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LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
MINĖJIMAS KONGRESE

GALI BŪTI PRIVERSTA PRAVESTI 
RINKIMUS VISAME KRAŠTE

Amerikos Lietuvių Tanbos., 
prašoĮnas, kongresmanas Frank 
Annunžio ir šįmet sutiko pasirū-, 
pinti, kad Atstovu Rūmuose būtų 
reikiamai paminėta Lietuvos 
n e p r iklausomybės paskelbimo 
diena — Vasario 16. Minėjimo 
dieną Atstovų Rūmuose sukal-
Lėti invokaciją ĄLTas pakvietė Į j*reiįalingai

SURINAMAS IŠSIUNČIA 
DU AMERIKIEČIUS

PANAMARIBO, Surinamas.— 
Pulk. Doysi Bouterse pasikvietė 
JAV ambasadorių Suriname ir 
Įsakė iki sausio 15 dienos išsiųs- 

į ti iš Surinamo du amerikiečius, 
i erzinančius vietos

| — ’i-------" .
gyventojus prie neramumų. Jie 
kursto unijos pareigūnus skelbti 
streiką, kad nuverstų dabartinę 
vyriausybę. j

Surinamas buvo olandų kolo-' 
nija. Prieš išvykdami iš Suri
namo, olandai apmokė gyvento-

KONGRESO PARTIJA PRALAIMĖJO ANDRA PRADĖS 
IR KARNATAKOS VALSTIJŲ RINKIMUS

didžiausios JAV lietuvių para-l 
pi jos —- Marquette Parko — kle- 
b:;ną-kun. Antaną ZakaTauską.

* * , >
STIPRINAMOS TRANSLIA

CIJOS LIETUVAI

Senatorius Charles Percy, pa
prašytas Amerikos Lietuvių Ta-Į jus, kaip reikia krašto reikalus 
rybos pirmininko dr. Kazio šid-J patiems tvarkytis. Demokratinė 
lausko, stengiasi pravesti, kad [santvarka įvesta ir kitose olan- 
būlų padidinta JAV parama dų kolonijose.
Amerikos Balsui ir Laisvosios 
Europos — Laisvės Radijui Eu
ropoj e. A - -. j ■ 'jū. ’ >
Tuo reikalu sen, Percy pažadėjo 

pagreitintai pravesti atitinkamą 
nutarimą Senato užsienio reika
lų komitete ir paremti t^reikalą

1980 metų pavasarį sukilo ka- j 
tiuojpėnės seržantai, padarė per- 
versmą Suriname ir suėmė visą 

^Surinamo tkarininkiją. Seržantų 
-.primesta vyriausybė, valdo iki 
šios dienos; Apie jokius rinkinius

- -v.- ..- < r ,tuo tarpu karštą valdantieji jau 
sausio/ mėnesį vykstančioje SėĮ inebekalba ' . v
natd Sesijoj^. - ‘“ i ..

Naujasis Senato sąmatų pako- 
misijos pirm. sen. Paul Laxalt ■ 
yra pažadėjęs senatoriui Percy

il '-77 .. z **
; AIŠKĖJA LIBANO ŽUDY- 
( NIŲ KALTININKAI

. ,4 ; ; j JERUZALĖ. Izraelis.-- Tyri
si reikalą paremti Įrpagre:(-.nt-.. iųėjimi£bajĮeįų ..paaiškėjo, .^.d už (

■Sahrosi^daĮiĮ^iystėvyklc^e^ggj 
-sėjo’ L7y d. vykusias• žudynes at- 
Įsakingi yja Libano Ė-ą&ngės va- 
•dai-: 1. Fady Frem; vyriausias 
^Libano Falangės viršininkas.
i2. Ėlias Hotelka, vado Fremo 
,§tal>o ir žvalgybos viršininkas, 

įet ‘3. Joseph Ęddie, Falangės elito ; 
vadas.- . ; • ’. i '.

i Kaltė krinta Izraelio gynybos 
iminjsteriui Ariel šaronui, kuris •

PROGRAMOSRADIJO
■*VALANDĖLĖMS

Amerikos LietgyĮų Tarybą juo
sia programas radijo ;valandė
lėms Vasario 1 fi minėjimams 
lietuvių ir anglų kalbomis. Jau 
yra gauta įpareikafevimų, 
dar bus priimami skubiai at
siųsti ir nauji.prašymai. Prama- 
tant .pašto patarnavimo lėtumą, 
užsakymai’ turi' būti padaryti 
tuojau, kad būtų galima laiku 
persiųsti. . .

* * » • '
VYKSTA Į EUROPOS 

PARLAMENTO SESIJĄ

Europos parfamentas, posė
džiaująs Strasburge, Prancūzi
joje, sausio viduryje savo sesi
joje svarstys pasiūlymą rezoliu
cijos, kad Vakarų valstybės 
stengtųsi atstatyti Lietuvos, Lat
vijos, Estijos laisvę. Iš JAV į tą 
sesiją vyksta VLIKo pirm. dr. 
K. Bobelis, kartu vyksta ALTo 
informacijų direktorius kun. dr. 
J. Prunškis.

Numatoma, tkad iš lietuvių 
dar dalyvaus A. Venckus iš Pran
cūzijos, A. Gerutis iš Šveicarijos

Kalkutos provincijos sostinė, kurios centre yra pati didžiausioji Indijos 
maldykla. Kalkutos priemiesčiuose daug neturtingųjų gyvena gatvėse. .

VAKAR HANS V0GEL KALBĖJOSI 
SU PREZIDENTU REAGANU

: KETVIRTADIENĮ VOKIETIJOS SOCIALDEMOKJFLATŲi VADAS 
GANA ILGAI TARĖSI SU SEKRETORIUMI G. SHULTZ

WASHINGTON, D.C. — Pra- paganda. Schmidtas žinojo šios 
leido falangistams įžengti į Iz- eil3 Irečadienį į Washingtons. propagandos prasmę ir buvo la
melio karių, saugomas dvi sto- * įskrido Vak. Vokietijos social-j bai susirūpinęs santykiais su So

• vykias ir keršyti už Baširo G?-
• majelio ir 59 kitų falangės vei
kėjų nužudymą. Kaltas yra ir

• Izraelio užsienio reikalų minis-' 
teris, kuris teisėjam pasakė, 
kad apie žudynes jis tiktai se-Į 
kančią dieną sužinojęs.

— Krašto apsaugos ministe- 
riu p. Thatcher pasirinko milijo
nierių Michael Heseltine. Jis vra 
įtikinantis kalbėtojas.

ir J. Vilčinskas rš Anglijos.
(ALTo Informacija)

KALENDORfiLIS

Helmut Schmidt

Sausio 8: Severinas, Gintė, 
Aleksotą, Gudalis, Nemira, Vc- 
lotas.

* demokratų vadas Hans Jochen 
Vogei. Jam buvo pasakyta, kad 
atvyktų trečiadienį, tai jam bu
vo paruošta kelių dienų darbo 
programa.

Pirmiausia jis turėjo ketvirta
dienį susitikti su Valstybės sek
retoriumi George Shultz. Jis pa- 
pssakojo apie socialdemokratų 
planų aktyviai dalyvauti kovo 
6 dieną įvyksiančiuose rinki
muose. Hans Vogei papasakojo 
apie socialdemokratų laimėjimą 
Hamburgo provincijoje.

Helmut Schmidt turi 
širdį. Jos plakimas buvo 
jęs. Jam buvo padaryta 
operacija ir įdėtas 
pulso stiprintojas. Tai labai daug 
padėjo buvusiam kancleriui. Jis 
galėjo aktyviai dalyvauti rinki
minėje kampanijoj? ir laimėjo 
rinkimus. Jis ragina partijos 
veikėjus dalyvauti rinkimuose Ir 
laimėti.

vietų valdžia.
Dabartiniu melu Vokietijoje 

yra kelios Amerikos karių divi
zijos. .los yra pasiruošusios. Jei
gu rusai būtų veržęsi j Vakarų 
Europą, lai JAV kariai būtų gy
nęs! atominiais ginklais. Dėl šių 
ginklų ir pradėta vesti propa
gandą prieš atominius ginklus.

Prezidentas ir sekretorius in
formuoti apie Vogdio planus ir 
jo palies pažiūras j Soviehi už
mojus pavergti visą Europą.

silpną 
sulėlė- 
širdies 

elektrinis

KINIEČIAI NEŠAUDYS
MAO CETUNGO ŽMONOS

Sausio 9: Marcijonas, Algis. ( 
Gabija, Tyvaitis, Juosta, Rin- 
gaila. ' ,

Sausio 10: Agatonas, Vilimas, 
Rama, Rugailė, Gnivilis, Vilbė,. 
Jorigis. i

Saulė teka 7:19, leidžiasi 4:35. • 
Oras vėsus, pasirodys šaulį, *

su-
Jis 
ne

Schmidt įtikinėja parti- 
vadus, kad socialdemo

kratai turi laimėti kovo mė- 
nesiio rinkimus. Jis pasiūlė 

Hans Vogelį kanclerio 
pareigoms.

II.

Prez, Reaganui rūpi 
Vokietijos likimas

Prezidentas Reaganas yra 
sirūpinęs Vokietijos likimu. 
ž;no, kad vokiečiai gali būti
riau informuoti apie Sovietų 
Sąjungos pajėgumą pulti Vaka
rų Europą. Kancleris Schmidt 
ragino vokiečius gintis nuo 
rusų. Jis pats žadėjęs toje kovoje 
dalyvauti. Bet Schniidtui paken
kė sociademokratų tarpe tikybi- 
ninkų paskleista pacifistinė pro-

PEKINAS. Kinija. — Teisin
gumo ministeris pranešė vokie
čių žinių agentūros atstovui, kad 
žiang King, buvusiai MaoCetun- 
go žmonai, mirties bausmė pa
keista ilgų im tų kalėjimu. Ji tu
rėjo būti sušaudyta sausio 20 d., 
bet ketvirtadienį mirties baus
mė jai buvo pakeista ilgų metų 
kalėjimu.

Tas pats ministeris taip pat 
pareiškė, kad buvęs vicepremje
ras žang čangpiao, vyriausias 
perversmo organizatorius, turėjo 
būti sušaudytas sausio 25 <1., bet 
ir jam mirties bausmė pakeista 
ilgų metų kalėjimu.

— Turkas Mehmet Ali Agca 
gaudavo pinigus iš turko Muša 
Cedar Celebi. kuris iki šio meto 
sėdėjo Vokietijos kalėjime. Jis 
pervežė Agcą Bulgarijon.

MEKSIKA GAVO 
DIDELĘ PASKOLĄ

MEKSIKA, sostinė. — Meksi
kos bankai buvo prilipę liepto 
galą ir rengėsi skelbti bankrotą, 
bet naujas krašto prezidentas 
gavo puspenkto bilijono dolerių 
paskolą ir rengiasi mokėti turi
mas skolas. t

Prezidentas de la Madr d pa
jėgė įtikinti Tarptautinį Banką, 
kad paskolintų tokią sumą bank
rotui išvengti. Meksika pasiža
dėjo atmokėti nurodytas sumas 
pagal nustatytą laiką.

Viena sąlyga - gerokai ap
karpyti aukštiems valstybės tar
nautojams mokamas algas. Eina 
instrukcijos, pagal kurias bus 
leidžiariia ministeriams ir įstai
gų viršininkams apkarpyti algas 
iki 15'v.

Apkarpys mokėjimus už viso
kias valdiškas subsidijas. Buvo 
mokamos didelės sumos peso 
vertei palaikyti, bet dabar ir tos 
sumos bus nubrauktos. Meksikie
čių pesas turi pats išmokti plau
kioti visuomeninio gyvenimo 
paviršiuje.

NEW DELHI, Indija. — Dide- 
■ lė Indijos politikų dauguma pri- 
• pažįsta, kad Indira Gandhi yra 

laibai gera kalbėtoja ir aptiairi 
politikė, bet ji praranda pasiti
kėjimą krašto gyventojų tarpe.

Ketvirtadienį buvo pravesti i. 
rinkimai Andra Pradės ir Kar-

I nalaka valstijose, kurias Kon- 
Į greso partija visiškai pralaimė- 
j jo. šios dvi valstijos siuntė į par- 
i lamentą Kongreso partijos at- 
; stovus, bet ketvirtadienį Kon- 
Į greso partija prakišo. Indira 
i Gandhi dar turi parlamente rei

kalingą daugumą.
Premjerei skaudžiausia, kari 

Į iki šio meto Kongrtso partija 
j nepralaimėjo nė vienų rinkimų, ’ 
į o dabar gyventojai pasirinko ki- 
! lūs. Visa Indijos spauda labai 
.plačiai nagrinėja Indiros Gan
dhi pralaimėjimo priežastis. Į

Kongreso partija valdo 
dar 15 valstijų .

Indija yra padalyta į 22 vals
tijas. Kiekvienoj valstijoj gyve
na skirtingi, žmonės, kalba kitu 
dialektu, turi skirtingą tikėjimą- 
ir kitaip txar.kp savo reikalus. 

•>, Iki šio? meto Kongreso parE-
Ljbs- atstovai valdė 17 Indijos 

valstijų. Dabar liko tik 15 vals
tijų. Indijos parlamente Gandhi 

, dar turi įpikalingą daugumą.
Karnataka valstija yra pačia 

me pietiniame Indijos pusiasalio 
gale, visai netoli Ceilono (Šri 
Lankos) salos. Karna taką iš ry 
tų plauna Indijos vandenynas, 
o iš vakarų ją dažniausiai pla
ka Bengalijos vėjas. Kada pra 
deda siausti audros, tai užliej 
dešimtis mylių Karnalakos pa 
kraščių.

t Ąndra Pradeš valstija yra to
liau į šiaurę nuo Kernatakos. Jj> 
taip pat plauna tie patys vande
nynai. ši provincija trigubai di
desnė už Kama laka, t •

i Be to, paskutiniai pranešimai
sako, kad Kongreso partija pra
laimėjo ir Tripura valstijoje, š 
valstija yra Indijos vakaruose iri tais 
šiaurėje, visai netoli Buriuos. j

Andra Pradės valstijoj laimė i - 
jo talegų tautos atstovai. Prie ‘ kainavo S157.

Indira Gandhi gali būti ver
čiama pravesti naujus 

rinkimus.

kokios grupės prisijungs talc: 
epsrtijos išrinkti—etstovai.—t 
tarpu dar neaišku.

Karnat.-kos premjeras vr k;, 
atsistatydino. Ilgus melus 
valdė visą valstiją, buvo Kor.g 
so partijos atstovas, bet kai j 
tyrė, kad vietos gyventojai pr 
sakė prieš Kongreso parti 
valstijos seimui tuojau Įteikė 
sisla’ydinimą.

Karnatakos seimas turi 2 
vietas. Visą laiką Kongreso p 
tijos atstovai turėjo didelę da 
gumą, bet šį kartą Kongr so pt 
iija pravedė tiktai 74 atstovus

Karnatakoj rinkimus laime 
•Janatos partijos kandidatai. ■. 
natos politikai valdė Ind 
prieš Indiros Gandhi laimėj in 
Dabar ši partija Karnatakoj 1 
rėš reikalingą daugumą pas 
riai vyriausybei sudaryti. Ja; 
tos laimėjimss yra dalelis sm 
’is Ir.dirai Gandhi.

Janatos partijos nariai reU 
lauš, kad ji nelauktų 19S5 m- 
bet rinkimus pravestų šia;s r.

. o vėliausiai ateinančiu

Penktadienį aukso unr

Atstov. Rūmų komisija va
sario 1 d. pradės tyrinėti sočia-j 
linės apdiaudos pinigines at
sargas.

— Spėliojama, kai! Anglijos 
premjerė Margaret Thatcher 
rengias' rinkimams, nes pasirin
ko kelis naujus ininisterius.

Senatorius Dole patarė 
Kongresui spręsti Socialinės ap- 
draudos padėtį.

Georfe Shnltx

Sekr. G. Shultz ketvirtadienį ilgai tarėsi Vokietijos reika
— Musa Celebi išvežė Agcą į 

Graikiją, į Bulgariją, o vėliau 
ir j Romą. , 1 - kis su nauju socialdemokratų pirmininku.Hans JL Vogei.



Prtn- Adomo Varno ųieštas milžiniškas “Mindauuo krikštas”.

un-

-II

—Ponas drauge vedėjau, už

V. I'ŪTVIO GYVENIMO BKUOŽAI

ęls netiria istorijos gelmių; bet 
•Įsitikinęs seka Mortensenus' ir

Sfhluyos’ nupsavybę; bei savo 
•eisįs'i žemaičius; e ■ \ * •» j

sutikus, žemiau eituoju jo pa
skaitos ištraukas;

sykį aš paimsiu su- savim žmo
ną.

Konstancos bažnytiniam susi-

Kovalskį ir jam piktai praneša 
kad yra atleistas iš darbo Ko-

graphie voii 
įiiį pastumta 
sruikla

Kad Mažoji Lietuva niekada ne- 
priklausiusi jokiai Lietuves vals- 

į lybei.
(Bus daugiau)

f chudenen

klastolojų, 'kurie jam' padėję ne į 
vieną jo vok ton tų kraštų imlu 
ir suklastotais dokumentais pari- 

{ savinti, jie, stengėsi iš 1259 m.

grdri c 
driven 
rien k

ius ap.ūgyveno Prūsuose... bet

io Mindaugo dovanojimo nesu
tarė. Viena dalis jam patikėjo, 
i.nkė Mindaugą minėtų kraštu 
valdovu, kuris teisėtai Žemai 
■ius. i-ikąlvą ’r Sūduvą dovanoji

Nėra jokių įrodymų, kad šitie KaTpraeito simlinėčioi gale pa } lacicnaEsttae lūfyptijnr nuėjusių 
gyventojai būtj ;o^ip0. laikais' ^yvėjo Rytų Eųro^dkį t^įgėji- •()s':forsehęrių”f skraistėje, va- 
ten atsikėlę... Ar Nadruvos ir Tiias, mūsų laikų isfbrikaTdė^ ši-

šitie taktai tėra, per menki.' kad rinkimui;ir rėmė juo Skalves ir 
jie galėtų lietuvių laūtybėš-^atsi- 
tidiiną frūsuosė paaiškinti.'.-. 
Nėra jokių įi-pdymų, kad S'tię

kas patiko, kad riuo rėksmo ne- 
teko balso.

— Savaime sunr; ...
ir antrą kartą norės fp&iatyti
tokį žaidimą. --f i

dovaujamų Gaertės, Gerullio, apie ]
Keyserio, Krollmanno, Herman-j tauto Didžiojo laikų Lietuvą ir 
no, Krumbholtzo, Schuhmache-■ dar galingesnę ateities Lietuvą, 
rio ir abiejų Morkensenų, susi-r Būsimoje didesnėje Vlado Pūt- 

! .Alanto pa-

A* <*'

į *pcrc rr r ««
..ANE,

M. CltUlNlŠ

MINČIŲ TĄSA
(Tęsinys)

Veikalo ivjulc i\ e' penas raš?:
\Mc-itigsten QueUen die- 

ser Albeit s±n<i lTkunden, d»H:- 
ben < / . rkcr urd Karlcnwer-

vokiški ji Rylų Europos tyrinė
tojai (Ostforscher’iai) apsijungė
Rytprūsių istorinėje krašto ty-1 

rimo komisijoje“ (llistorische . 
K umnission fur ost- und west- 
preussische Landesforschung),. 
Kulį nuėjo griežta vokiška na- i

Vytautą Didžiojo Šaulių rinktinės 
Naujų Metų sutikimas

1982 m. gruodžio 31 d. 7 vai. sėsi ligi 1:30 vai Po to, eilės re-

raturen, na-;
rg, Dan-j 

Erauenburg, i
ziemlichen

A. z.-t. kleire" Landstaedte, en- 
ti. n n m.”

(tvo veicalo svarbiausieji šal- 
t litą; yra dokumentai; šalia jų ! 
kronikos ir žemėlapiai, žymi da- 
l.s panaudotų dokumentų tebėra 
nespausdinta ir randasi ne vien 
Karaliaučiaus, Dancigo, Elbin
go ir Frauenburgo archyvuose ir 
registratūrose, bet gana apsčiai 
mažesniuose krašto miestuose.)

Mes ir šiandien turime pripa
žinti, kad šita Toepjieno “Prū
sijos istorinė-palyginanti geogra
fija” nėra kokia eilinė istorinė 
literature, bet kad ji yra tikras 
ištarmių ir geografinių doku
mentų rinkinys. Pradėdamas 33 
pusi,, Tceppenas pasisakė ir dėl 
Maž. Lietuvos priklausomumo 
tokiais žodžiais:

“šiaurinė R e g ierungsbezii ko ■ 
LitaUen dalis, kaip tik Nadruvos 
ir Sfc.iivos apimtyje, ir šiandien ■ 
tebėra H.tuvių apgyventa, ir.ši
tie gyventojai yra pirmykštės • 
(ūrsprūnglich) kilmės... Yra j
tūėsa, kad 1-1-e a. lietuvių skai-i nes. rodė valdovams, pristatė j

r; n.-.:...-,i

comparative Geo-' 
Preussen” buvo į ■ 
ir “užuomarštyje” j 

Tik mums ji pasiliko Į 
aiškiu ir gyva liudininku, kad; 
".ialva, Nadruva ir Sūduva yra Į 
buvusios pirmosios Lietuvos j 
valstybės dalimis.

11. Mindaugo dovana Kardi- 
n:nkų ordinui

Lutu vos karalius Mindaugas 
dovanojo kelis kartus tai bažny- 
•i.ti, tai Kardninikų ordinui ga
na plačius savo valstybės žemių 
plotus. įdomiausia iš . jų yra 
1259 m. r 
kuria jis kardininkams ne tik 
pakartojo žemaičių perleidimą, { 
bet ir Škalvą bei Sūduvą dar 
pridėjo. Šilas karaliaus Mindau
go žygis buvo smulkiai dovano
jimo akte aprašytas. Tokiu būdu 
susidarė svarbus istorinis doku
mentas, išlikęs iki mūsų laikų, 
iki 1911 ui. jis buvo Karaliau
čiaus Slaptojo archyvo viena iš 
Šviesiausių pažibų.

Ordinas pridavė šitam, aktui 
didelės reikšmės. Viduramžiais 
jis ji vežiojo po Europos sosti-

vakaro savuose namuose, 2417 
W. 43 gatvėj rinkomės į Naujų 
Metų sutikimą.

• Prie durų registruojami daly- 
i vių bilietai, ponia J. Sasnausikie- 
Įpė priima nario mokestį.

Tik įėjus, puikus vaizdas: sce
noj JAV valstybinė ir Lietuvos 
tautinė vėliavos, scenoje puikiai 
dekoruota šiaudinukais eglutė, 
stalai raudonai padengti, dirbti
nos gėlės, žvakutė ir šalti maisto 
patiekalai. Visa salė dekoruota 
kaip niekad.

Po 7 vąl. valdybos vicepirmi
ninkas J. Mackonis, jam įpras
tiniu gražu įvadiniu žodžiu, pra
deda iškilmes, visus sveikinda
mas ir prašo mirusius pagerbti 

« <ienos minutės atsitojimu

nėnns suĖBięmis įvairių spalvų. 
Tikrai puiki šventiška nuotaika. 
ELjeto kaina 16 dol.

Dėkingi Rinktinės valdybai už 
tradicinį Naujų Metų parengi
mą ir šaunias vaišes. ;

Oras puikus, he sniego ar 
lietaus.

K Paulius

neįveikiamą, galingą Vy- ' 1 7 TlIMzioi,, hik„ Lietuva iri Prasidėjo vs^es. Suprantama, l vaiste pritrenktas,. Bando ais-

i’ucyoiūcio 7 d dovana j jie, m. . dv h .nui L^iibcnu, > d ulinio jt
L-arfininkam* ne tik 1 ru-k’P'ūčio 7 d. dokumento kaL darė trečioji grupė, kuri prade- \ vio monografijoje

- - - I bos, pergąiueato rūšies, naudotų į jo įtaigoti, kad Mindaugas ne-į skaitą noriu atspausdinti ištisai, 
buvęs nei Žemaičių, nei Skalvos, Bet dabar, dėl vietos stokos, po- 
nei Sūduvos valdovu. Nebuvę nui Vytautui Alantui maloniai 
jokios vieningos Lietuvos valsty
bės. Lietuva tebuvusi atskirų 
valstybėlių rinkinys. Mindaugas 
tevąklęs toli esančius Aukštai
čius. 1*259 m. aklas, kuriuo Min
daugas dovanojęs anuos krąštus 
ordurųi, buvęs ordinu mandagu
mo aktas, siekiantis Mindaugą 
išaukštinti ir jam padėti.

-L Ihrie šitos grupės, yra ir mūsų

ten atsikėlę...
įi cąlvo.s krtšiai tik nebus seno
vėje Lietuvai priklausę?”

Aptarto ve'kalo gale yra pen
ki žemėlapiai padėti, kurių vie
nas-parodo Skalvą įr Nadruvą. i ius. Spalvą ’r Sūduvą dovanoji 
Jose^ yra 'pažymėta — ‘ “Ziįm jrdinui-
Lande Litauen gehcerig.” (P’ri-1 Kita grupė tekino, kad toki 
k.įįusė Lietuvai.) Idbvanoj-jmas visai neįvykęs, kai

Iki Pirmojo v pasu ulinio karo dovanojimo akto dokumentas 
Toeppėno įmygs buvo laikoma esąs suklastotas. Išeidami iš 
vertingu mokslo ve-kam. Kuo-. fakto, kad ordinas savo tsrnybo 
met po Klaipė'di

dažų ir kt. įrodyti, kad ir šis, 
ordinui labai naudingas dovano-

, jinio aktąs lėri falsifikątas.
Iki I Pasaudnio karo nepri- 

; eita suderuitų išvadų. Bet. mums 
jų ir nereikia. Mmns'yisvien ar 
lovanojimas įvyko, ar- jis ne
įvyko, įr-mums visvieu ar dova- 
iojjmp italas buvo teisingas ar 
'alsifikalas," Ki-kvienų atžvilgiu 
iiškiai-'Jrpdyta. Sksiva ir 
.Sūduva ■ priklausė Eietavai ir 
.<ad Mindaugas ęhtivp jų valdo
vas. Iš tekios- padėUes iSeirvuat, 
mes tvirt^ sakyti, kad
didelės 3fažosješ jUe tavos dalys pagal juos įkandžiai tvirtiną 
priklausė 5^ndaugo Lietuvai.

Po I Pasaidinip karo, vokiškų

■ (Tęsinys) _

Mūsų, rašytojas šaulys Vie- j. R? 
.luolis-įjutkauskas Pūfvį pavadi- < 
a o “šaulių tėvu”. D kitas rašy z 
tojas, Hudas,1 Giia, 1935 m. prie i 
pamink Jo, žuvuriems už Laetnvoš' 
laisvę ji priskaitė prie “didžių- į 

išsivadavimo- ie turėjo profesiniu dokumentų jų lietuvių tąuTo§ vadų”, šis var

heart of
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Vladas Pūtvis

das jam geriausia ir tinka”. (J. 
Matusas, šaulių Sąjungos Isto- 
dja, p. 10).

Per Įvairius Pūtvio minėjimus 
Lietuvoje ir tremtyje apie jį. jo 
ideologiją ir daubą buvo daug 
pąsakyla. Net ir išmetus daž
niausius pasikartojimus, viską 
krūvon sudėjus, manau, medžia
gos užtektų ne vieham. bet porai 
storų tomų. Iš msn prieinamos 
tned nagos čia dar tiorju pacituo 
i kai kuriuos nmsij žyniaus ra
šytojo Vytautė Alanto, Liet, 
žurnalistų Sąjmgcs piimin n-

> sa.kyr.rM-r. n! Vad 
t<> me.ų mirti s sirkak’Į

molų Mikaklį nuo Liet. 
:ąj imuos įkūrimo, V 
Detroite skaitė įdomią

į Pūtvio 
r 5(1 
šauliu 4- 
Alantas
paskaitą apie l'ūtvTvardu “Tau- 
čus sugrjžėlis iš paklydusioje 
luomo**. Toje pisk ai fojė Alantas 
ypatingai ornįirjafiai iŲtefp^eta- 

[ vo šioje knygoj* pihlši’ eitnotn 
į Pi'dvio pasiknibėjuifą sų A. 
į Žmuidzinavičium 191?l m. pava
sarį. kuriame F&tvis kalbėjo

kiekvienas stalas priedo atsinc-f kinti ir įvyksta sekantis “dialo- 
šė iš baro šio <to stipresnio.

šaulių orkestras 4 asmenų,
vadovaujamas p. Kral, pradėjo f ką? Aš gi net vėliausioje eise- 
šokių muziką, šokių aikštelė 
beveik perpildyta. Protarpiais 
tai prie vieno, tai prie antro sta
lo užtraukė dainą, pritariant ar-

J monika.
“Kai mes skaitome Vlado Pūt-1

vio biografiją, aus pi’rmon Vokarai Įpusėjus, jaunos mer- 
galvon krinta akvsaa ji Klus ij nešiojo iš virtuvės karstus 
Oajonj luomo, atef/iš'to luomo, ra.lSlus' šaUB™ l«sisoUB«iir 
susis išdavikiškai atsiplėšė nuo prie šokių.

" ■ Pries 12 vai. nakties apdalino
„ dalyvius klaunu skrybėlėmis su 

įvairiais- pagražinimais; mote- 
Įrims kitokie papuošalai ant gal-

suris išdavikis kai atsiplėšė nuo 
rautos kamieno ir nuėjo tarnauti 
Lenkijai. Tad Pūriį ąš norėčiau 
pavadinti didžiuoju “sugrįžėliu”.

; lis buvo staorabis. dvarininkas, 
grynakraujis bajoras’ aristokra
tas, sakykime, “Mėlyno' kraujo” į 
patricijus, ir todėl mus stebina 
-r džiugina *jp Visiškas atsiverti
mas bei atsrplėšimas nuo senųjų j 
savo šeimos tradreiju, lenkiškos , .

i kultūros ir griežtas pokrypis į ■ D^e^‘v ^re^s un^"
■ Lietuvos ir lietuvių daūtOs ke- tOimu°ly šaulių išsirikiavo prie 
lią. SkadaM- jo biografiją, kar
ais sudingsi mintis, kad Pūtvis 

savo užsidegimu, pasiaukojimu 
r energ.ja dirbti atgimusiai lie-' 

:uv hi tautai lyg in -norėjo iš
pirkti savo senolių ir prosenolių 
nusikaltimus Lietuvai...

’vos. Ant kiekvieno stalo atnešė 
'po dvi bonkas šampano. Klege
sys padidėjo.
• Lygiai: 4į2..yal. rinktinės vadas
• VI. IšganditiV is tribūnos visus 
Sveikino ir linkėjo laimingų

noje ištisą valandą nešiau Le
nino paveikslą...

— Taigi, taigi, apie tą visas 
reikalas ir sukasi. Vienoje ran
koje nešei Lenino paveiksią, o 
ką. antrąje? W

— O antroje nešiau savo ma
žytį šunytį...

— O ką numetei, kanas sušu
kau, kad mesk tą gyvulį šalin?!

SPORTO MYLĖTOJAI
— Prieš porą dienų nuvežiau 

savo dukterį į, futboį^žaidimą.

SCcBOS.
Giedamas Tautos himnas. Nu

skambėjus himno garsams, pra
sidėjo sveikinimai per visą salę 
ir bučkiai...

Maždaug po pusvalandžio ir 
,-ėl prasidėjo šokiai,- ir taip tę- -. — - ..... .. _

— Būtume visi tobuli, jei ne
būtumėm nei vyrai, nei mote
rys. (Italų patarlė)

Pūtvio asmeniškai man pažl:> j 
!i neteko. Jo vežrlos metais, 
maždaug 1920-1929, ąš arba gy
venau provincijoje mokytojau-, 
lamas arba studijavau užsie
niuose. Man grįžus iš Prancūzi
jos 1929 m. ir apsigyvenus Kau
ne, Pūtvis iš Kauno jau buvo iš
sikėlęs įr 1929 m. mirė. Tekda 
vo jį matyti anksčiau iš tolo per 
riešus pasirodymus, ir jis man 
i>ada primindavo tipišką že- 
aai-’į bajorą aukšta, plika kak- 
a, rimtomis, mąstingomis aki
nis, taisyklingais veido bruo- 
ais, vešliais ūsais, su berėmiai 
kiniais ant stambios, poplačioa 
nosies, žodžiu, jis buvo labai 
•imtos povyzos stambokas vy
ras.

Toks maždaug yra Pūtvio fi
nais portretas. Koks jo dvasinis 
portretas?... Pūtvis buvo ne tik 
<iliiūo tikras bajoras, bet ir di
lelis dvasios aristokratas. Jo pa 
mira į žmogų yra tauri, jo mei
lė savo tautai gili ir nuoširdi, jo 
žvilgsnis į Lietuvą ir lietuvių 
tautos ateitį gal kiek romantiš
kai atremtas į Lietuves praeitį 
tačiau jo tikėjimas Lietuvon i) 
ietuvių tautos ateitimi nesvy 
’ujontis. Ne kas kitas, o Pūlvis 
pirmas metė šūkį, kad lietuvių 
.auta j.iiu esanti išrinktoji tau
ta. Žodžiu, Pūtvis buvo lietuvis 
pateigtas kiknaiisia ir giliausia 
to žodžių prasme. Į aprliūdinim:, 
“mėlynojo kraujo" bajoras mes 

eši»ndieiT žiūrime su. šypsenėle, 
' tariau, jei trems žorferams męs 
sute ksime perkeltą prasmę, tai 
jie visiškai taktų ITitvio asme
nybei apdiūdinV...

...Pūtvis neatsako tiesiogiai į

Žmuidzinavičiaus klausimą, ko
kiu būdu naujoji Lietuva gali 
iapt) net galingesnė už Vytauto 
Didžiojo laikų Lietuvą. Jis dau
giau nukrypsta į tautos dvasinės 
stiprybės aiškinimą, pabrėžda- 

. mas, kad nors “tautos dvasia la
bai nusilpnėjusį“, tačiau “lietu
vių tautos jėga yra didelė, labai 
didelė-’, lik esą reikalinga "ją iš 
tautos gelmių iškelti”. Bet ar lie
tuvių tauta, atsirėmusi į savo 
dvasinę stiprybę, gali tapti takia 
pat galinga ar net galingesnė už 
Vytauto laikų Lietuvą, Pūtvis 
tiesiogiai neatsako. Tarp jo užuo
minos, kad Lietuva galinti tapti 
galingesne valstybe. už Vytauto 
Didžiojo imperiją >r tolesnio jo 
tik tautos dvasinės stiprybės pa
arėsimo atsiranda spraga, ku
rios Pūlvis nenorėjo ar nedrįso 
užpildyti.

(Rus daugiau)

*
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J. JAŠ1NSKAS

NAUJAUSIOS ŽINIOS IŠ BOSTONO
i

(Tęsinys)
Nuc 1982 m. pavasario Bos^ 

t.'iio ramovėnu skvrims valdy- 
ruošdapia L’’etuv«»s kariuo- 

er.es atkūrimo paminėjimą, 
ų-’gia greta vykdė astrą uždavi
nį — pinigini vajų lietuviu ka- 

: ir šaulių žurnalui — Kariui 
paremti. Visų pirma tos val- 

. bes nariai, pagal išgales patys 
aukoję tam vajui, atitinkamu 

..’tu kreipėsi j skyriaus ramo- 
\ ius, prašydami tą vajų pa

nti. Skyriaus nariai ramove.
i tą prašymą teigiamai at- 

- vpė. Tik venas kitas atsisa- 
pasiaiškindamas piniginiu

. Jateklium.
Skyriau.s narių aukenus pa
išinta, valdyba, vajų vykdė 
meniškai kreipdamos! į paski- 

asmenis ir So. Bostone esan- 
.'s Įmones, rastu prašydama ič 

organizacijų vajui 
Visi, i kuriuos buvo 
atsiliepė aukomis ir 

Bostono ramovė- 
r -.irs,- švenčiantiems skyriaus“ 
-teigimo 30 metu sukaktuves.

7'k "Lietuvių Inžinierių ir Ar- 
i : Įtektų S-gos” Bostono skyrius 
i kiliko kurčias...

Bostono ramovėnu ruošiama v v
Lietuvos kariuomenės atkūrimo: 
r. minėjimą ir vykdomą vajų 
r. rsino ne vien anksčiau pami-l 
i.etos lietuvių radijo valandos, 
bet. ir lietuviškoje spaudoje at
spausdinti atitinkami Bostono 
Žurnalistų straipsniai. Visiems 
tiems lietuviško žodžio bei lie
tuviškos veiklos veiksniams: ra
dijo programų vedėjams ir laik
raščiams — Darbininkui, Drau
gui, Dirvai, Laisvajai Lietuvai 
ir Naujienoms Bostono ramovė- 
nų skyriaus valdyba nusiuntė 
padėką, pridėdama prie jos ku-. 
klią piniginę paramą — po 25 
cloL ; g ' K. - t ' 'j

Padengus visas minimo pa
rengimo išlaidas, visas likęę pel
nas išsiųstas Kario žurnalo ad
ministracijai —- 664 doleriai su 
centais.

Ruošiant Lietuvos kariuome
nės atkūrimo paminėjimą ir vyk 
dant piniginį vajų Kariui parem
ti, be skyriaus pirmininko : Jo
no Starinsko, kartu su juo sun
kiausia darbo našta išnešė“ val
dybos sekretorius Antanas An
driulionis ię iždininkas Marty
nas Dapkus, Įrodydami, kad 
Bostone ramovėnai, nors skai
čiumi nebūdami gausūs, gali pa
sireikšti lietuviškoje veikloje, 
galinčioje būti uavvždžiu ir ki-- 
tiems tos

Ktuviškų 
paramos.
i. eiptasi, 
£. eikinimu

‘Bostono Lietuvių Piliečių Drau 
gijos” valdybą 1983 metams. Bal 
savimai įvyko tos Draugijos 
nuosavų namų II-ro aukšto sa
lėje So. Bostone, Balsavime da
lyvavo mažesn’s, kaip kitais me
tais, nariu, skaičius — tik 200, 
nors tos Draugijos narių yra 
apie 1,200. Tų narių “apsileidi
mą” galima pateisinti tos d-enos 
priešoietj Bostone “viešpatavu
sia” smarkiai vėjuota šlapdriba. 
Balsavimų rezultatai jokių sen
sacijų neatnešė; buvo perrinkti ( 
beveik visi 1982 m. buvusios val
dybos nariai, su tos valdybos“ 
pirmininku Aleksandru Čapli
ku. Pasikeitė tik namų “mar
šalka” (buvęs 1982 m. nė ne
kandidatavo), kontrolės komisi
ja, oponentų neturėjusi, ir vie-! 
nas kitas direktorių tarybos na- 
rys iškrito. Pažymėtina tot vai- ! 
dybos pirmininko Aleksandro 
Čapliko perrinkimas. Jis iš 1981 
metais buvusios valdybos parei
gas 1982 metams perėmė labai 
nepalankiose sąlygose. Prieš tai 
buvusi valdyba, per neapsižiū
rėjimą ar nesusivokimą, bevyk- 
dydamą Draugijos namų II-jo 
aukšto, koridoriaus ir viso na
mo apšildymo pertvarkymą ar
ba remontą, tam reikalui išeik
vojo visas tos Draugijos banke teriauti — Juozą Lesčinską. 
turėtas santaupas ir dar nuosto-1 
Jių pridėjo. Aleksandras Čapli-1 
kas, labai neatlaidūs ir kietos 
valdžios šalmiukas, 1982 metais 
perėmęs Drauguos valdybos pir
mininko pareigas, ėmėsi apdai
rių priemonių (suorganizavo 
plataus maste , lietuvių pobūvį,: 
kuris davė Draugijai kelių tūks
tančių dol. pelną), pakeitė tra
dicini, Draugijos, nariams nemo
kamai kasmet suruošiamą po- 1 
būvį, įvesdamas į tą parengimą 
atvykusioms 5 dol. įžangą, kurios

t, 
F I

Al:ksandras Chapbkas

narys PAVERGTOJE TĖVYNĖJE
f-3

DETROITO NAUJIENOS
L. K. Veterany S-gos Detroito 

sk. metinis susirinkimas
Metinis skyriaus narių susi

rinkimas įvyko gruodžio 11 d. 
Šv. Antano parapijos patalpose. 
Susirinkimą pradėjęs ir darbo
tvarkę perskaitęs, sk. pirm. Sta_' 
sys šimoliūnas pakvietė pirmi
ninkauti Justiną Preibi, o sekre.

Susirinkime dalyvavo 14 na
rių. Pagerbti sk. mirusieji mi
nutės tyla. Prisiminti ir sergan
tieji: V. Perminąs, J. Aųgaitis 
ir L. Kalvėnas, kuriems buvo 
pasiųsta švenčiu proga visų pa-

kad tas, naujai Lietuvių Pilie
čių Draugijos pirmininkų , per
rinktas Aleksandras Čaplikas 
sėkmingai išves tos Draugijos 
reikalus, ypač finansinius, Į pa
sigėrėtiną padėtį- \Jūk ne” veltui 

išdarė į Draugijos kasa iulau- 3is Susivienijimo Amerikoje 
kė šimtŽ, kitas pajamų. Šiek tiek L^vių Draugijos vreepnmu- 
pelno tikimasi turėti ir iš būsi-į nhlkas ,lr ALTosf Bostono .sky, 
mo”Naujųju Metu ^sutikimo po- ! r’aus pirmininkas.

‘Draugijos na- (Bus daugiau) -

Klapsimuose ir sumanymuose 
St. Sl'žys pasiūlė prisidėti lė- 
'.omis prie paauKštiuimo scenos. 
Tas reikalas paliktas rūpintis 
Parapijas Komitetui ir organiza
cijoms. St. šimoliūnas pasiūlė 
naujai valdybai suruošti išvyką 
ir pelną paskirti scenos paaukš- I 
tinimui.

Pasibaigus su 
užkandėtai, kuriuos paruošė ra- 
movėnų žmonos: Stasė šimoliū- 
nieiiė, Krist’-ha Daugvydienė, • 
Valerija Patelauskienė ir Bronė, kulkas ar kitus metalinius'daik- 
Sukauskienė.

Vaišių paruošėjoms gražų pa*] mokslininkas neapiformino to
dėl, kad norėjo, kad jo “minų' 
ieškotojas” tarnautų tik huma
niškiems reikalams. A. Belo prie
taisas medicinos praktikoje pla-

yyriausybę^ ir. ^.įaį taikytas Europoje iki pst
i pasirodant rentgeno aparatams, kalingas

A. BELO IŠRADIMAS

Telefono išradėjas Aleksand
ras Bell pirmasis pasiūlė ir dar 
vienų prietaisą — aparatų mi
noms ieškoti. Tik jo prietaisas 
visai ne minų ieškojo.

Prieš 1(H) melų, 1882 m., A. 
Belas padovanojo vienai ameri- 

.tsirinkimui vyko ki-č;ų karo ligoninei portatyvi
ni elektromagnetinį prietaisą, 
kuris visai be skausmo aptikda
vo žmogaus kūne įstrigusias

miniai preparatai ją mažai vei
kia. Todėl Lietuvoje kuriamos 

laboratorijos šiam grybui — 
spygliuočiu miškų sanitarui veis
ti ir platinti. (E. Liet.)

Patento savo išradimui

sirašytes atvirutės.
Pirmininkas St. Šmioliūnas 

padarė- tokį pereitų metų veik
los pranešimą:

Buvo suroušta išvyka, kuri 
davė gražaus pelno. Lietuvos 
atstovybės, namui remontuoti 
buvo pasiusta 200 dol. Prisidėta 
prie Ponio Kalantos pagerinimo. 
Suruoštas kariuomenės šventės 
minėjimas kartu su kūlėjais sa
vanoriai ir šauliais.

Toliau sekė iždininko Vinco 
Tamošiūno pranešimas:

Kasos stovis geras — Įvairioms 
išlaidoms pakanka.

Revizijos aktą perskaitė Česys; 
šadeika, kur buvo pažymėta, 
kad kasoje rasta 9.06 dol. per; 
teklius. . . .

dėkos žodį tarė pirm. St. šimo
liūnas. primindamas gražią bi- 
rutieč’ų istoriją. Justinas Prei- 
bys priminė nepriklausomybės 
laikais Lietuvos ’ 
kariuomenę, kuri dėvėdama bal-1 
tas pirštines, neatliko savo pa-, 
reigų, kada priešas puolė Lietu-] 
va.

.Susirinkimas ir vaišės užsibai
gė geroje nuotaikoje.

J. Murinus atšventė 80 m. 
sukakti

I fabriko direktoriaus vieta 
LLR (Lenku Liaudies Respu
blikoje) pasisiūlė trys kandida
tai. Jiems visiems buvo duotas 
tas pats klausimas: kiek bus du 
kart du? Pirmasis atsakė, kad 
septyni, o gal net aštuoni. Ant
rasis atsakė, kad tatai priklau
so nuo partijos linijos atitinka
mu metu, o trečiasis atsakė,'Įtad 
du kart du yra keturi.

Direktoriais paskirti visi frys, 
paaiškinant, kad pirmasis kan- 

pažangus pirmūnas, 
o trečr< jo 
kartais r 
būna rei-

didatas yra 
antrasis — žadantis.
atveju pasakyta, kad
tikslus mokslininkas

:jc sr

MEDŪZOS UPĖJE MENKAS PASITEISINIMAS

Naujos valdybos rinkimai
‘Valdyba patvirtinta ta.pati; 

St.' šimoliūnas,. vicepirm. K. 
Daugvvdas. sekretorius J. Les- 
činskas, kasininkas V. Tamošių-, 
nas./ \

Revizijos Komisiją sudaro: C. 
Šadeika ir K. Sragauskas.

Prancūzijos miesto Vjenos 
(apie 25 km į pietus nuo Liono) j 

; gyventojus nustebino smulkutės 
j medūzos, netikėtai pasirodžiu-. 
į sios aplinkiniuose vandens telki-'

Juozas Murinas 1982 m. gruo-. niuose. Spėjama, kad jos čia 
džio 11 d. iškilmingai šventė sa-1 pateko iš jūros, patvinus Rodą-’ 
vo ilgo amžiaus aštuoniasdečimt- į no upei. Medūzų atsirado ir VFR 
meti. Sūnaus Antsnc reziden
cijoje susirinko gražus būrys jo 
artimųjų bei draugų pasveikinti 
•sukaktuvininką ir palinkėti jam 
sveikatėlės dar ilgai pagyventi.

Gyvenant Lietuvoje, Juozui j 
aukštus mokslus baigti nebuvo, 
galimybės. Jis augo ūkininko' 
šeimoje. Užaugęs, Lietuvos ka-. 
riuomenėje užsitarnavo puška-j 
lininkio laipsnį. Grįžęs iš kariuo! pensiją 
menės,'7 gyveno Kutkaimių km., ’ 
Kybartų valse. Devynius metus j 
išbuvo kaimo seniūnu, priklau
sė kooperatyvinėm įstaigoms.

Artinantis antrai rusų okupa- Waine State universiteto bacha-l 
cijai, Juozas pasitraukė Vokieti-i laurą ir master degree. Dirba 
jon. Ten vedė ir susilaukė sū-| savo profesijoj 
bu Antaną. Į Ameriką — De- 
troitan atvvko 1949 metais. Čia 
gerai įsikūrė,'dirbdamas įvairio
se įmoėse. Prieš 15 m. išėjo į

upėse. . -

GRYBAI SANITARAI l

Du-bravos bandymų stoties miš- į 
ūkininkai pastebėjo, kad ten. kur, 
įauga nevalgomas grybas, di-’ 
I džioji peniofora, pušys ir eglės: 
i neserga šaknine pintimi. Che-'

ir leidžia pensininko 
auksini amžių. |

Amerikoje išmokslino sūnų • 
Antaną. Antanas turi pasikabi-Į 
nęs ant sienos du diplomus — Į

i

Vytukas teisme aiškina:
---Kaip jūs galite mane kai 

tinti už- sufalsikavimą sveti
mo parašo, kuomet aš nemoku 
pasirašyti net savo varde- ir pa
vardės.

— Tamsta neesi kaltinamas 
už pasirašymą savo paties pa
vardės. .

KOJOS NIEŽTI
— Norėčiau pasitarti su ponu 

gydytoju. Kiek laiko jaučiu di
deli niežėjimą kojose.

— Ar nesi tamsta kartais ko
kio banko ar įstaigos kasinio-

ENERGY 
WISE

Change the oil and * 
. filters every 3,000 to 

8,000 miles to avoid 
westing gasoline.
Doni be a Bom Loser!

gerai gyvena.;
‘ »

Juozas Murinas detroitiečiams' 
•gerai pažįstamas kaip duosnus 
Jietuvikų reikalų rėmėjas. JisJ 
priklauso įvairioms organizaci-| 
joms, kaip tai: D. L. Organiza-i 
eijų Centrui, St. Butkaus šau
lių kp.. Radijo Klubui. BALFui, 
Dariaus Girėno KlubuijSusiVie-j 
nijimui ir Lietuviu Namu Drau-! 
gijai. .. . - - . J

Vaišių metu Juozas buvo drau' 
gų gausiai apdovanotas. Brėži-. 
dentas Reaganas. ir Michigąno- 
gubernatorius W. Miliken atJ 
siuntė net asmeniškus pasveiki
nimus. Ant. Bukauskas

Sąjungos skyriams

MARIJA NORKKUM

I

gruodžio meru 12 die- 
pravesti balsavimai į

kylio, kuris bus 
muose 1982 m. 
31 diena.

1982 m. 
na buvo
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■ Besišnekant tsu 
mininku Aleksandru Čapliku 
privačiai, jis šiuos žodžius ra
šančiam Į ausį pakuždėjo: “Mes 
“Taupoje”, jau turime kelis tūks 
tančius Dr-jos santaupų. (Lie
tuvių bostoniškių suorganizuo
ta kredito draugija ‘Taupa” yra 
kooperatyvas, kurio nariais gali 
būti Bostono Lietuviu Piliečiu 
D-jos nariai bei narių organiza
cijos — skautai, inžinieriai ir ki
ti, nusipirkę po 5 dol.. “serą”. 
To kooperatyvos kontrolės ko
misijos nariu yra ir Aleksan
dras Čaplikas). Reikia tikėtis.

Draugijos pir- Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius.
■ paruošė, .sutvarkė ir ifepausdi.no geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai).

664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai. Kaina $15. 
J' Persiuntimas — $1.

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

SIUNTINIAI Į LIETUVA
KAISTAS Iž EUROPOS SANDtLIŲ

£608 West 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2781

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVIC1 

J50I W. IMh St, Chicago, nt 60629 ♦ TeL *25-2731
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JAY DRUGS VAISTINE

« rm^nvGAi uhldoxi bxckftai • fannh mat iaju 
DUKYNAI • KOSMETIKOS &J5KXENTB

Atdara šiokiadieniais M9

r-raffleiixTi nuo ? r
F-

i t

ILHILII 1'1 LTl.r tf irt EFl.IT

50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ 
ATEINA LIETUVA,

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

Ir patarė mums toliau studijuoti.

JLtfna F25. Kieti viršeliai

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 50608

• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno Ir molsfci 
1954 m. metraštis. Jame yra. vertingi, niekuomet nesensta, Vines 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Sfankoi, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau*: ir Yt 
Meilaus straipeniai bei studijos, iliustruotos nuotranJ---^’■ fj 
M. K. Čiurlionio. M. Sileikio, V. Kašubas, A. Rūkltelės ir A 
kūrybos poveikslais. 365 puaL knyga kainuoja tik

O DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rslytojos Ir !•.«• 
fialų šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie 
iventes ba^jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim!* 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja >2.

9 VIKNISO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apra-y- 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausu 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta akirsnrfiais. Tr 206 puslapių knyga 
parduodam* tik už IX

• LLk/ItjV ifKASTS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašaui £• 
{domiai parašyt* studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės-Į 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienais 
HetuvIuL Leidinys fliuatruots* nuotraukomis, pabaigoje duodami 
ritervardžių pavAdlnima’vIr jų vetttalal JI vokiečių kalba. Labai 
nxndlngoje 335 puaL knygoje yra RytyrSshj tanėbpta. Kates ?<,

T KS EAUM1S E1M2, rašytojai Petronėlė* Orintaltės 
minimai te minty* apie asmenis Ir vietas neprik. Lietuvoje tr pte. 
maišiais bolševikų okupacijos metai*. Knyga turi 234 paslepiu*, 
bet kainuoja tik 15.

• JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesttpr**- 
tsi Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik n* 
Jurgio Jaštesko knygoje tple Juliaus Janonio gyvenimą ir po* 
riją. Dabar būtų j| galim* pavadinti kovotoju uf žmoffaus teisei, 
Knyga yra didelio f*»mato, 265 puslapių, kainuoja M.

BATTRINfS NOVELtS, 8L loečenko kfiryba, J. Valričta 
vertima*. p«L knygoje yr* 46 ląmojtegų novelių. Kain* H, r

Knygo* gaunamo* Niujleaoe, 1TW So. Habted Cblctg**, 
E BOSM. Ųlmkajll faŠti, frMKl l*5

ifepausdi.no
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Ar Pekinas susitars su Maskva?
Jeigu Amerikos diplomatai pajėgtų atsakytį į šį klau

simą, tai atneštų didelės naudos savo kraštui. Gal ne tik 
savo kraštui, bet ir visam pasauliui.

Prezidentas Niksonas buvo įsitikinęs, kad Amerika 
pajėgs atitraukti Kiniją nuo Sovietų Sąjungos. Tai buvo 
sunkus darbas, bet jis, būdamas JAV prezidentas, nuva
žiavo į komunistinę Kiniją, Pekine susitiko su atsakin
gais tuometinės Kinijos pareigūnais, pasimatė su Mac | 
Cetungu ir atplėšė komunistinę Kiniją nuo komunistinės 
Sovietų: Sąjungos.-. /
i -Prėžidentkš' Niksonas taip jau tuščiomis i nelėkė į 
Kiniją. Pirma jis ten pasiuntė -dr. ;Henr£ Kisingerį. Pra
džioje jis turėjo įtikįni|i‘:Kišingerį, kad pii’ma nuvažiuotų 
į Kiniją, įtikintų tuometinės Kinijos valdovus, kad jiems 
yra didesnis apskaičiavimas turėti artimesnius santykius 
su demokratinėmis JAV, negu su diktatoriaus valdoma 
Sovietų Sąjunga. z

Jeigu Niksonas nieko kito būtų nepadaręs savo prezi
dentavimo metu, bet atplėšęs ilgiems šimtmečiams Kiniją 
nuo Sovietų Sąjungos, tai jis Amerikos istorijoje būtų 
buvęs didelis vyras. Bet jis padarė didelę klaidą prezi
dentūroj. Jis buvo jūreivis, studijavo teisę ir įsivaizdavo, 
kad prezidentas gali būti visagalis. Prezidentas yra labai 
galingas, bet yra dalykų, kūnų ir prezidentas negali 
imtis.

Prezidentas galėjo pasiųsti į teismą savo agentus, 
įtikinti teisėją, kad demokratų centre yra pavojingų 
slaptų dokumentų, gauti teismo leidimą ir iškrėsti visą 
Watergate viešbutyje buvusį demokratų centrą, bet jis 
to nepadarė. Jis pasiuntė ten savo agentus, kurie slap
tai įsilaužė į demokratų centrą ir' viską išvertė, bet 
pavojingų dokumentų nerado. Blogiausia, viešbučio poli
cininkas, saugojęs koridorius, sučiupo prezidento Niksono 
pasiųstus agentus. Tai buvo didžiausia prez. Niksono klai
da. Dėl šios teisinės klaidos Niksonas prarado prezi
dentūrą.

Šios Niksono klaidos nesuprato ir Mao Cetungas. 
Jam labiau rūpėjo šį nesusipratimą išaiškinti, negu pa-

čiam Niksonui. Kinijoje jis galėjo padąryii tą patį, ką 
Washingtone padarė Niksonas, — ir nieko jam ten ne
būtų atsitikę. Mao Cetungas nenurimo, kol su pačiu 
Niksonu tuo reikalu neišsikalbėjo. RespubHkėnų partijos 
vadai Niksonui į akis pasakė, kad jis padarė didelę klai
dą ir jie ateityje negalės jo remti Senate. Tai pasakė jam 
į akis senatorius Barry Goldwater, įtakingiausias res
publikonų vadas.

Niksonas nusigando. Pabijojo bylos. Nenoi’ėjo, kad 
Kongresas jį pasistatytų tarp advokatų ir Kongrese jį 
k’ausinė^ų. Jis pats atsisakė prezidentūros ir išskubėjo, 
iš Washington©, palikęs net magnetofpnisęs )Įaos$eiv>. 
Jeigu jis būtų iš Baltųjų Rūmų taip neskubėjęs, taį bfrų 
Tuiė'ęs viską išvesti. Tai būtų galėję būtį jo nuosavybe. 
Kada Niksonas išskubėjo iš Baltųjų Rūmų, tai Fordas 
atleido buvusį prezidentą nuo visų įstatymų laužymo.

Mao Cetungas atsiuntė specialų lėktuvą į Kalifor
niją paėmė buvusį prezidentą, nuvežė į Fekiną ten ke- 
'ias dienas klausinėjo, kaip ir kas atsitiko, kad jis neteko 
prezidentūros. Mao Cetungas negalėjo suprasti, kaip 
Niksonas galėjo būti atleistas iš prezidento pareigų. Jam 
‘■aip pat rūpėjo išsiaiškinti, ką Niksonas turėjo galvoje, 
■<ai tarėsi su Kinija glaudesniems santykiams nustatyti. 
Jis taip, pat norėjo patirti, ar tie santykiai nebus nu-» - ... ;
traukti. . į V’

Niksonas nesuprato, ko prezidentas negali daryti, j 
užtat prarado prezidentūrą. Mao Cetungas nesuprato j 
už ką Niksonas buvo išprašytas iš Bailiųjų Rūmų Ir bi- j 
jojo, kad JAV nenutrauktu Niksono padaryto su^tąrimo. i 
Niksonas jam išaiškino savas klaidas ir įtikino, kad susi-1 
tarimas tarp JAV ir Kinijos galioja. !

Niksonas įtikino Mao Cetungą, kad reikia siekti su- i 
artėjimo su Amerika, o vėliau įtikino, kad susitarimas 
galioja net ir tuo atveju, kai Niksono jau nebuvo Bal
tuose Rūmuose. Bet kai viceprezidentas George Bųsh 
važinėjo į Pekiną ir tarėsi su Tengu Hsiaopingu, tais jis 
didžiausius nesutarimus sukėlė. Viceprezidentas dar kar-

JŪRATĖ Kt KASTYTIS

VL. BAKpNAS < ,/ r

PASTABOS IŠ TOLO
(Tęsinys)

Lietuvė ‘‘iki grabo lentos”

GuVir pavėluotas (bet vistiek 
ne pervėlųs) nekrologas darbs< 
ęią; jLps Angelės hetuvęi — yėl- 
kžjįi, Adelei Bajaljėnei staiga ml 
tusiai lapkričio 22 d. 1982 m. 
LGs.Ąngelės.. > ■

tą važinėjo į’Pekiną ir abu kartu nieko neišaiškino. Jis I A.. Bajalienė prieš 70 mėtų 
kiniečių įiesupi^bo, jam nepavyko visko išaiškinti. Aiški-- Amerikp-e, yisar jaunud- 
uosi, bet neiSsiaiškino. ,įė

galime tik spėlioti, nes kiniškai nekalbame, jų Į “'jį’A*'*
paerisįkimų nesekame. Mums atrodo, kad kiniečiai šiam Į £U-r sįeb$0: čikagojė netčk ?^- 
klausimui geriau gali atsakyti. ‘ Jie seka -kiniečių gyve-j kurti; bet įr įsaj»Bgti- Į-Liėtii- 
nimą. Jie visus politikus arSau pažįsta. Mes tūrime Tai-j viškųjų org^ž^djų ^ildą/met 

r ” . i , - ■. į jį. .srflįjge .r^jfcąfp* talka;
] Antano Vanagaičio V radi jo'- .-vė-. 

landei aJ.P&rąkČlusi *j- Lįs An
geles. čia taip pat -tuo] surado 
ryšį su liėūiyięfccmis..organiza-

vane leidžiamą anglų kalba mėnesinį žurnalą, kurio vir
šelis papuoštas Kinijos lakūno, šiomis dienomis atskri
dusio iš Kinijos, fotografija. Kartų su jųp ąedį -ir-suža
dėtinė. Kartu su atskridusiu lakūnu sėdi ir .dr, Ka čęng-

JUOZAS ŠVAISTAS-

ELDORADO
(Tęsinys)

— Sakai, kaip šunys? Taigi ,kad ne. Šunys 
susipiauna ar dėl kaulo, ar dėl katės. Reiškia, 
dėl ko nors konkretaus. O dėl ko gi mes čia nuo
lat pi:įdomės, rupūmil? Kad vienas praktikuojąs 
katalikas, o kitas ne? Kad vienas aukštaitis, ar 
žemaitis, c kitas suvalkietis? Vis gangrenuotos 
ambicijos, vis nesuderinami Individualistai. A is 
varliškas pasipūtimas, vis garsūs buvę žmonės, 
išreklamuoti visuomenės veikėjai. Taigi. .. Šuber
tas, pasakysiu, šiandie visos tos praeities ambici
jos ir visi turėti titulai, jeigu jie nėra pateisinami ’
Kas man šiandie toks buvęs direktorius, ar titu
luojamas daktaras, jeigu jis tik šliaužioja ir nuo-
lat verkšlena? Ir, apskritai, daugefiš mūsų vadi
namųjų inteligentų — tik pernigusių pšavą^ūrio 
kopūstų romantika, šiandie visi mes daug pras
čiau vertinami, negu tas. kuris padoriai pasiuva 
švarką, ar stpiriai sutaiso batus, arba miške mal
kų prikelta. Svarbiausia susiprasti, kas mes 
Šiandieną esame ir ką galim dar. Susipratę ty
lime stengtis eiti su gyvenimu, o nesivilkti už
pakalyje ir lesikandžioti, buldogiskai atkišę biau- 

u snu’.į. Vadinasi, koks biesas čia mūs siundo?
Si,.', i nelaukt-' Did ūkio intervencija tary- 

. .. į.-ei kūnas įriti enke visus. Gerokai palaukė
ki . filosofiškai bandė spręsti Jukna.

_ A< ir;, ,ivč*. nj, kad čia ėfdvė ir orą5 tnip
• > *

gana dąųg tąip vądia&mų “ga- 
ranlivų dokumentų^ po ka
ro norėjusiems (iš Vokietijos) 
'tvykt: Amerikon, “dypukams’’. 
Daug jos paslauga ir pasinaudo
jo. Buvo jai parodyta, tikra pa- 
dėka ir pagarba kai jos kais
tą nešė (grabncšiais buvo) — 
'o<s priauga. paJr.audoję ir Ame 

Į ikon, čia į Los Angeles rtvy- 
Į kę ir apsigyvenę “dypukai”. Čia, 
j Los Angeles, rm mirę daug žy- 
I mestasis vardais (pavardėmis) 
: ž:numu garsių ir ne taip garsių 
į lietuvių, bet nei vienose laido- 

■ųvė-e nėra dalyvavę tiek daug 
| žmonių, kaip šitos tylios, darbš

čias. labai lietuviškai veiklai at
sidavusioj patrijolingos lietuvės, 
too pač u puikios amerikietės, 
Adelės Bajalienės paskutinėje 
kelionėje. Pirmą kartą, šia lai
dom viu nroga. polaidotuvihiams 
pietums buvo užsakyta didžioji 
šv. Kazimiero parapijos salė, ku
ri, salio ma, buvo taip pat pilnu
tėlės laidotuvėse dalyvavusių.
. Du išskirtini mmnentai Ade
lės Bajalienės laidotuvėse ji 
buvo pdaidota aprengta puikiais 
tautiniais 'rūbais — kuriais daug 
kartų būdavo pasipuošusį taų- 

|tmių švenčių metu. Rodo, tai 
- ; - • ?. ; > 1 ar nebus eta pirmas atsitikimas,

ląndėlės. -vę&lpję. |r^p ir sakaUj

į Antra: glės, puokštėmis^ -ir 
vainikais, netilpo bažnyčios 
prieangyje — daug buvo šu- 

' dėta prie įėjimo ant laiptų, .o 
į kapines gėlės atvežė speliąlus 
(gelininkoy.sjinkvėžimis..
5’elinnės Adelės, vyįui Henri

kui i sutikus, pciaidotIivlhiu pie
tų dnėtu naujoji Tautos Fonįjo 
atstovybes -Į^bs Aųgėfes)L^ii- 
minTnkė dr- B.. Rąulfna^^iė. su- 

betonų.: šimtų dole- 
.rnj — įatazių^ Adėlės Bajalię- 
pėsAa^dą TaūtosFčįido Sąa^šuo-

, '.'-A'".'

'Kauta Tautos Fcmdį^ 'atstovybė
Trumpai .prieš. VLIĮ&) seimą 

;Los Ang'ėĮėi. iširoį. Ud,tol veikū- 
1 kušiu Aj^nų.- • MątkėEieium 

si čia Tautpa. Rondo, rljsjovybe 
su gana sėkmingai Tįęi toi .Vęi- 
priežakyje. .VLIKo .vajdyįos pir
mininkės dr. K; Bob^ js, fenky- 
damąsis ęią ^įjKb.sdipo ppega,

prieškeDs. metus ton veiklčihj grabe lentos... 
jsipmgu>Įajji ?avo vyiįij HepriJ 
kui,.kūriš yra Radijo .Klube yį- Į 
eepirminjnkaš. ir programų'ko-|

- oę^atorius, taip pat vienas, is J 
garso technikų. • * 1

• Palaidota lapkričio 27 .-xĘ ^v.Į 
. Kryžiaus kapinėse.. pačio ją- gę-į 
fit tsįėįe ir brangiausio kA-1 
pūlių ^mtkalnėje. nuo - kur;:.į9.a-j 
tosa - mėlynasis Paeifiko • yandė-’

, ū'ynas,'. visame savo gi’.ežjąAksd-

Tąbąi ięk^in^pšj^^ jr;
įijtųs- metu Įi •kitbs .di.ęncs. 4^-:
-.ijrj<Šį/fg7) TXM šv.
parapijos -bažnyčia jbuyc . Į^&gjįlį

.^yta lietuviška 
r-iktėri:^ |tad' ir razaačių. 
kalbėjo, ir. šv. mišias^kongas, kuris žurnalo Azijos požiūris įžanginiame taip ei jonus, įsijungdama, juweiklon 

—buo iki
“Nėra jokios abejonės, kad galų gale Maskva ir betuviškosios'^fjo .įlos ■ AA-] ne palydėjo kunigas;--..svį^s 

gėlės).-valandėlės. -Daugelio’ or- net iš Bro'okiyno, K.
ganiacijų veikloje '— buvo .Bučmys--_____ ____ __ ___

- - vienose ar kitose .ju valdybų su TUJ.i0
donos vyriausybės žengė pirmuosius . žirnius te į dėtyje- Ypačiai iabai aktyviai 'dmigasj : ;>
pačia kryptimi”.

rašo:

Pekinas paduos vieni kitiems ranką komunizmui 
plėsti visame pasaulyje. Nauja yra tas, kad abi rau-

Pradžioje Pekinas priešinosi Maskvos pasiūlymui už-’

Bučmyš- -- “fterb^B^iko’' redafc 
torius, sakotaa, .Banalių šeimos

... . . . - .

’ dalyvavo dabartinės radijo va- Adėlė BajaŪenė.’yra sudariusi ‘
i ■ ■ ■ —Sž: ’ r ;.l—---- ’

kraštą valdo ne karo mokyklas baigę generolai/.bet -Ki- 
megzti glaudesnius santykius. Valdžia net užsienio rei- nijos pilietinį karą laimėję komunistų karo vadai,

apgynė Tengą, kai “kultūros revoliucijos” šalininkai no
rėjo jį sunaikinti, bet pats Tengas nesūšaudė-nė vieno 11; 
4 komunistų gengės, norėjusių suruošti perversmą-’ Mao 
Cetungas skaitėsi su karo vadovais, sų jais skaitosi .ir 
Tengas Hsiaopingas. * . ;. - . • ’ /.

Kinijos komunistai pažįstantieji Taivano ’ veikėjai 
tvirtina, kad Kinijos komunistai greičiau paduos ranką 
Maskvai, negu Amerikai. - -

kalų minister j atleido dėl to, kad jis labai susižavėjo 
Maskvos pasiūlymu, bet Pekinas pradės kalbas ir susi
tars. Reikia turėti galvoje, kad abi pusės yra komunis
tinės. Tarp rusų ir kiniečių gali būti nuomonių skirtumai 
antraeiliuose klausimuose, bet patys pagrindiniai klau
simai juos jungia: jiems rūpi pavergti pasaulį ir primesti 
komunistinę sistemą. -c;

Reikia neužmiršti, kad Tengas yra komunistas, kad

veikia. Tuos veiksnius mūsų sąlygose pavadin
čiau penktuoju ir šeštuoju matavimu.

—■ Įdomu, vyručiai! — nenutilo Uldukis: — 
1 Mūsų ekonomistas ir visuomenės mokslų skleidė-, 
jas DyPy gimnazijos jaunimui išrado naujus ma
tavimus. Bravo, Adomai! čia vis dėlto ne kiškio 
spira. Tu užpatentuok skubiausiai. Nepražiop
sok! Dabar, mat, tokie laikai: kas pirmiau ką 
ners svetimo nukniaukė, to nuosavybė ir biznis..,

— Pala, pala. Jonai'. Prisičiaupk truputi. Pa
siklausykim: už dešiniosios mūsų sienos kažkas 
ypatingesnio vyksta. Kiek aš suprantu, paside
da šeimyninė tragedija.

Už colinių lentų sienos, kur vėpsojo piršm 
platumo plyšiai, aiškiai buvo girdėti besibarančių 

, žodžiai. Taip aiškiai, kad, rodos, tame pąt 
baryje, nieko nesivaržydami, kėlė viešumon ftty-
mius savo šeimos reikalus. Vienas bąlsas J>aritor 
niškai sausas ir aštrus, Antrasis — išlepintas, 
minkštas, sultingo patrauklaus tono. Nuolat bu
vo girdimi trenksmai į stalą ir stiprus aukštai iš
keltų grindų dundėjiijtes. Vyriškis, matyti, rams
tė savo žodžius kumščiu ir skubiais nervingais 
žingsniais kambaryje.

— Stefa! Paskutinį kartą įspėju, kad dau
giau nebematyčiau tavęs su tuo niekšu Pranai
čiu! Ir daugiau nė kojos čion jis! Supranti?-Nu- 
leisiu kraują tam drigantui!

— Juokingas tu, Staska, ir tiek. Ypač daban
— Aš — juokingas? Nuo kada gi tapau tau 

juokingas? Kodėl nebuvau tada juokingas, kai

visų apleistą, išvargusią ištraukiau iš dvokiančio 
nuodingųjų dujų.fabriko?

— Argi aš maldavau, prašiau? Priešingai, 
pats buvai labai patenkintas ir laimingas.

— Stefa, jei tu nesi dėkinga, nors nebūk tc- 
kiaįžūlil '

— Jei atvirų ką nors pasakau, tai tau tuo
jau įžūli. Keistai Ko gi tu nori iš manęs?

| — Bet ko gi tau trūksta dar? Dėl tavęs štai
Unroj nuo rybo ligi vakaro vargstu, kai kiti pil- 

,vus išvertę voliojasi sau. Aš ris stengiuosi, kad 
itąū riganečių, saldumynų, riebalo geresnio...

—r A kodėl gi ponas Pranaitis arba Pryšman- 
tas nei taip dirba, nei vargsta, o visko turi?

-— Bet kas gi tai per žmonės.! Kaip visi pa- 
j juos žiūri?

— Nūsispiaut man į visus tuos tavo pado
riuosius! štai kas- •. ,

— Bet kąi MP įsimaišo^ niekam tadą stpvyk- 
Įloj garibės nesudaro.

— Ar čia labai svarbu? šiandie yra, o ryt gal 
Jay nefcębus itei šftų tavo žfnbmų. nei MP. Norė
tum ir tu spekuliuoti, aš $nau — -tik nesugebi. 
Štai kas... Vienintelis, ką tu gali dar ~ nuolat 

j prikaišioti man. Dėl Dievo meilės, nekankink tu 
manęs šlykščiais savo įtarinėjimais ir vienuma.

; Jei tu nesugebi lengviau gyventi, argi aš čia Kalta 
ir dėl to turiu vargti? Ką gi aš čia gerą matau 
toje dvokiančiojė dėžėje? Tai pikčiau negu kalė
jimas. Jei truputį išeinu į grynesnį -orą, tuojau 
skandalas, tuojau “paskutinį kartą tave įspėju”. ;

ąusjcyybg,. kurią, kaip; iš ponios 
RaulTęnajtięnąs ęs& įatyręs^jąi 
labai greitai ■_ -papyko .. sudaryti: 
Naujoj į Tąūtos Pondp. ąisiovy bė 
(komitetas) dabar yrą tokios'su

dėties.: pirnųninkė -VAr. B. Rau- 
liriaiiięntė, .vich-jpirmjniiiąs dr. 
Ė. Giedraitis sekretorius.—. Ą. 
Skirtus ir. iždininkė- Angelė 
Nelsienė.
Dr. B. Raulinaitienę Australiion 

Vietinio (J-<as Angelės) Tąutos 
Fondo komiteto pirmininkė. dr. 
B. Rąulinaitignė vyksta Austra- 

(Nukelta į 5 pšt ?

Gal nebeilgai teks tau mane kankinti.. . Ne, Stas
ka, gąl aš ir patį ilgiau nebeištveraiu taip....

— Stefa, Stefutę I kąm taip skaudžiai... Juk 
aš iš meilės... Tik iš meilės tau. Argi tu nežinai, 
pupuliuk, kaip aš ’myliu tave...

— Taigi, myliu.'.. Gera eia tavo meilė...
Pamažu balsai nutyla. Atsiranda jausmingos 

dūsaujančios pašnibždos. Netrukus gailiai sucirp
si silpnutė dvigubo svorio slėgiahia lova

Bliūdžius tyliai, beveik paslaptingai, su ko
miška mimika jritaiškia:

Pagaliau daromos paliaubos. Jos kaito jas i 
dažnai, tik vargu ar įsigalės pastovioji taika...

Uldukfs pasipiktina:.
— Etl man visai neįdomu klausytu ar šni- 

pinėii, la| fe&lOįl®* daroma. Verčiau grįž 
khn 'rt-tę Adomo tų problemų. f *

Jukna atsipūta/ pasitampo. Rodos, ilgai; ir 
daug rengiasi jis kalbėti.

— Taigi. .. orą# ir erdvė; kurių mes reiką- 
lingi ir kurių lab^ųąai trūksta mums. Fatališkas 
ir žiaurus dMykas loji erdfvė, ypąč vokiečiu tau
tai. o grange h- muĮtaš "Endvės godumas
toli nūtVtadė vokleSūs j rytus, fcferštingas to go
dumo atnslū’gis ptoūha * if įrūda atgal milijonus. 
T’oniškai riąubinga: grūda į daug mažesnį plotą.

(Buk daurišu)

Nstuįicnos. (Tlreago. Ilk. šat.-Mondav. Jan. S-10.1083
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DR. PAUL V. DARGIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Wastchester Community kiiniko* 

Medicinos direktorius
1938 S. Manheim Rdn Westchester, 111. 

VALANDOS: 3—9 darbo dienomis 

ir kas antrą šeštadienį 8—3 vai 

Tel: 562-2727 arba 562-2728

VAKABŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti
viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus

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

'Ml

Charles Stasukaitb 
FD. LE. 
(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

TEL. 233-4553 
Service 355-4504, Pafle 06054

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pa .gal si tarimą

PASTABOS IŠ TOLO
(Atkelta iš 4 psl.)

h j on, kur iš Los Angelės ten 
vyksta'“Spindulio” jaunimo an- 
samblisį su jo vadove O. Razu- 
tiene ir muzikiniu palydovu Ri
mu Polikaičiu priešakyje (50 as
menų), o kita grupė tėvų ir ki
tokių jaunimo rėmėjų (20 as
menų) išvyksta dieną vėliau. 
Laimingos kelionės ir laimingai 
sugrįžti visiems.

SURADO DVI IŠIMTIS

/
I j 
i

OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71rt St. T«L 737-5149 

Tikrinį akis- Pritaiko akinim 

ir “contact lense/’.

— Ar tiesa, ponas profesoriau, 
jog» jūs galite susikalbėti viso
mis modemiškomis kalbomis?

— Ne su visais, gerbiamasis. ..
— O kokios išimtys, galėlų bū-

Nuta-utėjimo ir nutautnumo 
k&rtcmic

Lenkijos lietuvių žurnalo 
Aušra 32-3 numeryje Lenkijos 

liet, kultūros d-jos pirm. ir'to 
žurnale redaktorius E. Petrąš-

mo procesas mūsuose vyksta, ir 
i Itųr reikia ieškoti jo priežaslių? .

— Mano žmona. Žt uošvė.

Pasirodo nėra taip jau lengva 
atsakyti j, šiuos du klausimus. 
Nūtąutėjimo procesą geriausiai 
parodytų tautinė statistika, ta- 
ČJau mes jos- neturime. Net ir 
Cefitfine,.statistikos valdyba ne- 
iuj-į'/įautybinės Lenkijos pilie-

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IK 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2454 WEST 63rd STREET

PASKUTINIS ŽODIS
— Kuo pasibaigė vakarykštis 

tavo ginčas su žmona? — klau
sia Jonas draugą.- —

— Nenusileidau. Paskutinis 
žodis vistiek buvo mano..

— įdomu, ką gi tu jai pasa-

Ofiso teiefeoM: 774-2840, 
Reritireije* teleC; 441-5545

— Pirk pagaliau sau tuos kai
linius, jei jau taip labai patiko.

asimiliacijos procesas. Jis ypa
tingai spartus išeivijoje, o lėtes
nis tautinėse mažumose, gyvenan 
čiose autochtoniškai, kaip ir lie
tuviai Punsko-Seinų krašte. Ka- 

' dengi tai objeyvus visuomeninis 
reiškinys, naivu būtų kalbėti, 
kad jis gali būti visiškai sustab- j 
dytas, tačiau tai nereiškia, kad » 
jo negalima sulėtinti. Nutautę- L 
jimo sulėtinimo siekia visuo- 1 
met ir visose tautinėse mažu- , 
mose labiasiai tatiškai susipra
tusi tos mažumos dalis. Geriau
sias pavyzdys tai jaunosios lie- i 
tuviškosios inteligentijos pastan- ] 
gos, siekiant tautinio ir nąciona- Į 
Jinio lietuvių, tautos atgimimo 
XIX-jų amžinus, pabaigoje, šiuo 
metu tokią rolę atlieka visos tau 
tinęs organizacijos išeivijoje, ne
žiūrių L. jų^poli tmių nusistaty
mų.

Mūsų sąlygomis ši rolė atiten-

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

V<

I-
-■

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-6440

FLUKiDA TIKROJI'PAŽANGA

Prostatos, inkstų ii šlapumo- 
- takų chirurgija. - - 
5025 CENTRAL AVĖ.

St Petersburg, Fla. 337If 
Tel. (813) 321-4206

Vienoje televizijos programo
je pravestas pasikalbėjimas su 
eiliniu amerikiečiu. Į klausimą 
kurioje srityje jis įžiūri didžiau
sią pažangą, atsakė:

— Dabar moku du svkius dau.
♦ *■

giau taksų, negu anksčiau”...

biu netikto krąštb,;bet:k?ki
tur fšeiyijojė.. gyvętiaptiems
liątuyiątoX;<klą*^inattiYį^arae|-' čių^gųdetieš. duomenų. Todėl net 
kiek sutrumpinę, tą'.s|raipsnį įy pickslininkai- kaip antai prof, 
čia persisjaugdinaipj^ ’■t'Rež. ^yilėckis. pasitenkina vien apy-

; / Lenkijoj. Įį^ėtuvid ■•'^štnHne* fikriais škaįSais.-'Ir mes patys 
nes? ’Bratfgijds^ fetatai nė tiktai "nežinome, kiek zmc-
fonbūfabjy všibėorganizacijos mų-lietuviu tautybes iš viso, gy- 
tikslas- Jr idarbo' formas. * Čia .veĮUc Lėrįkipje,tibet net tiksliai 
įį2įba^a:č.ąpgt%Hetuyių kultūros n^^feė,^ki^<:jųv gyvena; Su- 
puosėlėjim^i Ėėtiivių kultūrinės valldį v^aiyadi|dje,; į Galima.- tą- 
— š\'iečiamosios-Veikios remi- ęlau-^stėbėti,;kadytėb

• mą kalbos ir tautosakos puošė- į Kefavių. kalbiais, plotas mūsų
įėjimą, kultūros paminklų ap- krašte gerokai "sumažėjo. Štai ka Lietuvių visuomeninei kultū- 

sOTi žinonės prisfKtena, kad am
žiaus’ Prid^ojiB‘lietuvių kalba

Tarp šių visij išvardintų ir ne- nębUyO;.-^
išvardintų Draugijos- tikslų, at- dabar nfežš jati iiėras lietuvio, 
rodo, trūksta vienoj pagrindinio, Tąip pat šiame amžiuje lietuviš- 
to svarbiausio; kuriam .tarnąuja kąį>buyo.kalbama Vižarriio apy- 
visos darbo formos. Jis, rodos,- Enfcėse.'. .Suvalkų..savaitraštyje 
visiems aiškus, visi jį>-žifi€»Hė, “Krajobražy”' išspausdintame
tiktai kažkodėl nedrįstame jo straipsnyje hiepodieglbšei”
aiškiai suformuluoti.- Tad pava- (Nf; 1-^82) •’ paduodamos P0W 
dinkime jį vienąkart tikruo- organizacijos aktyviausių, narių, 
ju vardu. Visi Draugijos ir' ne veikusių: 19!Sū m. Seindose pa-

saugą ir t. t.
s

ros draugijai, jos aktyvistams, 
visuomenininkams, mokytojams 
ir pan. Norint visgi nutautėji
mo procesą lėtinti, būtina pa
žinti jo priežastis, varomąją jė-

Daug yra tų nutautėjimo “va
romųjų jėgų”i Viena stipriau
sių, tai šalies civilizacinė pažan
ga. Taip buvo žiloj praeity, taip 
ir dabar. Prisiminkime, kad lie
tuviška dvasia Lietuvoje XIX a.

f

KNOW YOUR HEART
PERKRAUSTYMA1

Lcidinui — Pihu apdraeii 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA kortele*.

R. ŽER8NAS. T*L 925-8063

Apdrausta^ perkrauctymae 
14 ivairiy atstumu, 

ANTANAS VILIMAS 
Tat 374-1 M2 arba VLitM

tik Draugijos veiksmai turi-vie-: • variĮėsi ‘.Daug jū - neabejotinai j buvo išlikusi kaime, baudžiau- 
ną bendrą ir svarbiausią tiks^-ą: t^ų^škoš’id&hėsj .tačiau, jei tiei ninku tarpe, nes Į ten ano laiko 
pastoti kelią mūsų lietuviuos žnw»es -dalyvavo toje organiza- civilizacijos “Naujovės’
tautinės mažumos nutautėjimui. 

■’ Šis tikslas daugelį metų buvo 
ir sąmoninkai. ir' nesąmoningai 
slepiamas. Lyg ir g'ėdinomės 
aipie tai viešai kalbėti, o- gal ii 
politinė šalies konjunktūra to
kioms kalboms nebūva palanki, 
ypač praėjusiame dešimtmety- kai bemaž-nekalba..ir sunku bū- 
•e- .V

Tačiau dabar,, ypač, kai tauti
nių mažumų Lenkijoje ■ egzista
vimas kelissyk buvo viešai pri
pažinta . aukščiausio, valstybės 
pareigūno, atrodo, nėra reika-

o su jo
mis ir lenkėjimas nebuvo dar 
prasiskynęs kelio. Greičiausiai

ci joje, - rodo? kad jie buvo nu
tautėję ir laikė save lenkais. Pa
galiau imkime ir. daug vėlesnius sulenkėjo tautos viršūnės — ba- 
faikus. Štai dar šešiasdešimtais; jorija. Šiuo melu civilizarijos 
metais Aradninkų kaimas gar
sėjo lietuviška saviveikla. Šiuo 
metu jaunimas ten jau lietuviš-

i tų įsteigti lietuvišką meno kolek 
tyvą. Pavyzdžių būtų galima 
rasti kur kas daugiau.
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MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

-UI ■■
y

I

1

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2b33 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė.,*Cicero

Telet 476-2345 '

ir nutautėjimo ryšys truputį ki
toks, bet visgi jis matomas. Len
kijai ekonomiškai besivystant, 
sustiprėjo žmonių gamybiniai 
santykiai—lietuviškas kaimas pa 
sidarė judresnis, kaimiečiai pra
dėjo važinėti, palaikyti ryšius su 
kaimynais lenkais, kilo reikalas 
dažnai vartoti lenkų kalbą, pa- j 
galiau pradėję kurtis mišrios šei- ] 
mos. Visa tai, be abejo, sparti- 1 
na nutautėjimą. Civilizalijos 
pažanga pasireiškė ir tuo, kad

(Nukelta | sėst'- puslapį’ j
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TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

i

JW«k tori'?

TURIMI 

KOPLYČIA* 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

Aikštes automobiliams pastatyti
trr rrirt trr imu

VANCE FUNERAL HOME.
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650

CK1JŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
Patarėjai ir Laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN1

SOPHIE BARČUS
4ADIJO 4EIMO5 VALANDOS

bet visgi, vyksta. Tar vadinamos

Dog’s Life
tTEPUNAJs C. LACK LR SŪNŪS

77B-154J

BUTKUS - VASAITIS
T*L: OLympic (-1H4

TeL: LAfv*to 1-3471

,• .Tautinių mažumų, nutau
tėjimo. procesas yra natūralus

AMSULANSG
PATARNAVIMAI

I 
M

715’ So. MAPLEWOOD AVt 
CHICAGO, i L 4042*

■
I
BInuo 8:30 iki 9:30 raL ryto.

StotiM W0PA - 1490 AM 
tranai hm ja met iš mū^i •tudijo* 

Marquatt* Parka

' HELP IšOUfi HEAR! FUND 

’ HELP YOUR HEART SB

u----- ~v ž ---------~_____.. -a-

(LACKAWId)
-4Z*. w&S'L d'lKKUl icKįiuOGt 7*1213
’VZM SOUTHWEST HlUhWax, nuw Hilu, Lil >14*441*

lo mums ir toliau žodį, “nutauto- 1 rei^ęinys ir vykstajęisųr, kur tik 
jimas” laikyti savotišku tabu, gyvena tautinės mažūmos. Vie. 
O jei jau taip, tai pradžioje pra- nur jis spartesnis, kitur lėtesnis, 
vartų išsiaiškinti^ ar nutauiėji-

j® “Lietuvos Aidai
KAZt BRAZDŽFONYTt

ttdleaio -&30 vaL vakaro- 
Visos laidos ii WCEV stotie*, 

banga 1450 AM.
St Petersburg, Pta- 12:30 vaL p p. 

tš WT1S stotiea. 1110 AM banga.

2646 W. ?14t SUeet

Chicago, Illinois 60623 
Telef. 778-6374

M*Kg 3t«» BPMMBt

vrssr

K TMT wwnBt

CXAiCOUS SAN W—VX

Irx
OCXS

He onMcw m Ą

UNCOMMON SENSE, 
THE AGING DOG’S HEARING 
AND EYESIGHT OFTEN 0ECCMČ 
LESS ACUTE, BUT OLD FIDO 
DOES NOT SUFFER. HE 
COMPENSATES FOR THESE 
LOSSES WTHTHE DOG’S 
SUPERB SCENTING ABILITY

DCGS NEED MOLE THAlJ 
4C SEPARATE NUTRIENTS TO 
MHieJE A BALANCED DIET. 
KQ6ER WU GET ALL oe 
T»>ESE NUTRIENTS IN A 
MGH GUAtRY PRERARJED 
DOG FOOD.

HlllllttlllHIIIIII~H I H ! !Ti"’ TT1 ■ """' Į ’ '' • ' 's’ H T'TIMt 
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Suoport Yoor Local

IIIljMC Chicana, III — SaL-Monda\
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