srovė.

Krintantieji medžiai 
užverčia kelius

BET JIS NEPRITARIA JAV 
SANKCIJOMS KREMLIUI

MASKVĄ PAVEIKS NUTARIMAS NEPARDUOTI 
DAUGIAU JAVŲ. SOVIETU SĄJUNGAI

WASHINGTON, D.C. — Va-Į 
tu Vokietijos kancleris Hel

mut Schmidt, pustrečios valan
dos praleidęs su prezidentu Rea
ganu Baltuose Rūmuose, pareiš
kė, kad Sovietų Sąjunga kalta 
dėl dabartinės Lenkijos krizės.

Iki šio melo kancleris vengė 
daryti bet kokį pareiškimą apie 

j JAV vyriausybės paskelbtas 
j sankcijas prieš Sovietų Sąjungą 
! ir prieš Jaruzelskio valdomą 
» Lenkiją, bet antradienį, susipa- 
Į žrnęs su JAV turimais duemc- 
I nimis apie Sovietų Sąjungos in- 
i tervenciją ir vartotą prievartą 
• karo stoviui įvesti, jis pasmerkė 

Sovietų Sąjungą dėl panaudotų 
tokių priemonių.

Tačiau kancleris ten pat pa
reiškė, kad demo’kratinė Vokie
tija nepateisina JAV paskelbtų 
sankcijų prieš Sovietų Sąjungą 
Kancleris nežinąs, ką vokiečiai 
darys dėl tų sankcijų prieš So-' 
vietų Sąjungą Ir dabartinę Len
kijos vyriausybę, nes jis nema
no, kad tos sankcijos būtų efek
tyvios. Jam atrodo, kad nutari
mas neparduoti Sovietų Sąjun
gai grūdų būtų vienintelė prie 
nionė, kuri paveiktų Sovietų 
Sąjungą.

Kancleris laikraštininkams p.i- 
reiškė, kad pasitarimai atominiu 

\ I ginklų kontrolei -būtinai yra rei
kalingi. Jis nežinąs, kaip tie pa 
sitarimai dabar eina, bet jis yrr 
įsitikinęs, kad didesniųjų ar ma 
žesniųjų atominių raketa kon 
trolė privalo būti įvesta, jeig 
ncLorima prieiti prie visiškos 
katastrofos.

Kancleris paruošė bsndrą pa
reiškimą, kuriame prezidentas 
ir jis kaltina Sovietų Sąjungą 
dėl karo stovio paskelbimo ir 
po to sekančių įvykių dabarti 
nėję Lenkijoje. Perskaičius bsn 
drą pareiškimą, kancleris dar 
asmenišku pareiškimu papildė 
bendrą Sovietų Sąjungos pa 
smerkimą.

i
Kancleris priminė laikraš inin- 

kams vokiečių parlamento pri 
:mtą rezoliuciją, kuries jis turi 
'aikytis. Kancleris vengė kalbėt; 
apie Amerikc.s paskelbtas sank 
cijas ne titkai paičoje Vokieti 
joje, bet ir Amerikoj?. Tačiau 
jis pabrėžė, kad amerikiečiai 
turėtų žiupti. kad Sovietų trans
porto lėktuvai iki šio melo re 
čiau įskrisdavo į Vakarų Vckie 
tiją, negu f Ameriką. Vokietijon 
labai retai įskrenda Sovietų 
transporto^ lėktuvai, tuo tarpu 
jie po kelis kartus į savaitę at
skrisdavo į Ameriką.

. Kancleris II. Schmidt turėjo 
progos Susipažinti su nauju pre 

neįmanoma pravažiuoti. Teks Ridento patarėju William (’lark, 
laukti, kad bent kiek pradžiūtų, I lis buvo prisa kdintas ir 
kad būtų galima patikrinti iš
griautą cementą.

Vallejo srityje nuo’ pašlaičių ’ bai patenkintas nauju prezid nto 
vanduo nunešė kelis namus. Į patarėju, nes jis buvęs Valsty- 
Niekas negalėjo nukreipti į šalį 1 bės departamento pareigūnas ir

TRAUKIA TEISMAN > 
LĖKTUVO GROBIKUS

PRETORIA, P. Afrika.—Ant
radienį Pietų Afrikos vyriausy
bė patraukė teisman 45 Seišelės 
salos gyventojus už lėktuvo pa- 
grobinią ir atskridimą į Pielų 
Afriką. Teisme paaiškėjo,' kad 
lėktuvo grobikai norėjo nuvers- • 
ti- socialistinę Seišelės salos vy- f 
riausybę, bet jiems nepavyko. 
Policija pajuto, kad perversmi
ninkai rengiasi pagrobti vyriau- 
syl>ės namus. Policininkai pasi
priešino, pakėlė anl kojų kitus 
ir į valdžios įstaigą Maištininkų 
neįleido.

Maištininkai pajėgė atvykti į 
aerodromą, pačiupti Seišelės 
vyriausybės lėktuvą, susodinti 
visus sąmokslininkus ir atskrido’ 
j Pietų Afriką. Dabar jie eis į ka
lėjimą už lėktuvo pagrobimą.

— Dantistai tvirtina, kad pas
kutiniais trim metais dantų prie-* 
žiūra Amerikoje pagerėjo, bet 
reikia dar geresnės priežiūros.

IRAKO KARIAI PUOLA 
IRANIEČIUS

BAGDADAS, Irakis.— Oficia-

Kalifornijos pakraščių kcli.is 
nelygus. Dešinioji kelio pusė yra 
kelidmis pėdomis aukštesnė. Vi
duryje paliktas tuščias tarpas.

Labiausiai nukentėjo kalno 
pusėje esantis kelias. Vandens ir 
vėjo išversti medžiai krito ant
kelio ir sustabdė automobilių : lūs pranešimas sako, kad Trako 
judėjmą. Vietomis medžiai už- ginkluotos pajėgos antradienį 
vertė pravažiuojančius automo- puolė Irano karo jėgas Sumas 
bilius, ar prasiveržė nuo kalno srityje. Mūšių metu žuvo didelis 
stipria srOve krintantis vanduo, I 
kuris kelią užvertė akmenimis, 
medžiais ir purvu.

Toliau esančioje pusėje la
biausiai kenkia vanduo. Keliose 
vietose jis pralužė plentą ir vi
siškai nutraukė susisiekimą.

— Turėjau $150,000 namą, — 
pareiškė Sol Abrams, — o dabar 
jis dolerio nevertas, audra že
myn nunešė.

Nuostoliai siekia dešim
tis milijonų

Gyventojai neprisimena, kad 
Kaliforniją kada nors būtų pla
kusi tokia galinga audra. Spėria 
listai apskaičiuoja, kad vien tik 
Bodega įlankoje padaryta 10 mi
lijonu dolerių nuostolių.

skaičius iraniečių, kurie bandė 
ginti minėtas sritis/

Irano kariudmenės vadovybė 
nieko nesako apie įvykusius su
sirėmimus.

US greitkelis 101 tiek užvers
tas akmenimis ir purvais, kad 
neįmanoma pravažiuoti.

besiverčiančio vandens, kad ap
saugotų narną nuo nusmukime. 
San Pablo srityje vanduo išver
tė bėgius ir sustabdė geležin
kelį.

Baltųjų
Vieni

patarėju Clark, prie 
Rūmų ėjo 'piketavhnas. 
protestavo prieš Vak. Vo’kietijos 
poziciją Lenkijos atveju, kili 
reikalavo, kad Vokietija pritai
kytų sankcijas prieš karo stovo 
Įvedimą Lenkijoje.

Griežtai, protestavo. J. Novak, 
Senkų ' kongreso atslovas, “kuris 
suruošė demonstraciją už JAV 
nutarimą pasmerkti lenkų ka
riuomenės vadus, įvedusius prie
vartą visame krašte ir kenkian
čius visam lenku ūkiui.

Kancleris labai patenkintas su
sitikimu su prez. Reaganu ir ki
nais pareigūnais. Pasitarime da
lyvavo keli vokiečių pareigūnai.

PRAŠO PREZIDENTĄ 
DOVANOTI BAUSMĘ ;

WASHINGTON, D.C. — E. 
Howard Hunt, 63 metų .sulaukęs 
Watergate įsiveržimo planuoto
jas, prašo prezidentą Reaganą 
dovanoti jam bausmę. Jis 1972 
metais suplanavo įsiveržti į De
mokratų partijos centrą, buvusį 
Washingtono Watergate vieš
butyje. Jis jau praleidi 32 mė
nesius kalėjimo ir nenorėtų 
baigti likusios Lu tisinės.

Howard Hunt, kaip žinome, 
užsispyrė nesakyti teisėjui vi
sos teisybės, nes nenorėjo viešai 
paskelbti, kas sumanė ir organi
zavo įsiveržimą į Demokratų 
partijos centrą. Teisėjas ryžosi 
šią bylą išaiškinti ir tam ėmėsi 
atitinkamų priemonių.

Dabar paa škėje, kad Teisin
gumo departamentui reikės pus
antrų melų paruošti prezidentui 
rekomendaciją duoti įsiveržėliui 
Hunt amnestiją, ar n:duo i.

— P’etų Korėjoje leista žmo
nėms vaikščioti gatvėse 
mis. Iki šio meto kariai 
naktimis išeiti j gatvę.

nakti-
draudė

siautė— šiaurės Anglijoje 
baisios audros, žuvo daug žmo
nių, narnai nugriauti.

atvež
tas į pasitarimų su Vakarų Vo
kietijos kancleiįū. Kancleris la

gerai informuotas apie vokiečių 
|>07.iciją įvairiais Europos ir kitų 
valstybių klausimais.

Kai kancleris Baltuose Rū
muose tarėsi su prezidentu ir

1 »

KALENDORfiLIS

Sausio 7: Julijonas, Rūslcnis, 
Pataiė, Gersiu lis, Vendrė.

Saulė teka 7:17, leidžiasi 4:35.
Oras debesuotas, gali snigti.



Su SLA ekskursija į Karibų jūrą
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(Tęsinys)

Dr. Vytautas Dargis

gražus vaizdas, žvelgiant į Kari 
bu jūros pusę. Netoli tvirtovės 
yra bažnytėlė, kur palaidotas 
garsusis užkariautojas Pence de 
Leon. Jis, kaip žinome, buvo ir 
Floridoje, kur buvo seminolų in* 
dėnų sužeistas kautynėse ir mi
rė pakeliui i Puerto Rico, laive

Vargšas, kaip legendarinis 
daktaras Faustas, ieškojo amži
nosios jaunystės šaltinio. Indėne 
strėlė sustabdė amžinosios jau

Gidas aiškina, kad atsirado la 
bai daug milijonierių, kurie par

Gidas pasakojo, kaip Puerto 
Rico susitvarkė su “graffiti” 
ekspertais: pasamdė visus lais
vojo stiliaus menipinxiis vie 
šiems pastatapis dažyti ir taip 
atšaldė “graffiti” entuziastus. 
Bet kai kur dar matyti užrašai, 
ginantys teroristą A. Mendez. 
Sakome gidui, kad mes, kaip lie
tuviai, mielai pasikeistumėte 
geografine vielą su F^ierto Rico. 
leg u p u e r lonkiečiai pabando 
'‘Didžiosios tėvynės” globa! Toks 
Alfredo Mendez būtų seniai Si
lūre supuvęs, o puertorikieciai 
būtų bematant nukelti į Užkau
kazę ir sumaišyti su kokiais kir
gizais ar kalmukais.

Sakome gidui, jog jis turėtų 
džiaugtis^ kad JAV juos globoja, 
bet mūsų amerikiečiai kolegos 
(gimę J AV-se) komentuoja, 
kad davimas valstijinio statuso 
gal ir nebūtų tikslus, nes trys 
ketvirtadaliai puertorikieeių eitų 
ant “Food Stamps”. Kas žino?

Apvažiavome visą San Juan 
ir vėl atgal į uosto prieplauką, 
atgal i atvėdintą ora “Carni
vale” laive (po tropinės tempe
ratūros). Įdomu kiek pacientų 
Airės laivo gydytojas po tokių 
temperatūros pasikeitimų. Teko 
susipažinti su simpatišku kubie
čiu dr. Guerrero, kuris rūpinosi 
laivo ligonimis. šiandien per pie
tus — “Smorgasbord”. Visi kel
neriai irgi džiaugiasi San Juanu. 
Buvo ir du naktinio klubo ren
giniai. ekskursijos su gidais — 
ai Holiday Inn ir Flamenco nak

tinių klubų programos. Aš jau

davė šiuos sklypus kdndoniiniu- i 
mų statymo bendrovėms. Krau- i 
tuvėse pilna žmonių, nematyt i 
recezijos. Mūsų “vanas“ sustoja 
prie trijų didesnių krautuvių — 
“Jewels of the World”. “Goh: 
Gems Gallery” ir “Ambience”, i 
Susidomėjau dolfinu forino 
kristalais, bet kai pasakė kainą. 
mano1 dėmesys dingo! Turbūt, 
brangiau negu Marshall Fields 
Čikagoje.

Pro susiraičiusias kalnuotas 
gatveles artėjame prie Mofro 
pilies. Viename durų tarpe stovi j 
mažyly tė mergiūkštė. Bet toks 
jau tipiškas ispaniškas paverks- Į 
las — tamsi, didelės tamsios 
akys, garbanota galvutė ir dar 
pamojuoja rankute, tarytum bū 
tų išimta iš Gojos paveikslo. Ne
spėjau nufotografuoti, vanas vis 
juda pirmyn.

Štai ir garsioji San Morrc 
tvirtovė! Dar vis išdidžiai saugo 
įėjimą į San Juan, tartum pira
tai dar plaukiotų Karibų jūroje. 
Senos patrankos, senos tvirto
vės sienos ir trys vėliavos — 
Puerto Rico, ispanų ir žvaigžde 
ta “Old Glorv”. Padarome nuo- v i
traukas ir apžiūrime mažą mu- ! 
ziejų pilies viduje. Nepaprasta; i

P SOME CHICAGO MOTOR CUAETTPS ON

M«$27.CmOOnfrczn:!
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M. K. Čiurlionio dekoracijos eskizas jo sumanytai operai Jūratė

VIKTORAS GALECKAS

ŠKOTIJOJ APSILANKIUS
(Tęsinys)

Tada ir sakau, juokaudamas: 
1 — Išeina taip, kad blaivinin

kai pragėrė draugiją.
Jis toliau aiškino:
Jis toliau aiškino:

— Miesto valdyba dalį sumos 
— 500 svarų, padėjo į banką, 
ir dabar nėra kam išimti. Mes 
paprašėme, kad mums pastaty 
tų kitą salę. Prašymas buvo pa

liausi nuvargęs ir dar nepasiil
gs u anatominių paveikslų (pa- j 
rankamai prisižiūriu savo prak
tikoje), tai nutariau neiti į nak
tinius klubus.

Nuo aukšto laivo borto stebi
me uosto judėjimą ir grįžtan
čius iš naktinių klubų bendra
keleivius, o lietuvius pasitirika- 
me su ovacijomis (kaip vokie
čiai sako — “Respekt Vom 
Dampfshiff!”). .Bet atrodo, kad 
mes per triukšmingi, nes atbėga 
vadovė ponia Laima ir gudriai 
moteriškai tikrina mūsų kvape
lius, ar mes neįkaušę.

(Pabaiga) 

tenkintas ir, kaip matote, turi
me, kad ir pigios medžiagos 
pastatą; prie to yra ir didokas 
sklypas, tad kai kiek prasigy- 
vensim, tai pristatysim ir šo
kiam salę.

šis klubas yra vienintelis kul 
tūrinis centras Glasgovo lietu
viams. Nėra ne.jokios lituanis
tinės mokyklos, tačiau lietuvis 
kai kalba net trečios ar ketvir
tos kartos vaikai. Tad dėka tė
vų,kurie išmmokina savo vaikus 
lietuviškai; Turi ir mažą laik
raštuką Išeivių draugą, kuris 
eina nuo 1914 metų, bet .yra 
vos dviejų puslapių dydžio^ 
leidžiamas kebų iniciatorių ir 

prelato Gutausko, kuris jau pa
senęs, nesveiku©jas ir kiek su; 
vaikė j ęs. Be šio dar ėjo kairių
jų pažiūrų laikraštis Londone 
vardu Rankpelnis. Aš norėjau 
gauti to laikraštėlio kokį eg
zempliorių, bet jie sakėsi netu
rį, nes kai kraustėsi iš senojo 
į šį namą, tai dėl vietos stokos 
dalį jo perdavė iš Amerikos at
silankiusiam Vitaliui Žukaus
kui, juos išsivežė.: Kita dalis bu
vo perduota į Londono lietuvių 
centrą. Taigi dabar archyvo jau 
nebeturį pradeda vėl viską iš 
naujo. Kartais iš kitų kraštų at
važiuoja čia apsilankyti domėda 
miesi, kaip čia škotiškai lietu
viai gyvena. Yra ir pora bažny
tinių draugijų.

Prie lietuviškojo stalo sėdėjo 
gal 10 lietuvių, ir visi vienas ki
tam pasakojo įspūdžius bei nau
jienas, tad su savo pašnekovu, 
to klubo pirmininku VI. Ston
kumi ? nedaug teišsikalbėjome- 
Ten pat buvo ir viena ponia Zu
zana Gomalis, kuri sakėsi buvu
si Čikagoje, nes turinti brolį Ka- 
siulaitį, pažįstanti Drūtį ir Bar
kauskų šeimą, kuriuos ir aš pa
žįstu. Barkauskų šeimą ištiko ne
laimė. nes jų sūnus buvo susi
dėjęs su narkotikų gauja, kurie 
su jo žinia nušovė jo jauną žmo
ną, einančią į darbą. Ji labai nu
stebo, apie tai sužinojusi, ir pa
sakė, kad Škotijoje tokių ar pa
našių nusikaltimų nėra. Galima 
vaikščioti be baimės ir nakti. Be 
sikalbant greit prabėgo laikas; 
sutarėme susitikti Lietuviu die
noje, kuri kiekvienais metais 
rugpjūčio 1 ruošiama netoli nuo 
čia, Konarshire miestelyje. Ma
ria Chapel ir GarBeiLs. Atsisvei
kinom, tardami iki pasimaty
mo. šioje apylinkėje beviek visi 
škotų lietuviai susiburia. Čia 
žmonės vaišingi ir draugiški.Jei 
jau lietuvis, tai jau ir draugas, 
bet netrūksta ir keistuoliu, ku- 

vėl grįžome į Glasgovą. Greit 
priartėjo ir pirmoji rugpiūčio. 
Nuvykome į Lanorkshire mies
telį j Lietuvių dieną, kuri yra 
religinio pobūdžio. _ Bažnyčioje, 
vadinamoje Maria Chapel, ran
dame apie 100 lietuvių. Išėjo se
nelis prelatas Gutauskas 8o me
tų mišių laikyti, kur jis nuo se
no vadovauja lietuvių misijai. 10 
žmonių Šv. Cecilijos chorelis 
giedojo. Kelios moterys buvp 
pasipuošusios tautiniais drabu
žiais. Prie vargonų grojo ir cho- 
rui dirigavo apysenis su barz
dele vynskis lozidotikas, kuris 
jau seniai tam chorui vadovau-

■ ja. Labai gražiai pagiedojo kele- 
! tą giesmių, o senelis kunigas 

pasakė pamoksiu. Priminė, kad 
viena senelė numirė, sulauku
si 90 metų amžiaus. Tad visus 
prašė melstis, kad ir jis tiek su
jauktų. Visą laiką tik apie tą 
mirusią senelę ir tekalbėjo. Baig 
damas pasakė, kad šynet eisią 
procesiją tik be monstrancijos, 
nes tos bažnyčios kleboonas ne
duodąs monstrancijos.

Mano giminaičio žmona šnibž
da man į ausį, kad jei ir duotų, 
kaip jis paneštų, kad paeina tik 
prilaikomas, o be to, jis beveik 
aklas. Galėtų jaunesnis kunigas 
jam asistuoti, bet jis užsispyręs 
nenori padėjėjo, nors pats ma
žai ką begali atlikti- Jis sakosi 
į pensiją neisiąs, k'olei galėsiąs 
pajudėti. Po pamaldų nulipome 
žemyn į vadinamą Carfin Grot
to daržą, kur yra kryžiaus kelių 
stacijos, lyg Liurdo imitacija ir 
giedodami nuėjome iki Fatimos 
Marijos statulos. Vienas iš vy
rų, kuris prilaikė kleboną turė
jo su savim kėdę, kurią čia, prie 

ne simpatizuooja esamai tvar
kai Lietuvoje.

Viena diena buvo graži ir sau
lėta, kas čia yra retenybė, tad 
mes išsiruošėme į Škotijos sosti
nę Edinburgą, apie 60 mylių nuo 
Glasgovo. j^pnnKui maži ūkeliai 
— kai kur loraų pilys ir juodų* 
akmenų supilti is buvusių ang
lies kasyklų kalnai Sako, tuos 
akmenis naudoja kelių statybai,? 
nes ilgai išlaiko ir vandenį pra-į 
leidžia. Sostines miestas labai j 
senas, namai apsamanoję, o j u-į 
dėjimas labai gyyas? kaip mūsų • 
Štate gatvėje, Čikagoje. Krautu- į 
vės pilnos žmonių. Lipome į sis-, 
tinęs pilį siaura, apvaliais akme- i 
nimis grįsta, gatvele, kuri bu-- 
vo stati, kaip koks stogas, nes’ 
uždusom. Jau norėjome grįžti,' 
bet mano giminaitis 76 metų 
juokėsi iš manęs, sakydamas; 
kad lankytis škotų sostinėje! 
ir neužiipti į tvirtovę, tai taip • 
pat, kaip būti Romoje ir nema-; 
tyri popiežiaus. Taip ir prisimi
nė Maironio eilėraštis: “Kai pro 
Luokę miškais bekeliausi . ♦ 
Šiaip taip per porą valandų įko-: 
pėme į tvirtovės viršūnę. Prie: 
vartų stovėjo kareiviai, bet be j 
sijonų.

Užsimokejom po pusę svaro 
už įėjimą. Pirmiausia užėjom į 
vieną kitą koplyčią, pavadintą 
vienos ar kitos karalienės var
dais. Už grotų altorėlis, o ant jo

no kleboną. Tas vėl pakalbėjo 
vietoje' pamokslo apie :tą miru
sią senelę ii’ prašė, kad ir kitais 
metais susirinktų, bet tik dau
giau. Kartu su choreliu pagiedo
jome “Marija, Marija” ir išsi
skirstėme.

Tuo ir laigėsi nelabai iškil
minga toji Lietuvių diena. Vie
tos lietuviai buvo labai nepa
tenkinti, kad senas klebonas ne
užleidžia savo pareigų jaunes
niam kunigui, kuris galėtų įneš
ti daugiau gyvumo į lietuvių 
tarpą. Reikia pabrėžti, kad lie
tuviai savo banžyčios neturi, sa
ko, kad dėl klebono neaktyvu
mo.

Viena dieną.nuvažiavome ap
lankyti tolimų giminių Švei- 
nį - Miller, kuris gyvena maža
me Twelhor miestelyje, už 15 
mylių nuo Glasgovo. Radome 
juos namuose, nes prieš tai bu
vo jiems paskambinta. Namas 
keturių šeimų, vokiško stiliaus; 
apačioje valgomasis ir virtuvė, 
o viršuje 2 miegamieji ir prau
sykla. Mus sutiko labai sinipa- 
tingi žmonės. Prasidėjo kalbos. 
Nulipo ir tėvukas, sulaukęs 96 
metų amžiaus ir įsijungė į kal
bą. Aš jį paklausiau:

— Kodėl jūs turite dvi pavar
des?

ir senų uniformų sale, vėliau į 
vėliavų salę, Sienose kabojo Ško 
tijos karalių ir karvedžių port-| 
retai, padėtos storiausios kny-: 
gos nuo seniausių laikų, kur su-i 
rašytos karuose žuvusiųjų ka
reivių pavardės; sako, kad esa
ma ir lietuviškų pavardžių.
Staiga baisus patrankos trenks

mas ri dusų debesėliai, net nu
sigandau. Man paaiškino, kad 
12 vai. šaunama iš tos senoviš
kos patrankos, tada daug kas pa
sitikrina savo laikrodžius. ’

Užėjome ir į karo belaisviams 
skirtas patalpas, kur buvo vir
tuvė su katilais ir didelė prau
sykla.

Senovėje škotai ilgai kariavo 
su anglais, o ir prancūzai juos 
apkuldavę iš šiaurės jūros. Sa
ko, kad dar ir dabar anglų nela
bai mėgstą ir laikosi savo pa- Į' 
pročių, beveik kaip atskira val
stybė. Visko negalėtum apžiū
rėti nė per dvi dienas. Nuo pa
čios tvirtovės labai gražus vaiz
das; matyti visas miestas su gra
žiais pirkais. Kurhauze orkes
tras grojo koncertus. Nulipę 
žemyn, užėjome į reštoraną pa
sistiprinti. Pilna žmonių, visi 
gražiai apsirengę, linksmi, atro
do nerūpestingai leidžia laiką ir 
pinigu^ ndrs palyginti viškas I
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atsakė;
_ Aš atvažiavau iš Lietuvos 

dar gerokai prieš pirmąjį karą* 
Kada imigracijos tarnautojai 
paklausė; kaip mano pa varne, 
atsakiau; “Juozas Svelnys.” Tas, 
nemokėdamas parašyti pasakė 
‘Tu būsi Joosepn Miller”, faip 
ir aš, ir mano vaikai gavome to
kią pavardę, bet tarp lietuvių 
vadinuos Švelnys.

Vėliau sužinojęs, kad tai bu
vusi to imigracijos tarnautojo 
pavardė Miller, kuris daugeliui 
lietuvių dalino tą savo pavardę 
ligai kalbėjom visokiom -te
mom. Jo sūnūs jau irgi pensi
ninkas. Šitą butą gavo dar tė
vukas, kaip anglies kasyklų dar 
bininkas. Visi čia apsiprato, o 
ir sūnus Čia pat savo šeimą iš
augino visą pulkelį anūkų. Vi
si supranta ir kalba lietuviškai. 
Tad aš, gerokai nustebęs, pa
klausiau:

— Turbūt čia turite lituanisti- 
jnes mokyklas, kaip mes Ameri
koje. Bet kai kurie amerikie
čiai lietuviai tuo nesitenkina, o 
siunčia savo vaikus pasimokyti į 
patį Vilnių. Dėl to pas mus kyla, 
nemažas erzelis.

— Mes, sako, — tokių liuksu
sų negalėtume sau leistį. Išmo
kome iš škotų pasitenkjnti kuk
lesniu gyvenimu. ''

Toliau kalbos ėmė suktis apie 
socialinius reikalus. Pasirodo, 
kad Škotijoje socialinis aprūpi
nimas gana geras. Viskas taip 
sutvarkyta, kad užtektų būsi- 
niesiems reikalams. Kaip jie sa
ko: Alkanas nebūsį>s.'!bet turtų 
nesusikrausi/-nės'.uždarbiai pa
lyginti neaukšti, o viskas bran. 
gokS.. Pavyzdžiui, kad ir gazoli- vė? > * N • 

garečiiį pakelis ^8Q;dolįžp vod- 
kos Smirnovo butelis 19 dol. 
Maistas nežymiai brangesnis, 

.kaip Amerikoj. Kambarys vieš
butyje 40 — 50 dolerių nakčiai. 
Turizmui Škotija nepalankus 
kraštas, ypač jos klimatas— va
saros vėsios ir daugiausia lie* 
tingos. t Maudytis yra per šalta, 
nes vanduo Šiaurės jūroje net ir 
vasarą gana šaltas. O be mau
dymosi. koks gali būti turiz
mas.

Nežiūrint to klimato, aš 'savo 
pasisvečiavimu Škotijoje buvau 

.patenkintas. Aplankiau savo gi
mines, pamačiau tą anekdotų ša
lį Škotiją, pažinau jos žmonių 
gyvenimą ne iš knygų ar pa
veikslų, patyriau pąts savo aki
mis. Tos kelios savaitės prabėgo 
nepastebimai. Tad ir vėl sų tuo 
Britų linijos lėktuvu pakilau 
link. Amerikos. Tačiau laike ke
turių valandų skridimo gavome 
du kartu valgyti. Mūsų lėktu
vas grįžo atgal į Glasgovo . ma
žesnį oro uostą.. Mat Niujorke 
buvo, prasidėjęs . kontrolierių 
streikas. 250 keleivių laukėme 
20 valandų, kol gavo . leidimą 
Tada mūsų lėktuvas vėl pasikė
lė paryčiui, ir taip laimingai par
lėkėme į Čikagą, o čia buvo dar 
tik rytas. Kur dirgo naktis, taip 
ir nesužinojau.
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It was an army long on courage, 
Wt Acre on money'. -L.Z4Z SPEBC ST V



Dr. J. Ralys nenori įsipareigoti

Vasaris (medžio raižinys)
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ALGIS A. REGIS

VISI PRIVALOME GINTI 
SA VASIAS ŽEMES

Nežiūrint pnsaulėžvalginių skir
tumu. išeivijos ^v’enimas ir jo 
veikla yra stpriai susiję su tau
tos likiminiais rūpesčiais, šių rū 
pesęių pagrinde yra atstatymas 
nep: klausomos Lietuvos vals
tybės jos natūraliose žemėse. 
Lietuvos sienų problema čia iš
kyla visu rimtumu, nes argi įma 
noma nepriklausoma valstybė 
be nustatytų sienų? Nelaiminga 
mūsų tautos istorija sužalojo jos 
gyvenamo erdvę -baisiais įvy
kiais, genocidiškai nusiaubusiais 
kultūrinį gyvenimą ir susiauri-1 gyvenimo erdvės, 
nusiais jes galias į laisvą ir sa
vistovų gyvenimą, šie įvykiai 
taip pat sudarė* valstybines Lie
tuvos sienų problemas. Jas iš
spręsti reikės geriausių tautos 
vaikų ryžtingų pastangų, dar 
galimai ir kraujo aukų.

Vyriausio Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto taryba sukūrė Lie 
tuves studijų komisiją, pašven
tusią daug pastangų šioms su
dėtingoms sienų problemoms 
spręsti. Iki šiolei ne visos Lietu- 
xęos sienos yra detaliai aptartos* 
Vakarinių sienų reikalu, tačiau. 
VLIKas 1949 metais yra įteikęs 
oficialų memorandumą didžio
sioms valstybėms, deklaruojan
tį lietuvių .tautos teises į Mažąją 
Lietuvą iki Potsdamo linijos, 
kartu pažymint, kad: ji yra dalis 
kryžiuočių nukariautos teritori
jos Drang nach Osten laikotar
pyje ir kad kolonistiniai gyven
tojai, 2-rojo Pasaulinio karo iš
davoje, atsitraukiančios vokie
čių kariuomenės pašalinti.

' Šio krašto priklausomas lietu
vių tautai yra gausiai paliudytas 
jo autochtonų gyventojų dide
liais tautiniais ir kultūriniais 
atsiliepimais.. Nežiūrint kolonis
tinės priespaudos ir sfetematin
gos vokietininkų nutautinimo 
politikos per administraciją, mo 
kyklas ir bažnyčią šio krašto 
lietuvninkai sukūrė pirmąją 
spaudą Lietuvių kalba, čia gimė 
pirmoji grožinė literatūra, čia 
buvo spausdinami tautinio atgi
mimo laikraščiai Auszra ir Var
pas, čia, pagaliau vystėsi gilus 
dvasinis' kultūros ir tautinių 
vertybių įprasminimas Vydūne 
humanistiniuose apmąstymose. 
Nors didžioji Lietuva buvo šimt 
mečiais atskirta nuoftikusios Lie 
tu vos, jos savistovioms dvasi
nėms apraiškoms ir tautiniam gy 
vasti n gurnui atskleisti reiktų iš
tisų enciklopedinių tomų. Dera 
dar pastebėti įdomų faktą, jog 
pati didžiausioji lietuvininkų 
tautinė, politinė ir kultūrinė

vekLa per ilgus šimtmečius reiš- 
kėši gilesnėse užnemunės terito- 
rijose, ne pasienio vietovėse. 
Tas rodė lietuvninkų gyvenimo 
savistovumą. Net 1918 metų lap 
kričio 18 dienos Aktas, deklaruo
jantis prasto susijungimą i ben 
drą Lietuvos valstybę, buvo pa
rašytas ir paskelbtas Tilžėje- 
šių faktų akivaizdoje, argi Vy
riausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas galėjo vykdyti tau- 
*cs mandatą, nepareikalauda
mas Lietuvai šios lietuvių tautos

Šis reikalavi
mas supuola su Mažosios Lietu
vos rezistencinio sąjūdžio pozi- į 
ei ja, o tr.čp pat su 1918 metų lap- | 
kričio 30 dienos Akto apsispren- ■ 
dimu Tilžėje.

Okupuotoje Lietuvoje šios te
mos negali būti gvildenamos. 
Jos rezistenciniai veiksniai tiki- ■ 
si, kad tėvynėje tauta kovoja už j 
savo egzistencines teises prieš j :au nėra -Prūsų Lietuvos belą- 
rusišką kolosą, laisvojo pašau- j tai drįstama prisiminti, kad ji 
lio lietuvių politiniai veiksniai kaž kada vadinosi neigi Mažąja

Lietuva...
Požemio lietuvių spauda dai 

sunkiau galėtu uženiaužti skau-

ką. kurioje reikia gilesniu įsi
jautimo &avo tautai, negu jo 
užimots pozicijos rodo. Šiandie
niniame istoriniame tarpsnyje 
kiekvieno lietuvio pareiga kiek
vieną gy vybingą gyvenimo grū
delį dėti į tautos ir tėvynės 

į aruodą jos laimingesnei ateičiai, 
bet ne tapti sūnais palaidūnais, 
eikvojančiais mūsų tautos krau
ju ir vargais pašęstą palikimą.

Magdalena Stankūniene

' (Naujienos, Vliko

teorijas Karaliaučiaus nusavini
mui.

lio lietuvių politiniai veiksniai I 
sugebės tarptautiniuose foru
muose iškovoti pripažinimą de
ramų Lietuvos valstybės sienų
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— Halų vyriausybė yra pasi
ryžusi naudoti visas turimas jė
gas Raudonosios brigados veik
lai ^sustabdyti. .

i
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keičiantis okupacinėms aplinky- srną, jeigu žinotų kad čia lais- 
bėms.. Tarpkarinj taikos laiko- yame pasaulyje atsirado lietu- 
tarpi agresyvios tautos išnaudo
ja pasirengimui sutikti naujas 
aplinkybes, 
bines sienas. Gerai žinoma, kad 
baigiantis 2-rajam pasauliniam 
karui lenkai reikalavo - ne tik 
Prūsų, bet ir Mažosios Lietuvos 
su Karaliaučiumi ir Kuršių ma-_ 
riomis. Jie ir toliau konspiraci- į “Lenkai 
nėję tyloje tiesia gobšius pirštus Breslavo,
i Lietuvos teritoriją, konkuruo- miestus, gal jie suvirškintų ir 
darni su vokiečių kėslais. Net surusintą Karaliaučių — tik jau 
.gudai, tikėdamiesi, kad lietuviai j mes - • (Naujienos, Vliko 
nebus apsukrūs varžovai, kuria 1 seimui 12-13-80 pranešimuose).

vių kurie Įnirtingai menkina šią 
brangią mirusiųjų žemę ir mie- 

praplečiant valsty- ią jos lietuvininkų prisiminimą.
siūlydami jį kitoms tautoms, 
tarsi, koki nereikalingą balas
tą. Dr. Jonas Balys prirašė 
daug puslapių lietuviškoje spau
doje, atidavinėdamas ją kitiems.

i suvirškino vokiškus 
Dancko ir Stettino

Lietuvos rezistencinio sąjū
džio požemio spauda Perspekty
vu Nr. 9 apverkia “Brangią mi
rusiųjų žemę” prisimindamos 
Mažąją Lietuvą ir jos skaudų li
kimą “Keliauji per šį kraštą ir 
negali užgniaužti skausmo. Neju 
čiomis prisimeni istoriją, kan
čias ir nelaimes be perstojo ali
nusias vakarinių lietuvių žemę. 
Bet net gelež. kryžiuočių kumš
tis, nei kaizerio, valdininkų sa
vivalė, -net hitlerininku itūžis 
prieš visa., kas lietuviška, ne
įstengė isdildinti žymių, kieno 
šitas kraštas. Bet štai atūžė bai
si paskutinio karo vėtra, nušla
vė visa, kas buvo dar išlikę po 
amžių negandų...

Ir štai ten nebeskamba graži 
senųjų lietuvninku šnekta...

Reikia stebėtis, kokia bejėgė lie
tuvių tauta J. Balio sampra
toje! Arba vėl Tėviškės Žibu
riuose spalio 8 dieną jis dar la- 
koniškiau pasisako prieš šio kra
što ateitį. Esą “jeigu kas mums 
ir pasiūlytų pasiimti Karaliau
čiaus sritį,c tai geriau nuo tokios 
“dovanos” atsisakyti.”

Gruodžio 30-31 d. Naujienose 
J. Balys patiekia eilę naujų “ar
gumentų” prieš Mažosios Lie
tuvos laisvinimo pastangas iman 
triai užvardintu straipsniu “Pra- 
sikraptykime akis ir nebūkime 
fanatikai” (matomai šiuo cbal- 
siu pats vengdamas pasinaudo
ti). Esą “Mažoji Lietuva anapus 
Nemuno niekados nepriklausė 
jokiai Lietuvos valstybei”. To
kiu atveju ir Klaipėdą turėtume 
atiduoti lenkams ar vokiečiams

mielai pridėtų ir Mažąją Lietu
vą. Tai bent Lietuvos laisvini- 
nimo naujovė!

šitaip tuščiai užsispyręs J. Ba
lys nepraleidžia nei mokslinių 
argumentų savo tezių sustipri
nimui. Su jais jis lengvai susi
tvarko vienu sakiniu: “vadina- 

uepiidnciLiis.a.1 ja. io-1 rni archeologiniai, etnografiniai, 
sikovojo. Gal J. Balys toleruotų I istoriniai -ir teisiniai argumentai 
tokią latvių ir estų išdaigą? Tai 
kodėl gi jis toks netolerantin- 
gas lietuviškų žemių grįžimui? 
Jis tęsia savo samprotavimus ir 
toliau, esą “tiesa, kad ten prieš 
pustrečio šimto metų gyveno 
nemažai lietuvių, tačiau nėra jo
kių davinių, kad lietuvių ir tada 
Karaliaučiuje būtų buvę dau
giau, negu prieš kelis dešimt
mečius tokioje Baltimorėje”. 
šitokiam palyginimui komenta
rų jau nereikia. Jis čia jieško ne 
logikos, bet lazdos'šuniui lupti, 
įdomu, ką jam pasakytų žydai 
apie šitokią neapgalvotą dok
triną: jie nekūrė savo tautos is
torijos šiandieniniame Izraelyje 
per 2000 metų ir-jų ten visai ne- 
ouvo. šiandien, tačiau, pasaulis 
pripažįsta jiems grįžimo teisę, 
nežiūrint kas ten bebūtų per il
gą šimtmečių slinktį gyvenę.

“suvirškinti", nes ir ši teritorija 
niekad nepriklausė Lietuvos vai 
stybei iki buvo išlaisvinta, lau
žant J. Balk> valstybinio priklau 
somumo tezę. Juo labiau latviai 
ir estai neturėjo teisės reikalau
ji nepriklausomybės, nes tokių 
aiekada nėra buvę, tačiau “akių 
neprasikrapštę fanatikai” ją iš-

Gal J. Balys atsižvelgtų bent 
kiek ir į'lietuviškų genčių tėvynę 
ir nubalsuotų ją grįžti prie sa
vos apvienytos valsybės, kaip 
žydai? Bet J. B. ir tooliau j ieško 
šuniui lupti lazdos ir sušunka: 
“kur bus riba visokiam lietuviš
kam imperializmui?” Jam ne
rūpi klausti lenkų ir vokiečių 
imperializmo ribų, dargi priedu

čia nieko nereiškia, nes abi pu- 
•>ės 'gali jų po visą maišą pasi
rinkti ir politikai į juos nekrei
pia dėmesio”. Taigi jokie krite- 
*vai čia negalioja, tik J. Balio 
nuomonė.

Dabar jau atrodytų, kad vis
kas pateisina lietuviško krašto 
nurašymą svetimiesiems. Šito
kio subjektyvaus samprotavimo 
išdavoje reikia stebėtis, kad jis 
dar 'randa reikalo priekaištauti 
kunigaikščiams dėl jų ištautėji- 
mo, tardamas, jogei “mūsų ku-' 
nigaikčšiai, patekę po rusų ku
nigaikščių sijonais bematant iš- 
tautėjo”. J. Balys dar nepatekęs 
po kunigaikščių sijonais, jau nu
sisuka nuo savo tautos pavelde-': 
rimo ir bevelija atiduoti jį ar-į 
šiems lietuvių tautos terioto- 
jams. Čia tikrai gera proga J^ 
Baliui bent kiek prasikrapštyti 
akis ir praregėjus išvysti savo 
darbus. J

Asmeniškai nepažįstu dr. J. j 
Balio ir žinau jį tik iš jo pasi
darbavimų tautosakoje. Esu įsi
tikinęs, kad šioje srityje jis dar 
nusipelnęs tautai ir už tai jau
čiu jam pagarbą. Manyčiau, dar 
dr. J. Baliui derėtų toliau puo
selėti šią sritį, bet neiti į politi-

A. TAMULYNAS

Vilius Kalvaitis
Kiek tyriau gražiausia 
Yra musu kalba.
Ja rojuj kalbėję 
Adomas su Ieva.
Iš gyvasties medžio 
Gintaras yra, 
Gintaro žemelė
Yr vien Lietuva . . .

Taip savo romantiškas pažiū
ras į lietuvių kalbos grožį V.Kai 
vaitis išreiškia5 eilėraštyje.

Vilius Kalvaitis gimė 1848 m. 
Ragainės apskrityje, Girėnuose. 
Dėl sunkių gyvenimo sąlygų, 
negalėjo baigti kokių nors aukš
tesnei mokslų. Baigęs pradžios 
mokyklą nuėjo į savo tėvo ūkį 
prie arklo (žagrės). Bet, deja, 
neviliojo ūkio darbas jo — ne 
tam buvo gimęs. Jį viliojo pa
saulis— pamatyti, sužinoti ką 
nors naujo. Palikęs tėvo ūkį, 
kurį laiką dirbo Berlyne laiška
nešiu, lankėsi Italijoje, Austri
joje, Prancūzijoje. Kur jis be
buvo, bet visur jį lydėjo tėvy
nės meilė, gimtoji kalba.

Jis paįaikė santykius su J> Ba
sa vanvičium ir kitais lietuvių 
kultūros veikėjais, ypač jis ža
vėjosi lietuvių kalba, nors jis ne 
buvo tokiam darbui pasiruošęs, 
o tik savamokslis kalbos dar
buotojas.

Grįžta į savo tėviškę ir čia — 
Rytų Prūsijoje, septynerius 
metus rinko dainas, pasakas, mį
sles, patarles^ priežodžius ir ki-

Į tą meiėiagą.

V. Kalvaitis išvaikščiojo sker
sai ir išilgai visą Prūsiją ir de
vyniasdešimtyje parapijų surin
ko daug lituanistinės medžia- 

Į gos, o svarbiausia, kad vėliau vi
są tą surinktą medžiagą išspau
sdino — išleido atskirais leidi
niais ir savo pinigais apmokėjo 
dažniausiai nvsas išlaidas.

Svarbesnieji V. Kalvaičio dar
bai: “Naujosios lietuviškos dai
nelės”, “Rūtų lapeliai” (100 
Prūsų lietuvių dainų, 1904 m.),. 
’’Lietuvos kanklės”, tai eilėraš- ' 
čių ir dainų rinkinys. 1905 m.

V. Kalvaitis savo lėšomis išlei
do didžiausiąjį tautosakos rinki-_ 
nį “Prūsijos lietuvių dainos",, 
Tai storoka knyga, per 400 pusi., 
žymiai praturtinami mūsų tau
tosakos lobyną. Knygoj yra jo 
paties užrašytos 542 dainos ir 
170 dainų, paimtos iš L. Rėzos, 
G.Neselmano,Zauerveino ir kitų 
rinkėjų.

Be minėto “Prūsijos lietuvių 
dainų" rinkinio yra svarbus jo 
darbas “Lietuviškų vardu klėte
lė". Šioje knygoje (118 pusi.) 
yra rūpestingai surinkta 15,000 
■ vairiausiu lietuvišku vardu bei 
pavardžių-

Yra tikrai nuostabu, kad žmo
gus, nebaigęs kokių aukštesnių 
mokslų, o tik pradžios mokyk
la, ir savosios tautos meilės 
vedinas, atliko tokius didelius 
;r naudingus daibus Lietuvai. 
Jis žodine lietuvių tautinį susi
pratimą, įrodinėjo lietuvių kal
bos grožį, jos išraiškingumą; su
rinko ir atspausdino knygoje žo
džio motina šimtą maloninių , for* 
mų.

V. Kalvaitis savo “Lietuvių 
vardų klėtelėje” pateikė ne tik 
žmonių vardų ir pavardžių, bet 
taip pat ir kaimų, dvarų, mies
tų., upių' pavadinimų, o knygos 
pabaigoje yra dar mįslių, prie
žodžių rinkinys. Tai svarbi me
džiaga lietuvių kalbos pažini
mui. * . >
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Atdara šiokiadieniais nuo
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50 metų studijavęs, kaip

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATCRA, lietuviu literatūros,’ meno ir • -mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vincė . 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jcmiko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir V, 
Meilaus straipsniai bed studijos, iliustruotos nuotraukomis Ir 
M. K. Čiurlionio, M. Lileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pust knyga kainuoja tik. 33.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan-

(tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais dumnenimii 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pus}., kainuoja 82.

• VIENIšO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikcrtarplo buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už 82.

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamaša-uske 
Įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės Ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai {domūs kiekyjp-nam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodam* 
vitovardžių pavadinimai ir jų vertiniai j vokiečių kalb^. Labai 
naudingoje 835 pust knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina M.

• KĄ LAUMES L£ME, rašytojos Petronėlė* Orintaitės atsi
minimai ir mintys apie asmenis Ir vietas neprik. Lietuvoje Ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik S3. 4

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
ta* ir klaidingai Interpretuojamas gyvenime Ir politikoje; tik n« 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises.

yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja fd.

• SATYRINES NOVELES, M. Zoečenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 p*l. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina (2.

_. Knygos gannamos N*ujlenc*e, 1730 So. Halsted St^ Chleago, 
W DC 10608. Užsakant F*šta, pridėti dolarĮ parsfotlmo Iflaldoma,

ŪKANŲIŠ PRAEIT
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 vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti.

Kaina $25. Kieti viršeliaL

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608
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Valensą rengiasi įkišti Į vienuolyną
Susidaro įspūdis, kad gen. Vaitiekaus Jaruzelskio 

vadovaujama grupė laimėjo perversmą, kišą svarbesnius 
Solidarumo unijos vadus ilgesniam lakui į kalėjimą, o 
patį Įtakingiausią Solidarumo unijos vadą planuoja ilges
niam laikui įkišti i vienuolyną.

Gen. Jaruzelskis būtų galėjęs įsakyti atvesti Lešeką 
Valensą į kabineto posėdį ir pradėti pasitarimus su bu
vusiu galingu, bet nepraktišku darbininkų unijos vadu. 
Jis būtų, galėjęs išprovokuoti Valensą keliais klausimais' 
ir nejučiomis pradėti -su juo tartis apie tolimesnį Len
ki jos reikalų tvarkymą, bet jis’to nepadarė. Valensos jis 
nepriėidiėj kalėjiman jo nekišo^ d dabar, kai jis neteko 
ęyšių su savo unijos nariais, tai rengiasi įkšti jį į vie
nuolyną ir leisti jam inelstis.

Valensa keliais atvejais tarėsi su premjeru Jaru
zelskiu. Jiedu sutiko pačiais svarbiausiais klausimais. 
Valensas buvo priešingas perversmui prieš Jaruzelskio 
vyriausybę, bet jis nepajėgė suvaldyti Solidarumo unijos 
vadų. Jis taip pat neturėjo jokio supratimo apie generolo 
Jaruzelskio glaudų bendradarbiavimą su :Brėžhevu, mar
šalu Kūlikovu ir komunistų partijos nariais. Kad Brež
nevas paskyrė generolą Jaruzelski Lenkijos komunistu 
partijos pirmininku, Valensai nieko nereiškė.

Valensa labai lengvai pajėgė suvaldyti V. Gomulkos 
ir E. Giereko Lenkijai primestus kyšininkus, kombinato
rius ir visuomeninio turto vagilius, bet js neturėjo jokios 
nuovokos apie kovą, kurią Jaruzelskis galėjo vesti ne tik 
prieš pati Valensą, bet ir prieš visą Solidarumo uniją. 
Valensa kiek nusiminė, kai patyrė, kad gen. Jaruzelskis, 
susitaręs su kitais lenkų kariuomenės generolais, sudarė 
Karių komitetą Lenkijai gelbėti, paskelbė karo stovį, už
draudė Solidarumo unijos vadovams veikti, juos labai 
lengvai sugaudė ir išvežė į šaltas koncentracijos stovyk
las. Pradžioje Valensa nenorėjo tikėti, kad Jaruzelskis 
skelbtų karo stovį ir pačiam Valensai paskirtų namo 
areštą. Jam neleido būti areštuotam namie, bet išvežė jj 
į Varšuvą, o iš sostinės nuvežė į seną pilį, pastatė sargus 
ir iš pilies neišleido. Pilyje nebuvo telefono, nebuvo laiš
kų ir nebuvo jokių žinių, kas darėsi krašte.

J. Klauseikis

PASTABOS APIE BR. RAILOS 
NUSIBASTYMUS

(Tęsinys)
Belaukiant Br. Raila nekantraudamas pra

sitarė: “Kas čia atsitiko? Kodėl neatvažiuoja?”. 
Prisiminiau dar Čikagoje gyvenant skaitytąjį 
Br. Railos šauksmą liberalams prieš klerikalus 
vienytis ir į Br. Railos nerimastį atsiliepiau pa
stabėle, jog visi neatvykusieji yra katalikiško
sios pagal Railą — klerikalinės, spaudos ben
dradarbiai. Po tos. mano pastabos Raila tik pra- 
vepsnoįo: “Dabar man aišku”.

Kaip atsimenu. į Railos šauksmą liberalams 
prieš klerikalus vienytis tik Naujienų redakto
rius dr. P. Grigaitis straipsniu atsiliepė, gero
kai pasijuokdamas iš Railos liberalizmo, o kle
rikalai nutylėjo, lyg pagal pasakėčią — tegul 
svirplys svirplina.

Šiaip ar taip, kai tie keturi ne tik neatva
žiavo, bet ii* nė vienas jų neatsiliepė, neprane
šė, jog nedalyvaus, tai toks jų elgesys buvo at
sakymas Railai : šaukti liberalus kovon prieš Ide- 
rikalus, o vėl kailį iškeitęs kvieti į draugystę, 
tad ir tylus jų atsakymas — nedalyvavimas.
L. BRIEDIS MUS FOTOGRAFIJOSE ĮAMŽINO

Tų ketunų .atalikiškosios spaudos bendra- 
darbu] nesuhmk* pradėjom pasitarimą. Proto

Vėliau Valensa buvę nuvežtas į tįgręivines, bet ir 
ten galioje namų arešto sąlygos. Jaruzelskio paskirtas 
pareigūnas norėjo su Valensa pasitarti ir pasiūlė jam 
pasakyti kalbą per radiją, patariant Soldarumo unijos 
nariams grįžti i darbą.

Valensa susi prato ir atsisakė sakyti bet kokią kalbą 
per radiją ar televiziją. Jis reikalavo pirma pasimatyti su 
Solidarumo unijos vadovybe, o tiktai vėliau sutiktų tartis 
su Jaruzelskiu ar kitais Lenkijos karių tarybos nariais. 
Valensai nebuvo galima su valdybos nariais pasimatyti, 
nes Jaruzelskis suimtiems Solidarume unijos nariams 
ruošė teismus ir kuriam laikui juos palaikys kalėjimuose 
Kelis vadus Jaruzelskis būtų sutikęs išvežti į Vakarų ’Eu
ropą, jeigu kuri demokratinė valstybė juos būtų priėmusi.

Valensa buvo labai pasipiktinęs, bet jis neturėjo 
tikslios nuovokos apie įvykius Lenkijoje. Jis net nežinojo, 
kad tas pats Jaruzelskis su juo visai nenorėjo susitikti 
ir tartis.

Pasklidus gandui, kad Valensa, pasitaręs su grupe 
lenkų laikraštininkų, norėjo su jais išvažiuoti į Poznaną, 
parodė, kad Valensa neturėjo jokios nuovokos apie namų 
areštą ir apie teisę kur išvažiuoti. Valensa parodė, kad 
jis nepažinojo savo teisių karo stovio metu. Jaruzelskis
nesirengia siųsti Valensos į Vakarų valstybes, bet jis 
planuoja uždaryti jį į vieną didesnių Lenkijos vienuolynų, 
'fra pagrindo manyti, kad vienuoliai mielai priims tokį 
garsų Solidarumo unijos veikėją savo vienutėse. Ten, 
aišku, jis bus atskirtas nuo bet kokios visuomeninės ar 
Solidarumo unijos veiklos.

Jaruzelskis išmušė iš kovoti norinčios Lenkijos įta
kingiausią vadą, bet jis nepasitiki lenkų dauguma. Jis 
žino, kad lenkai turėjo pagrindo būti nepatenkinti. Jam 
aišku, kad didžiausią nelaimę Lenkijai atnešė Edvardas 
Gierekas, buvęs komunistų partijos pirmasis sekretorius. 
Jis skolinosi, pirko ir Lenkijon vežė ne tiktai mašinas, 
bet ir visokias; gėrybes, kurias galėjo pirkti užsienyje. 
Daugiausia jo valdomai Lenkijai įvairiausių mašinų pir
ko Vakarų Vokietijoje, Prancūzijoje, Amerikoje ir kitur. 
Lenkijos kabinetas klausė Giereko, nors jis nebuvo ka
bineto narys. Sovietų valdžia, Giereko pagalba, iš Len
kijos vežė pačias naujausias mašinas, nieko Lenkijai ne
mokėdama. Ji norėjo, kad Gierekas vyktų į Sovietų Są
jungą saugumui ir poilsiui, bet Gierekas nepanoro ten 
vykti. Dabar jis bus priverstas lenkų teismui aiškintis,- 
kaip jis yiėnas galėjo padaryti Lenkijai ^7 bilijonus do
lerių skolos ir kaip jis paliko iždą be pinigų ir kraštą 
be pirktų gėrybių.

Lenkams aišku, kad teisme nebus iškelti viešumon 
Lenkijai Kremliaus padaryti nuostoliai. Teismas eis-karo 
stovio metu. Kariai cenzūruoja visą spaudą, radiją ir tele
viziją. Jie kontroliuos ir teismo eigą. Galimas daiktas, kad 
Gierekas ir artimiausi jo bendradarbiai bus nubausti ke
liais mėnesiais kalėjmo, bet lenkų tauta šio teismo metu 
nepatirs, kaip rusai nugyveno Lenkiją. Jie net nežinos, 
kaip Gierekas galėjo užtraukti bilijonus paskolos ir pa
liko kraštą be duonos ir riebalų. . ' ,

Rusams labai svarbu, kad Lenkijos nugyvenimas 
būtų aiškinamas rusų paskirto komunistų partijos vado 
Jaruzelskio kontrolės metu. Jaruzelskis Lenkijai už
trauks dar didesnes skolas. Lenkija turės mokėti Sovietų 
Sąjungai $250 milijonų, kuriuos Sovietų Sąjunga pasko
lino Jaruzelskio kabinetui mokėti nuošimčius už 27 bili
jonų dolerių skolos.

kolas nebuvo rašomas. Man, vos prieš keletą 
mėnesių čia atvykusiam, viskas buvo nauja ir 
įdomu. Užsirašinėjau, kas kalbėta, ir parašiau 
Naujienoms korespondenciją — “Spauda ir spau
dos žmonės Kalifornijoje”, išspausdino 1960 m. 
vasario 6 d. dienraščio antrojoj dalyje,

Kai dabar perverčiau anų metų archyvą, ra
dau ir tą kvietimo laiškeli, lapelį su Užrašėliais 
pasitarime ir dvi fotografijas. Spaudos klubui 
tinkamu asmenų suminėta gana daug. Užsira
šiau tas pavardes eilę, kaip paminėtos. Štai jos: 
Aleksandrūnas, Gasparonis, Cibas, Bielskus, Bir
žiška, Skirius, Valavičius, Valiukas, Ghauda, 
Giedraitis, Kaributas, Račkienė, Batkienė, Ve
lička, Raulinaitis, Mitkus, Barmienė, Gediminas, 
Alseika, Gobis, Medžiukas.

Sutarta, jog tai nebūtų kokia organizacija 
su protokolų rašymu, o tai būtų tik klubas, ku
riame draugiškai įvairiomis spaudos temomis 
būtų galima pasikalbėti, padiskutuoti. Br. Rai
la ir V. Bakūnas apsiėmė ir toliau veikti, mė
ginti sukviesti visus, kurie tik norėtų spaudos 
bendradarbių klube dalyvauti.

Leonas Briedis mus keturis ne kartą nufo
tografavo. O kai Briedis fotografuoja, jis ir 
surizikuoja, pasako, kur katras turi stovėti ar 
sėdėti. Vienoje nuotraukoje, iš kairės į dešinę 
žiūrint, sėdi Br. Raila su cigarete rankoje, va
dinasi, jis tada dar dūmus leido, o bastūno kny
goje sakosi dūmų nebeleidžiąs, atseit, rašąs rim
tai. Šalia jo sėdi V. Bakūnas, Alg. Gustaičiui bu

vo pasakyta stovėti už Railos, o man už Bakū- 
no. Kitoj nuotraukoje visi esame surikiuoti prie 
stalelio, prie kavos ir gaivos vaišių, kurias pa
teikė .Seimininkas V. Bakūnas.

Po kiek laiko užtikau Argentinos Lietuvių 
Balso 1960.1 V. 7 numeryje tokią žinelę: “VI. Ba
kūnas, Alg. .Gustaitis, K. Januta ir Bronys Rai
la Los Angeles mieste sukūrė Pacifiko Lietuvių 
Spaudos Klubą”. r

STASYS K.XSPARAS

TIE PATYS IR DAR NAUJI 
SKAUDULIAI

REPORTAŽAS APIE D. BRITANIJOS LIETUVIŲ 
SĄJUNGOS TARYBOS SUVAŽIAVIMĄ

(Tęsinys)
J. Alkis iššoka su nauja tema 

— .jaunimu, kuriam norime duo
ti-pasireikšti ir kuris jau akty
viau reiškiasi. J. Navickas sako, 
kad jaunimui jokių laikraščių 
anglų kalba nereikia, šnekėk su 
juo, sako, lietuviškai. J. Levin- 
skui patinka jaunimui skirtasis 
uLynes”, kuris esąs negeresnis 
už UE... Lietuvį”. Valdyba dar 
buvo paklausta, kodėl pasitrau
kė jos jaunas narys Rim. šova, 
bet valdybos atstovai neatsakė, 
tik pasrsaipė. A. Vilčinskas pa
sakė, kad lietuviai KLynes*’ ne
skaito, nes yra dideli tingi
niai. •

AR LIETUVIŲ SODYBOS 
VEDĖJAI KALTI, AR

DIREKTORIŲ NETAKTAS 
\ • -- ' . .

Tuo ir baigiamos ilgai už
trukusios kalbas .maždaug vis 
tais pačiais klausimais. Pirm. A 
Bučys pasiūlė .pakalbėti dėl 
Liet. Namų Bendrovės praneši
mo. Tuo pasinaudojusi, O. Ra
monienė nusiskundė, kad Lie
tuvių Sodyboje atostogaujan
čiam jaunimui daromos kainų 
nuolaidos, o pensininkams ne. 
Sodybos vedėjas Justas Snabai- 
tis patvirtina, kad iš tikro pen
sininkai turi . brangiau mokėti, 
negu ten gyvenantieji seneliai. 
V. Kapstys pasidomi, ar yra ko
kio pagrindo išmesti Sodybos 
vedėrus? A. Alkis tvirtina, kad 
Vedėjai neklauso, ignoruoja val

dybą. V. Kupstas galvoja, kad 
gal gi galima kaip nors susikal- 

i bėti, o D. Banaitis spėja, kad at- 
• leidžiantiems reikės mokėti -di- 

- deles sumas; taip pat ir advoka
tų išlaidos prisidės. Nesantaikos 
istorijas iš arti pažįstąs J.Navic- 
kas visa ką laiko valdybos narių- 
direktorių netaktu. J. Snabaž- 
čio liudijimu, valdybos nariai 
atvažiuoja girti, skiėidžėia’gan
dus, ir nėra kaip susitarti, arba 
atvažiavę skuba pas kažkokį pa
tikėtinį žinių pasirinkti, kaip 
papildomai prideda J- Navickas. 
Dar nori tuo reikalu šnekėti A. 
Jaloveckas, bet pirm. A. Būčys 
jam neleidžia. A. Jaloveckas ta
da, sako, kad pernai Brandforde 
Bučys vis neduodavęs jam balso 
ir dabar taip pat darąs, dėl to 
kitą kartą pirmininką, turi .su
važiavimas išsirinkti. .

Dr. Kuzminskas ir J.Alkis pri
simena sumanymą pirkti naują 
lietuvių centrą, bet už. mažesnę 
sumą. D. Banaitis nemano, kad 
su mūsų siekimais galėtų . de
rintis. “Ę. Lietuvio” Nr. Nr. 39- 
40 spausdintasis skelbimas, kad 
organizuojama ekskursija i Mas
kvą, Leningradą.

.TAUTINĖS. PARAMOS 
FONDO PRAŠYMAS

Dr. S. Kuzminskas plačiau pa
kalba apie Tautinės paramos fon 
dą, kuris jau išsiuntinėjęs 17 
siuntinių (jie kainavo apie 2,000 

į svarų). Pinigų tam reikalui ir 
kitur prašoma ir gaunama. Pa

žadėjo padėti ir Balio vadovy— 
vybė, kai iškyla skubus reika
las. O reikalas apskritai yra rim
tas, kai žmonės Lietuvoje pa
tenka į sunkumus. Ragina auko
ti. Kas buvo surinkta, tai dau
giausia 1930 m. O šiais metais 
aukos skurdžiai plaukia.
išmestasis’ žemėlapis ir

GUDIŠKA. VĖLIAVA “Ė. ;
LIETUVYJE” -

■ ...

Kai O.. Ramonienė pajudina 
“E. Lietuvyje”-, prie, antraštės 
spausdinamosios vėliavos klau- 

,simą, kokios ji niekur nemačiu
si, pirmininkaujantis A. Bučys; 
pašneka apie neramumus, vi^-j 
kius pageidavimus Bet, jam bai
gus, PetraSlMašalaitis reikalau
ja,! kad butų iš laikraščio išmes
ta ta gudiška- vėliava (kiti sako 
totoriška). Už savo tautinės vė
liavos branginimą juk lietuviai 
eina Į Sibirą, o čia... -L. Pūras 
teigia, kad visur buvo susilaukta 
pritarimo, • kuris' buvo spausdi
namas prie laikraščio antraštės 
J.Alkis sako, kad valdybai sun
ku buvę, kai - susirado priešta
raujančių. S. Kuzminskas, nese
niai dalyvavęs VLIK© posėdy
je, teigia, jog 'susidūręs -ten ' su 
visuotinu apgailestavimu, kad 

' žemėlapis nebespausdinimas. Že 
mėlapio komisijos* sekertorius 
reiškė norą, kad- jis būtų grą- 

L Žintas. Toks - yra VLIKo- nusi
statymas. Z. Jurui žemėlapis pa
tiktų, bet ’yjra priešingų, ir nesą 
galima visiems žemėlapius brai- 

, žinėti. E. šova' siūlo'būti prak
tiškiems. Juk dabartinis redak
torius (J. Vilčinskas) nesutin
ka, kad būtų žemėlapis. Jis tuoj 
išeitų iš darbo, tai' su tuo reikią 
skaitytis.'

(Bus daugiau)

Tuo tas klubo steigimas ir pasibaigė; kitaip sa
kant, klubas negimęs mirė. Nei Railos, nei Ba- 
kūno niekada nepaklausiau, kodėl tik “šnipšt” 
iš to jų sumanymo teišėjo.

DONELAIČIO METAI IR VAIŠĖS 
RAILOS NAMUOSE

1964 m. sausio 31 d. Kalifornijos universi
teto Los Augeles skyriuje (ŪCLA), Humanities 
namo salėje esto Aleksio Rannito paskaita bu
vo pradėti Donelaičio metai. Be abejo, tokios 
programos sumanytoja ir rengėja buvo prof. 
Marija Ginbutienė. Amerikiečiai buvo kviečiami 
angliškai išspausdintais ir universiteto rajone 
iškabintais skelbimais: “UCLA / The Depart
ment of Slavic Languages / the Center for Rus
sian and East European Studies / The Center 
for Research in Languages and Linguistics 7 
announce a lecture / Kristijonas Donelaitis and 
Lithuanian Poetry / Marking the 250 Birthday 
of the Classical Poet of Lithuania / by Aleksis 
Rannit /* Curator of Russian and East European 
Collections, Council on Russian and East Eu
ropean Studies Yale University”.

Naujienose spausdinau korespondencijų apįe 
tą paskaitą, ragindamas lietuvius dalyvauti, o 
vėliau aprašiau, kaip čia pradėti Donelaičio me
tai.

» (Bus daugiau)

4 Naujienos, Chicago, Iii — rhtwstW*', .few. 7, W82
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Iš kur visa tai atsirado?
... Kiek ilgai ji laukia kolei neįsitikrins, kad jau nebėra jokio 

modermšKo moKsiiškd atradimo, kuris galėtų grąžinti atgal sielą? 
Kai širdis sustoja ir kūnas “miršta”, ar tuojnėl siela saiga pra- i 
deda savo kelionę, ir paskui, netikėtai atgijus,, vė* sugrįžta; arba i 
ji laukia per kokį laiką, kolei pilnai persitikrina?”

Jei ir oūių įdomu gaivoti arua spe>,qti apie iš kūno' išėjusių 
mirusiųjų “sieių” gudrumą, vistiex. nesugriaunamas pačių sukš- ' 
čiau paminėtų aukų Liudijąs *yra, kad jie buvo visai be sąvokos 
— negyvi. Biblija sutinka su takiu pare*šKimu. Ji sazo: “Mirusieji 
nieko daugiau nebežino”, ir vėl: “Nei darbo, nei proto’, nei iš-1 
minties, nei žinojimo nėra kapuose, į kuriuos tu skubiniesi '. — 
Pamoksi., 9:5,10.

Kurie donutės, prašome parašyti atvirla^kį. Gausite dovanai įvairių j 
knygų, padedančių suprasti Sv. Raštą.

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI 
5421 S. Mozart Sft, Chicago, IL 6do32

♦X X<X »X X<X >5^X »X >KX X>X X>X. >5»X i <♦>
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UH. l'AUL Y. iiAfUxlfc
GYDYTOJA* |R_CHIRURGAI 

Wc^Aesiec C^murūh KteUtea 
medicine dirycted^i ,«v 

tTM & Manhibn We«tchMtorf ii-

VALAN1XXS; 5—9 darbo aiennmla

TEU 233-5393

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

£F

liti. FiČAN K PLĖCKAS
OPTOMETRiSTAS

£ALBA LIETUVIŠKAI

461b St. Pel. 737-5149

lull -hm kkis. Friiai£o aKimus 

ir comact lenser".

AjLUlNžkb oHJLSlJ llib 

.NKSIŲ, rUSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA- 
«65<. Lrfi S1REE1

jimnū -i popiet 
XfckVAlUKL o— , tAL vajk 
Ofibo telefonas. 

« 41-5545<6U «>

KALBOS KAMPELIS
£ £ *

KILUSIŲ ŽODŽIŲ IŠ SU
TRUMPĖJUSIŲ JUNGINIŲ 

RAŠYMAS

Paprastai nesutrumpėjusius žo
džius rašome atskirai, bet yra 
junginys žožių, kurių vięnam 
iš dviejų sutrumpėjus, juos ra
šome kartu. Kitaip tariant, kada 
iš dviejų žodžių sudarome vie
ną žodį ir jis įgyja vieno žo
džio reikšmę — jį rašome kar
tu. sventadiemsKtfJUA i AcK MCI Li IE

TodM,.. nėtAus mūsų gąrbiSjjfo Ji 
nario, Vytauto Didž. Šaulių 
rinkinės vardu reūkiu g2ilį 
užuojautą jo dukroin®: Inai ir - 
Vidai jų Jeimdmii, seserims: So- ■ 
fija:, M&lvįnai ir lųcijai su Sei- | 
m m s ir kitiems, giminėms Ir * 
si timi.šiems. O Tau, garbingas 
šauly Jonai, ramaus ir amžino 
poi’.s’o šioje, nors ir svetimoje, 

ir svetingoje že-bet laisvės 
mėje”.

Baigus J. ^Mackoniui savo aL 
sisve kiuiino žodį, J. Tarutis khl- 
bejyj Lietuvos kariuoriieuėš sa- 
vąrior ų vardu; p. Vengianska's 
tarė jautrų žddį ramov|htj 
vaidu; p. JuŠkaitis —.Liet. B-iiės 
Starquette Parko apyg. vardu; 
A. Bagdonas — Lietuvių Fondo 
vardu; dr. B. Paliokas —- Pane
vėžiečių klubo, vardą: J. $keivjrs 
— Marquette Parko Namų Savi
ninkų draugijos varau; J. Mac- 
kevk-ius — BALFo 5-djo sky 
riaiis vardu; po to, V. Statkus 
šeimos vardų reiškė visiems 
ndoširaŽią pacfėkY

-K ■< '» X ’’_ 1 • vl V .
Kun. V. Mikolaitiš, kun. J. Bo- 

revičlus ir kun. J. Vaisnys pasi- 
mek’ė prie kąrsto.

Balgiiš. atsisveįkmim|^ gu^ie- 
aoląs Liettivps Simnas. Salė pil- 
oa žmbĘif, tuiįe atvyko velio
niui suteikti paskutinę pagarbą.

Gruodžio 31 d. 9 vai. ryto kan. 
V. Zakarauskas sukalbėjo mal
das ir palydėjome į Marquette !| 
Parko bažnyčią, šv. Mišias atna
šavo kah. V. Zakarauskas ir pa
lakė pamokslą.

Norėtųsi sakyti, kad buvo iš 
kilmingos pamaldos: giedojo pa
rapijos choras, vadovavo muzi
kas A. Linas, vargonais grojo 
A. Skaisgirys. Prie altoriaus ir 
prie praKar teles — iliummųotos 
eglutės. Altorius papuoštas gy- 
vo'mis. raudonai žydinčiomis gė
lėmis. Pamaldose dalyvavo gan 
daug žmonių.

yi/

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAlDO'PtvfU

— GORDON ’FUNERAL HOME —

1729 South Halstėd Street, Chicago

Tel. 226-1344

EUD LIKIS j 

I GAIDAS - 0AIM1D j 

I KMIAURU H? omfUUSU l AllMUrMO IS^AUv* I 
• HERMITAGE v^N’i- I

M >27-1741 »’4* R
■ ■• % ’ fl

_ t L VK
4eforia>

lUUJčiKNishUb aIK-Lun lhtiu * an ro>n iviu
: —' ’ j 1 fcį f AjALWYwV » I A _ ————.-w „———■— fc

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St. Petersburg, Fla. 33710 

let (813) 321-4200

Štai turime eilę sujungtų, ne
sutrumpėjusių žodžių, kuriuos 
rašome atskirai: aną kartą, anuo 
metu, tuo sykiu, du sykiu, is 
vieno, iš karto, iš sykio, gali bū
ti, turi būti, po pietų, per dieną, 
kažin kiek, kažin koks, dvi de
šimtys, aną dieną, kitą kartą, 
šį rytą, šią naktį, vienv sykį, iš

I tiesų ir kit.

- Bet kada šiuos žodžius rašo
me sutrumpinta forma — vie
nam žodžiui iš dviejų sutrumpė- 

i1 jus, š dviejų žodžių sudarome 
I vieną sudurtinį vienareikšmį 
L žodis — jį rašome kartu, būtent: 

anąkart, tuomet, tuosyk, dusyk, 
išvien? iškart;7 išsyk,"galbūt, tur
būt, popiet, perdien, kažkiek, 
kažkoks, . dvidešimt, anądien, 
kitąkart (kitkart), šįryt, šiąnakt; 
vienąsyk, išties ir kt.

A. Tamuly^nas

I 
•1

Mūsų mirusieji »

PALAIDOTAS JONAS KANlšAUŠKAS
BUVĘS PANEVĖŽIO APYGARDOS TEITAS 
‘ ’ į. - _ _ . ” ‘ ■ ------ ’ ’• ' ' ' ..r '

Gruodžio 27 dieną, besimelš- mes pajėgiame išminti gilesnius

^ERK KAUSTYMAI

ii O V 1 N G
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
Priimam Master Charge 

ir VISA korteles.
R. SEKENA3. IcL 925-8083

HEART 
FUND

damas šv. ĮĮ. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje Marquette 
Parke, 12.15 vai., mirė Jonas 
Kanišauskas.

Giliame liūdesyje liko dvi dūk- 
os ir . dvi sėsęys. su šeimomis 

Jei kiti giminės. Gyveno Mar- 
quelte Parke. Priklausė dauge- 
iJ organizacijų.

Kūnas buvo pašarvotas D^Pei 
kaus koplyčioje gruodžio 30 d. 
fą vakarą 7 vaE įvyko su velio- 
£ld atsisveikinimas,, kuriam Va
dovavo Vytauto Didžiojo šautų 
rinktinės vicepirmininkas'ir sek
retorius J. Mackonis.

Karstas papuoštas gyvomis gė
lėmis, savanorių ir šaulių vėlia- 
rcmls.

Pirmas atsis\*ėikino’ J. Mačko- 
iis šaulių Sąjungos vardu ir 
pasakė šią ka ,ą:

"Su didžiu liūdesiu šiandien 
tinka alsisvėi Inti su iškeliavti- 
oiu amžinybėn mūšų rinktinės 
garbingu nariu teisininku .fenu 
Aamsauskii. šios žemės kelionė 
yra tik laJkina. Tačiau ne visi

4- R \ i H< »iVl »

A par austau perkraustymu 
is tvairiy atstumu 

ANTANAS VILMAŠ 
Tai. 376-1882 arba 376-5994

R. VILIAUS

VAKARŲ VĖJAI

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

šeštadieniais ir sekmalieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 
Stoties WOPA - 1490 AM 

transliuojamos iš musy studijoi 
Marquette Parke.

—Vedėja —- Aldona Oaukus 
Telef.: 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

“Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTt 

Programom v«di|«

Kasdien nuo pirmadienio iki penk 
tadienio &:3u vai. vakaro.

Visos laidos iiWCEV įtottea, 
banga 1450 AM.

St Petersburg, Fte^ 1240 vpL p.p.
Ii WT1S stoties, 1110 AM bangaUTIS stoties, 1110 AM bange.

2646 W. 71st Street

Chi&&6, ffiinbk 60627 
TciaL 778-5374

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

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 & Halsted SL, Chicago, IL 60608

■■■M
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motor out, asm* points 
TO M VftPSCAAUW A44HT 
*CM OuUXSM M0W THAT 
School is m taBfttaw

pėdsakus šioje kelionėje, kad 
prisimint muš iškeliavus iš šio 
pasaulio. A.a..velionis Jonas bu
vo vknas iš tokių, kurių pėdsa
kai ant- šios žemės neišdils ne 
lik mūsų kartoje, bet ir ateinan
čiose dėtuvių tautos generaci-

v±± “.rp° S-M p^y- 
dėjome velionį j Šv. Kazimiero 
kapines.. Kąru. V.. Ža^rauskas 
sukalbėjo mdraas ir dėkojo vi
siem^ patydėjušieins velionį .į

i amžino po’i.sio v.etą fr ūž mal-

buvo pamilęs .savo Tėvynę ir 
tautą, todėl savanoriu kovojo 
dėl jos nepriklausomybės nesi
gailėdamas savo’ jėgų nei, reika
lui esantį ir gyvybės. Išlaisvinus, 
nuo .prięšų Tėvynę, velioniu pi- i™~ '
lunge j jos pajvapwo - tems tuvci Kiillna.
sinties darbą. Jis, būdamas Apy- '
gardos. teismo teisėju, su pasi- Karsią nešė savanoriai p. Vi- 
švėntimti dirbo šavb tautiečių Įutis, J. Tammis ir uniformuoti 
tarpe teisingumo darbą, tuo;stip- šauliai. Koplyčioje, bažnyčioje jr 
rindartias jū riioralŲ ir tuo pačiu kapinėse garbės sargybą nešė 
tautos ir valstybės patvarumą, uniformuoti šauliai. Iš viso buvo j 
Jau tas faktas reido, kad velio
nis savanoriu 'kariaudamas su 
priešais dėl Lietuvos nepriklau
somybės, buvo giluslietuvis pat
riotas, mylėjo Tėvynę ir savo 
tautą, gerbė ir puoselėjo lietu
vybės ir gimtosios kalbos išlai
kymą, nes tikėjosi grįžti į lais
vą savo’ gimtinę, ir artimųjų ta r- lįcijbme šeimos nariams ir skirs- 
pe užbaigti šios .žemės kaliouc. tėmės į namus. Tau, Jonai, te-

, lačiau Visagalis nepatenkino jo būna lengva ši svetinga žemė!

srities darbą. Jis, būdamas Apy-

trošrv.hiu.

i53b V> ilsi Street
5Uth Avė.

.b J34

Iklb MODERNIŠKOJ kUPlTClUs
UKSTftS AUTOMOBILIAMS PASTATYT

Bi

25— moterų ir vyrų. ||
D. Petkus šeimos vardu pa- į 

kvietė $ietų j Gold Coast Vesto- ? 
raną. Dalyvavo virš 70 žmonių, i 
Bažnyčioje, kapinėse ir pietuo- I 
sė dalyvavo kim. J. > Vaisnys. j I 
Pietuose sukalbėjo maldą. .1 

Apie UJO vai., pavaišinti, dė-

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50£h Avenue

Cicero, £LL 60650 
M: 652-5245

CKIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINE 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCĖ ir GEORGE ŠOKINI

Aikštės automobiliams pastatyti

K: Paulius

Hert*i real, homemade apple ple jnade a new way that's 
Vght, refreshing and ch flit te tne refrigerator in about 2 houn. 
Thanks to a handy container of thawed Bilda Eye Cool Whip 
non-dairy whipped topping, the pie QUing is a Cųffy mixture 
nf spices, ehopped apple and pecans^an^ tert complement of 
lemon flavor gelatin. To make life ea4er, use a packaged ernmb 
crust and eliminate all baking thiekitcioos pie.

. - j Amber Apple Pis ‘ . * • » f
tape eosraoty chopped 
peeled apples (about 
2 medium)

cap chopped pecans 
baked 9-inch grahate 

crackei 
pooled

3/3
1/4
1/8

1/2
1

1

1 package (8 ox.) lemon 
flavor gelatin 

tabl espuoni sugar 
cup boiling water 
teaspoon činnamon 
teaspoon nutfneg 
cups ice eubes 
container (8 oz.) frdžen 
whipped topping, thawed

Dissolve gelatin and sugar completely fa boiling water, 
stirring 3 minutes. Add apices and tee cubes and stir constantly 
wntd gelatin la thickened, about 2 to 8 minutea. Remow any 
unmelted ice. Using wire whip, blend in whipped topping; than 
whip until smooth. Fold in apples and nuta. Chill, if necewery, 
until mixture will mound. Spo m into pie crust. Chill 2 hours. 
Garnish with additional apple sices, If desired.

Koto: Dip apple tfcae in lemon julsa to prašant jUrkaaW

u dotu vi v

aMSULANSO 
‘ATARNAVIMAJ

jKiMI 
jkl»cia. 

OSfc MIEP 

>Ai.fSk

STEPONAS U LALA LK tSUNUČ

UllHWtoj

asm bo. gausTei) črt'kkk'-

BUTKUS - VXSAIT1S
‘Afc 8o 50th Ave., Ciceru, LL C®L OLjcnpu 6-luv

PETRAS BIELIŪNAS
t- -hi CALIFORNIA \vį- iei «.At<y*U» I-367J

GEORGE F RUDMINAS
<319 So. UTUANTCA AVĖ Tel.: YArdi 7-li38 UJ>
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1982 METŲ ŠALFAS SĄJUNGOS 
VARŽYBINIS KALENDORIUS

Žemiau duodame 1982 melų 
ŠALFAS S-gos ir Pabaltiečių 
Sporto Federacijos varžybinį 
kalendorių, pagal 11181 m. gruo
džio 20 d. stovį. Nors kai kurių 
varžybų datos bei vietos dar te
bėra tik tentatyvinės, vienok šis 
kalendorius patiekia bendrą var
žybinį planą.

1982 m. š. A. PabaltieČiu ii 
Lietuvių Alpinistinės ir Cross
country Slidinėjimo pirmenybes 
įvyks 1982 m. vasario (> ir 7 die
nomis Moonstone Ski Resort, 
netoli Barrie, Ont. Alpinistines 
varžybas vykdo Kanados Laivių j 
Sporto S :% c>rrio f, d., o Cross
country T’^to Estų Spur-'

K v vasario 7 dieną.
L u - j p ir v . .j bės bus išves-- 
' ;s iš pab.Ptivčių varžybų.

32 cries š. Amerikos Lietuvių 
Sverto ž. idvnis ivvks 1982 m. ♦ 

c ;užės 8 ii' 9 d., Clevelande,
i'.o. Programoje -- krepšinio,* 

: nkiinio ir šachmatų varžybos. 
;\kdo Clcvelar.do LSK žaibas.’

I9f2 m. š. A. P'balt’.cčln ir
* 1\ c n v *

nunmter.iŲs 1‘>S2 r.i. Le^iiž’-;
d. Toronfo, G:-:. Vykdo To- 

: >rto Esln f?--:* k’-’ Kalcv. ;
- i - -. , , ,. - _ "
i rii _ 3 ♦

.'S^ men
t_r,*į*Šinio ir Talk-. ii
(All-Star) tiv.r k.
r Anuojamas L.... : . : .
T9-20 dienomis. Vykdyu r.;ė.ū‘ 
lietuviai. Turnyras yra dar pla
navimo stadijoje ir jo dala b:j: 
•vieta dar nepatvirtinta.

1982 m, š. A. Lietuviu Vyrų, l 
Moterų ir Jauniu A (1963-65 m.i 
gim.) Lengvosios Atletikos pir-i 
menybes tentąlyviai numatomos i 
1982 m. birželio 26-27 d.d., gal- j 
būt Clevelande ,atskirai nuo pa-; 
taitiečių, jei joms bus parodytas i 
pakankamas susidomėjimas.

1982 m. š. A. Pabaltiečių Lau- j 
ko Teniso pirmenybės tentaty- j 
viai planuojamos 1982 m. lie-! 
pos 31 — rugpjūčio 1 d.d. Vyk-j 
dyti turėtų lietuviai, galbūt Clii-Į 
cagoje. Data dar galutinai ne- Į 
nustatyta.

1982 metu š. A. PabaltieČiu ’ 
Lengvosios Atletikos pirmeny- ■ 
bės numatomos 1982 m. rugsė-; 
jo 11-12 dienomis latvių stadio
ne “Sidrabene”, netoli Hamil-i 
tono, Ont. Vykdo Kanados lat- ■ 
viai. Programa apims vatu, mo-Į 
terų ir visas prieauglio bei senjo- j 
rų klases. Svečių teisėmis į var- ? 
žybas numatoma pakviesti šuo- į 
mius, ukrainiečius, lenkus ir gal ’ 
dar kitas tautybes. Lietuvių pir
menybės bus išvestos prieaug
lio B, C, D ir E bei senjorų

Geroji Naujiena Lietuviams
girdima trumpomis radijo bangomis 16 m.:

LIETUVOJE kiekvieną sekmadieni 9:15 vai. ryto, 
ČIKAGOJE kiek, sekmadieni 12:15 vai. ryto (rfakti), J 
TORONTE kiekv. sekmadieni 1:15 vai. ryto (naktį).

Kool-AicL.On A Stiek 
BRAND SOFT DRINK MIX

Frozen Suckers
1 envelope KOOL-AID ® Dissolve soft drink mix and

Unsweetened Soft Drink Mix, sugar in water. Pour into 
any flavor plastic ice-cube trays or

. 2/3 cup sugar small paper cups. Freeze
1 quart water until a,rTI0St firP-lnsert

wooden stick or spoon into 
each. Freeze until f»rm. 
Makes about 20.

'f Dėl smulkesnių informacijų skambinti:
Tcl.: 735-4048 i

f f
SUSBTEN

yr^ seniausiu, didž/ausie Ir turtingiausia lietuviu traternalinė ar- 
ZAniuacIJa, lietuviam* ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — ttUeka kultūrlnlTur darbus, gelbsti tr kitienu, kurie tuo* 
darbus dirbc.

SLA — ihnokėio daugi a q ratp ASTC6NIS MILIJONUS
cpdraudu sa^n nariama-

Mas LIETUVIŲ AMERIKOJE

dolerhr

SLA — Mpdraucffia nlgiausiomh kainomis SLA neieško pelno, 
riama patamauje savišalpos pagrindu.

kiekviena' beturi r Lietuviu draugai o B 
Sujdvienuune apsidrausti iki $10.000.

&GA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowiteftt 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, sieki ančiai 
inkštojo mokslo* ir ju gyvenimo pradžiai

*?La — viiknji ipdr&udžh pigia. terminuota apdrauda: ui 
ILOOO ipdraudof ruma temoka tik SLOO metama.

SLA — kuopq vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitėf 
j ravo apylinkės SLA kuopu veikėjus jie Jums 
mielai pagelbės l SLA jsiražytl

' GUSENO RAŠTAI
: i nepeprastai įdomius gydy- 
J ) ir rašytojo atiminimus.

DARBAI. 259 psl., liečia 1905 
o ir Totoraičio jaunas dienas ir 
_________ :_____________ *8.oo

metu į.ykrj
susirūpinimą

Dr. A. J. Gusscn — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais 

Minkštais viršeliais, tik

Dr. A. J. Gnssen — AUKJTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik
G*!ima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

M.00 
13.00

Osllte IrrelpCs Ir ttaaUl i SLA Centra:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

t< crri? Mi-mi

F2.00

17XJ B*. HALSTED ST., CHICAGO, IL MM

(Mas’ers) klasėse. Vyrų, mote
rų ir jaunių A 4d. lietuvių pir
ui žnybęs būtų išvesdanies tik 
’uo atveju, jei jes nebūtų vyk
domos birželio 2E27 d<L

1932 m. š. A. Pabaltiečių ir 
Lietuvių šaudymo pirmenybės 
numatomos 1982 m. rugsėjo 
18 d Kanadoje. Vykdo ŠALFAS 
S-gos šaudymo komitetas. Lie
tuvių pirmenybės bus iš/ėdamos 
iš pabaltiečių varžybų. Progra
moje — mažojo kalibro šautu
vų, pistoletų ir medžioklinių 
šautuvu varžvbos.

1982 m. š. A. Lietuvių Indivi
dualinės ir Tarpmiestinės Golfo 
pirmenybės numatomos 1982 m. 
rugsėjo 1-5 d.d. Toronte, Ont.

1982 m. š. A. Lietuvių Lauko 
Teniso pirmenybių data ir-vieta 
bus paskelbta vėliau.

1982 m. š. A. Pabaltiečių Kiū
tinės Krepšinio ir Tinklinio pir
menybės dar tebėra planavimo 
stadijoje ir jų datos bei vietos 
bus paskelbtos vėliau.

1982 m. š. A. Pabaltiečių Fut
bolo (Soccer) turnyrą yra pasi
šovė suruošti latviai kada nors 
rudeniop, Kanadoje. Konkrečios 
išdavos bus paskelbtos.

T-riamos galimybės suruošti 
■r kitų sporto šakų varžybas, 
xaip nabatlk-čiu golfo bei šach- 
matu, lietuvių bei pabaltiečių 

teniso. Priimama dėmesin 
r naujų sporto šakų įvedimas 

į ŠALFAS S-gos sportinę pro
gramą, kaip beisbolas, softbolas, 
kėgliavimas ir pan.

Šis kalendorius apima tik me
tines varžybas. Regioninės bei 
lokalinės tiek ŠALFAS S-gos' O v 
liek ir pabaltiečių, į šį kalendo
rių neįtrauktos. Kalendoriaus 
papildymai bei pakeitimai bus 
nuolatos skelbiami metų bėgyje. 
Paskiroms varžyboms bus skel
biami platesni pranešimai spau
doje ir smulkios informacijos 
išsiuntinėjamos spdrto viene
tams.

ŠALFAS S-gos Centro V-ba

— Prez. Mubarakas prisaikdi
no naują Egipto kabinetą, kuris 
organizuos kovą prieš fanatikus 
šijitus.

KERNAVĖ - 
SENA VIETOVĖ

yra ruošiamasi dar išleisti Girios 
apie Aidu žurnalo Nr. 28.

z Knygų redagavimu ir jų išlei
dimu daugiausia yra pasidarba
vęs Vincas žemaitis.

Posėdžio pabaigoj buvo nutar
ia 50 dol. auka paremti Litua-

LIETUVIAI MIŠKININKAI
! Lietuvių Miškininkų Sn

Išeivijoje valdyba 1981 m 
vidurvasarį, užbaigusi ketvertu j
metų kadencija, savo posėdyje 

j nutarė slaptu balsavimu atsi- 
; klausti SąjįMigosmarius dėl toli

mesnio tos valdybes veikimo
Slaptu balsavimu, sąjungos Į nistinę katedrą prie Chicagos

narių pasisakymuose buvo ras- J universiteto.
j la: vienbalsiai perrinkta esamoji į 

valdyba, prirenkant vieną naują 
narį — Antaną Belešką į Revi
zijos komisiją, o Praną Sidera-

— Marija Bružaitė-Zinkevi- 
čienė, iš Marquette Parko dir
ba Meetinghouse firmoj, Oak 
Parke- Ji piešia dekoracijas 
lėles dekoruoja-

ir

Juozas Skeivys

A. .v ,[ vicių is Revizijos komisijos per- 
i keliant į valdybą.

Gruodžio 5 dieną, susirinkusi 
naujoji valdyba (ketvertų metų 
terminui) pareigom pasiskirstė

1 sekančiai:
Vincas Žemaitis — pirm., Jo

nas Žebrauskas — vicepirm.,
Juozas Skeivys — sekretorius, 
Petras NoUkaitis — kasininkas,
Pranas Sideravičius ir Jurgis

• Gudaitis — valdybos nariai.
Revizijos komisiją sudaro:

Jonas Kriščiūnas ir Antanas 
B'eleška.

-Senoji valdyba praeityje yra 
išleidusi keletą serijų žurnalo’
Girios Aidai ir šiaip keletą įdo
mių knygų, o taip pat ir ateity ir vyks į Rockfordą ten prisidėti

Vytauto Didžiojo 
Šauliu rinktinėje

Šauliai visada organizuotai da
lyvauja įvairiuose lietuvių pat
riotiniuose minėjimuose ir de
monstracijose prieš rusišką oku
pantą. Ir šiais metais dalyvaus 
Vasario 16 minėjime Chicagoje

įjprie šios didžiosios šventės. Be 
to ir savo pinigine auka remia 
lietuvių kultūrinius ir visuome- į 
ninius reikalus, štai 1981 metais 
Vytauto Didžiojo šaulių rinktinė 
tiems reikalams aukojo: Lietu-J 
vių spaudai 250 dolerių, lituani- į 
stinėms mokyklos ir Vasario 16 ‘ 
gimnazijai — 600 dol., radijo 
lietuviškoms programoms — 375 
dol., ALTui — 135 dol., Balfui— 
50 dol., Lietuves muziejui — 40 į 
del.. Meno puoselėjimo fondui— 
50 dob, knygų spausdinimui — t 
115 do., šauliu Sąjungos centro 
valdybai — 66.5 doL, Savanorių 
pagerbimo komitetui — 50 dol., 
Jaunimo Centro namams — 70 
dolerių, Prof. V. Skuodžio gel- 
bė’imo komitetui,— 25 dol., šal-

190 dol., Lietuvos pasiuntinybės 
namų remontui — 200 dol., Be 
to, namų remontui dar asme
niškai aukojo: K. Juškevičius— 
300 dol. ir J. Yla — 100 dol. Iš 
visi 1931 auku išdalinta 2,716,5 
dolerių.

Ten kadaise yra buvusi 
Lietuvos sostinė

Tai garsios praeities vietovė, 
Musninkų valsčiuje, Ukmergės 
apskrity, arti Neries upės, už

i 33 kilometrų nuo Vilniaus į 
i šiaurės vakarus.

Kernavės ir jos apylinkės jau 
buvo gyvenamos priešistori
niais laikais.

Pati Kernavė minima nuo 
13-jo šimtmečio’, kaip buvusi 
pirmoji Lietuvos sostinė... čia 
1253 m. vainikuotas Mindaugas 
Lietuvos karaliumi.

Kernavė buvo ir viena svar
biausių tais laikais pilių. Čia 
ir kunigaikštis Traidenis Ker-1 
navę laikė Lietuvos sostine, ku
ri labai tiko ano meto ir gyny
bai, nes nusitęsusi į krašto gilu
mą ir toliau buvo nuo priešų. 
Pilis buvo gana stipri ir priešai 
ne kartą stengėsi ją paimti.

1250 m. Livonijos ordino' ka
riai, vadovaujami mistro An
driaus, surengė žygį į Aukštai
čius ir buvo apsupę Kernavės 
pilį, bet paimti neįstengė.

i Net ir vėliau kryžiuočiai ban
dė pilį paimti, bet viskas nuei
davo niekais.

- Perkėlus Gediminui savo re-j 
zidenciją į Trakus, o paskiau į 
Vilnių, Kernavė teliko tik Lie
tuvos srities centras ir Gedimi
nas pavedė valdyti savo' vyriau
siam sūnui Manivydui.

Kernavę mėgo ir Vytautas ir 
dažnai ją aplankydavo. Po Vy-
tauto mylios, jo brolis Žygi
mantas Kernavės kalėjiman bu
vo uždaręs Algirdo vaikaiti 
Aleksandrą. ę

Vėliau Kernavė perėjo į M. 
Giedraičio ir kitų rankas. Tu
rėjo ir savo herbą, kuris vaiz
davo miesto vartuose stovintį 
ginkluotą karį, o apačioje pa
rašas: “Geriau netekti gyvybės, 
negu laisvės”.

Kernavę apsupa trys piliakal
niai, vadinami: Mindaugo sos
to, Lizdeikos ir aukuro, šalia
jų buvo ir Pajautos slėnis. Tik
rai reikšmingi ir istoriniai var
dai.

Greitai sruvena ir Lielupės 
upelis, įtekąs į Pragarinės eže
rėlį, iš kurios . išplaukia ir gi
liu grioviu įsijungia į Nerį Kcr- 
riavėlė. Nepriklausomos Lietu
vos laikais Kernavė gerokai iš
bujojo. Kernavėje buvd įsteig
ta naujų mokyklų, muziejus iš
didesnių pastatų. Nemažai čia 
atvykdavo ir turistų, pasižiūrė-Į 
ti tos istorinės vietovės ir puoš 
nių, gražių apylinkių.

Kernavietis

TĖVŲ PĖDOMIS

Kariškių gydytojų suvažia
vime Šveicarijoje paskaitą skai
tė jaunas karo gydytojas, psi
chinės medicinos temomis.

Vėliau pasirodė, kad jis nėra 
joks gydytojas, o karinę uni
formą pasiskolino nuo- savo tė
vo, kuris tarnauja Lozonoje, kai
po karo gydytoja#.

•r* * .  :
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PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IšSIMOKĖJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS fc ’ f•: L

MUTUAL FEDERAL SAVINGS ;
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas - į

2212 W. Cermak Road Chicago, UI. Tel. 847-7747 '■

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Lve. — 778-2233

ŠIMAITIS REALTY
REZIDENCINIŲ IR PAJAMINIŲ 

NAMŲ PARDAVIMAS. 
INCOME TAX

INSURANCE NOTARY PUBLIC

Skambinti tel. 436-7878 
2951 West 63rd Street r

$ 2 butų mūrinis namas, naujas 
stogas ir porčiai. Modernūs ra
diatoriai, gazo šildymas. Mar
quette Parke. Sena kaina $52,000

g Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.

• Su $15,000 pirkėjui proga 
Marquette Parke gauti labai 
švariai užlaikytų mūrinį namą, 
nes pardavėjas duoda paskolą 
seniau imamais procentais.

VALDIS REALTY
2644.W. 69th St.

(Lithuanian Plaza Ct.)
' 737-7200 arba 737-8534

Prašom palikti savo telefono*nu- 
merį automatiniame aparate.

KAIP SUDAROMI
■ TEST.4MĘNTA1 ■
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos* 
išleista. knyga su legališkomis 
formomis;

Knyga su formomis' gauna, 
tna Naujienų administracijoj*.

“LIUCIJA”;
Miko 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 
autevių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago. IL 60629.
PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Helps Shrink 
Swelling Of e 
Hemorrhoidal 
Tissues

caused by indammation
Doctors have found a medica* 
tion’that in many cases gives 
prompt, temporary relief for 
hours from pain and burning 
itch in hemorrhoidal tissues, then 
helps shrink swelling of these 
tissues caused by inflammation. 
The name: Preparation H&. No 
prescription is needed. Prepa
ration H. Ointment and sup
positories. Use only as directed.

6 — Naujienom, Chicago, 8, HL

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI • 

Turiu Chicagos miesto leidimu 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS / < 

4514 S. Talman Ava. 
Tai. 927-3559

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS
4645 So. ASHLAND AVI. .

TeL 523-8775 .

Dengiame ir taisome višę-rū- 
šiu stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

V ARVYDAS KIELA
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629
434-9655 ar 737-1717

r ■■ i ■ . ■ .... . i
A. T V ERAS

Laikrodžiai ir briagtnybfa
Pardavimai ir Taisymu 
2646 West 89th StTMt 
Tot REpuMIc 7-1941

■ -----------------------------------------------------

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. MEDAS, 4059 Archer Avonua, 
Chicago, III. 60632. Tol. YA 7-5980

J.-IWIH 11- a-....1.......

BL i I M K U I
Msšary

INCOMI TAX SMVICI
«5T S. Msolewood. T»L 2M-7« 
faup prt daromi vertimai, gimini 
žkviatimal, pildomi ^iilatybėa prr 

tymai Ir Idtolci b lanka L
M-

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapelis, Afeot 

W. 95th Si. 
Ever®. Pork, III, 
60642, - 424-8654

F r n. f ne and Caswait? Compį-i*

...... .. ..................... 71 
Advokatu

GINTARAS P. CEPtNAS
Darbo valandos: nuo 9 nL ryb 

iki 6 vai- vak. šeštadieni nuo 
» vai- ryto iki 12 vai d.

Ir pagal su^tarima."
Tci 776-5162 arba 776-5111

244J West S3rd Stml
Chkaen. ID- M>«2»
. ....... .. 1^^, Ullll ll j

NAUJIENOS” KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

Thursday, January 7, 198X, a




