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J A V NEATSAUKS KARO JĖGŲ IS KORĖJOSLIETUVOS ATSTOVAI JAV PREZL- DENTO INAUGURACIJOJE
Prezidento Reagano inaugu- būno’s ir, po iškilmių, autobu- 

racinis komitetas įnešė naujų 
elementu bei atc'švaisčiu inau
guracijos. iškilmėse. Tie nauju
mai reiškėsi daugiau pabrėžiant 
iškilmingumą bei įspūdingumą 
su. aristokratine išraiška.

Lietuvos atstovas ir.O. Bačkie
nė buvo pakviesti, kaip ir visų 
diplomatinių misijų šefai ir jų 
žmonos, dalyvauti visuose inau
guracijos pobūviuose JAV pre
zidento ir viceprezidento bei po
nių Reagan ir Bush garbei. Kar
tu su visais kitų valstybių am
basadoriais jie atstovavo pa
vergtą Lietuvą*-tuo būdu pabrė
žiant jos juridinę egzistenciją. 
Šiais laikais tai nepaprastas įr 
nelengvas uždavinys, reikalau
jąs didelio apdairumo esamose 
'sąlygose.

Iškilmės prasidėjo inaugura
cijos išvakarių renginiais. Sau-1 
šio 18 d. p.p. Donald M- Kendall 
surengė diplomatinių- misijų še
fams ir jų žmonoms pagerbti 
.pietus. Juose dalyvavo diploma
tai ir suvažiavę iš visos Ameri
kos įvairių pramonės ir preky
bos įmonių žmonės bei senato
riai ir kongresmenai. Lietuvos

sais parvežė juos atgal i Valsty
bės departamentą.

t

Prezidentas po priesaikos pa
sakė turiningą kalbą, kurioje 
pabrėžė pagrindinius JAV-bių 
laisvės principus ir žmogaus tei
ses, kuo Amerika vaduodamas! 
grindė virš 200 melų savo vals
tybinę santvarką ir politinę 
veiklą. Iškilmėms teikė nepa
prastai gražų įspūdį jų suorga
nizavimas Capitol vakarinėje 
pusėje, iš kur matėsi Amerikos 
istoriniai didingi paminklai: 
George Washington, Jeffersch 
ir Lincoln.

Po prezidento priesaikos ar 
kalbos, diplomatinis korpusas 
buvo pakviestas Protokolo šefo i 
ir ponios Valdez į Blair House [ 
pietų, po kurių diplomatai ga
lėja, stebėti paradą jiems rezer- 

.zudtose vietose.
Sausio 20 d. 9 vai- vak. diplo- 

matinis korpusas dalyvavo inau- 
r guračrjos baliuje Pension Build-

ing, kur susirinko JAV-bių tūks
tančiai iškiliųjų asmenų. Tai bu
vo tikras Amerikos diduomenės 
paradas, kur išorinis turtingu-

■ X 1~- J • • v - 1 » U- mas mokino,:jų dvasiniu, polė- atstovui tekoidausauianek eit, k.us | a|silan^.^CF..
su buvusio J^sten^annetO; Bnat,. tj
nariais (buvusiais kongresme-> - .. . . - t
neis),, ktirie sėdėja priė<to im
ties stalo. Į pietus atsilankė vice- 
prezidentas su ponia Busi,,-pa- pasj<lžiaugė.
avekmdamas d.plomatus ir vi-; (Uplomatinis korpusas čia

kiek vėliau prezidentas ir ponia į 
Reagan. Viceprezidentas ir vė-. 
liau prezidentas savo trumpiu?-’ 

kad;

sus kitus atsilankiusius. Tą pa
čią dieną popiet Bačkiai dalyva
vo gubernatorių garbei rengta
me priėmime.

Sausio 19 d. John F. Kennedy 
Center buvo The Distinguished 
Ladies priėmimas pagerbiant 
ponią Nancy Reagan ir ponią 
Barbara Bush- Diplomatinio į 
koYpuso ponios, kurių tarpe bu
vo ir O. Bačkienė, buvo suso- 
dintss Opera House ložose, kur 
jos turėjo malonumą išgirsti po
nių Reagan, ir Bush žodžius bei 
sekti programą, kurią išpildė 
orkestras ir baletas.

Tą pačią dieną popiet Lietu
vos atstovas ir O. Bačkienė da
lyvavo priėmime viceprezidento 
ir ponids Bush garbei Smithso
nian Institution, kur jie proto
kolo perstatyti pasveikino Lie
tuvos vardu viceprezidentą ir 
ponią Bush. ■■

Prezidento inauguracijos; die
ną, sausio 20-ąją, visų iškilmių 
metu diplomatinį korpusą glo- 
lujjo Valstybės departamento 
Protokolo tarnyba. Ji parūpino 
autobusus diplomatams nuvežti 
į National Capitol, rūpinosi ten 
jų susodinimu skirtose diploma
tinių misijų šefams ir jų žmo
noms vietose arti prezidento tri-
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mi;Ia CHOMEINI PRAŠOMAS SUSTABDYTI 

KRAŠTUI NESVEIKAS VARŽYBAS .
TEHERANAS. — Jau seniai 

Irane vyksta varžybos dėl įta- 
: kos valdžioje tarp prezidento 

' j Abolhassan Bani-Sadr ir prem- 
vaudamas išreiškia pasaulinės 
bendruomenės solidarumą 
parodo, jog visos valstybės kar
tu su amerikiečiais dalyvauja 
inauguracijos iškilmėse.

Paskutinis inauguracinis ren
ginys buvo suruoštas preziden-

I to ir ponios Reagan Baltuose
’ Rūmuose diplomatams pagerbti. nii pareiškė, kad turėjo būti 
Tuo buvo pareikšta pagarba vieši debatai dėl 52 amerikiečių 

atstovaujamiems paėmimo įkaitais ir jų laikymo'-
Tai įvyko 1981 m. Debatų tikslas — nustatyti, ar 

sausio 27 d. 9 vai. vakare- Pri-1 [aj yra didelis nuopelnas ar 
ėmime dalyvavo 114 ambasado- aukšto laipsnio išdavystė. Jau 

irių, 20 charge d’affaires, jų tAr- aukščiau prezidentas Bani-Sadr 
! pe Lietuvos, Latvijos ir Estijos kritikavo vyriausybę bei parla- 
atstovai su poniomis, be to, mentą dėl vėlyvo įkaitų paleidi- 
Amerikos Valstybių Organizaci- m0, tvirtindamas, kad anksčiau 
jų atstovai. būtų išsiderėta daug geresnės

Priėmime Baltuose Rūmuose salvgos. Be to. jis kaltino mulų 
viskas praėjo labai gražiai, kur. j>2į šijitų dominuojamą parla- 
aukštieji svečiai buvo vaišinami menlą pastangomis jį išjungti 
šampanu, lengvais gėrimais lx?i ■ politinių sprandimų. 
šaltais užkandžiais.

Prezidentui’ ir pcJnrai Reagan 
atėjus, Protokolas diplomatinį 
korpusą, per zėanso tvarką iš
vardindamas per garsiakalbį jų 
kraštus, pristatė prezidentui ir 
poniai Reagan, viceprezidentui 
ir poniai.Bush, Valstybė*,sekre
toriui ir poniai Haig.

Tuo ir baigėsi inauguracijos 
iškilmės, įvairinamos entuzias-

I tiškomis 
raiškomis.

jero Mohammed Ali Rajai bei 
;r parlamento pirmininko Hashe

mi Rafsanjani ir jų visų rėmė
jų. Nesantaikos ypač padidėjo 
sausio įnėn. 20 dieną, paleidus 
Amerikos įkaitus.’

Prez. Bani-Sadr savo įsteig
tame laikraštyje Engelhab Isla-

ATŠAUKS DVIKALBIUS 
PATVARKYMUS

WASHINGTON, D C. - £vie- 
rno sekretorius Ferrel 11. Bell 

■sakė panaikinti visas taisykles, 
.urięs liepia mokyti vaikus gim 
aja kalba pradžios mokyklose, 
furint galvoje njilžiniškaš išlai- 
las, kurias sukelia vaikų moky

mas gimtąja jų kalba, sekreto- 
ius isakė sustabdvti visus tuos 
•atvarkyfmis, kurie verčia mo
kyklose įvesti angliškai ir gim
tąja kalbą pamokas.

jiems ir jų 
kraštams.

spręsti šiuos klausimus. Ik šiol 
80 metų mula Chomeini laikėsi 
neutralumo kovoje tarp vidurio 
kelio prez. Bani-Sadr bei jo pa
laikytojų ir griežtos linijos dva
siškių, kuriuos valdžioje atsto
vauja premjeras Mohammed Ali 
Rajai. Mula Chomeini pirma
dienį pareiškė, kad radijo ir te
levizijos stotys nesikištų į šį 
konfliktą, o neutralumu tarnau
tų Islamui, revoliucijai ir tautai.

Teherano radijas pirmadienį 
pranešė apie smarkias kovas 
Kurdistane su kurdų sukilėliais, 
siekiančiais autonomijos, ir su 
Trako kariuomene. Prie Maha- 
bado ir Marivano miestų žuvo 
200 kurdų ir irakiečių. Diplo
matiniuose sluoksniuose kalba
ma apie Irako ir JAV nutrauktų 
santykių atnaujinimą.

CARTERIO PLANAS KASMET MAŽINTIJAV KARlįJ SKAIČIŲ - PALAIDOTAS
PREZ. H WAN LABAI PATENKINTAS 80 MINUČIŲ 
POKALBIU SU PREZIDENTU RONALD REAGANU

WASHINGTON, D-C. — Pre- 
izidentas R. Reaganas, pasikeitus 
dabartinei padėčiai Pietų Korė
joje ir pietinėje Azijoje, pirma, 
dieni pareiškė Pietų Korėjos 
prezidentui Chun Doo Hwan, 
kad dabartiniu metu JAV nesi
rengia atšaukti 39,000 Amerikos

KALENDORĖLIS
Vasario 4: Izidorius, Svirūnė, 

Barkus, Vydimantas.
Salė teka 7, leidžiasi? 5:09.
Oras šaltas. , u '

CHRYSLER DARBININKAI 
PRITARIA BENDRO

VĖS PLANUI s
DETROITAS (UPI) — Chry

sler korporacijos darbininkai 
maža balsų dauguma patvirtino 
vadovybės planą gelbėti bend
rovę nuo bankroto. Jie sutiko 
sumažinti savaitines algas 45 
doleriais 20 mėnesių periodui.

šis sumažinimas sutaupys 
š622 milijonus bendrovei ir ją 
įgalins prašyti ir gauti iš fede
ralinės valdžios $400 milijonų 
paskolos. Nors darbininkai gaus 
mažiau už General Motors ir 
Fordo bendrovių darbininkus; 
tačiau United Auto Workers 
unija sutiko su algų sumaži
nimu-

karių, stovinčių. P. Korėjoje.
Prieš trejus metus preziden

tas Carteris, pradėjęs pasitari
mus su Pekino vyriausybė ir no
rėdamas sumažinti įtampa Ko
rėjoje, paruošė plana kasmet 
mažinti Amerikos karo jėgas 
Pietų Korėjoje. Trys karių gru-' 
pės jau grįžę į; JAV, o kitos 
grupės buvo ruošiamos taip pat 
grįžti. Panašiai karo jėgas tu
rėjo mažinti ir Šiaurės Korėja. 
Bet .dabar nustatyta, kad šiau 
rėš Korėja savo karių nemaži 
na, bet geriau ginkluoja ir stip 
rina. ’ \

p JP Kolgjos prezidentai Ihvan 
pasitaręs su pre z. Reaganu, pa 
žymėjo spaudos atstovams, kad 
jis labai patenkintas prez. Rea 
gano pareiškimu, kad JAV ne 
atšauks savo karo jėgų, kol š 
Korėjos vadovybė savo karo j ė 
gas stiprina ir didina.

Dabartiniu metu Pietų Korė 
joje yra 39,000 Amerikos karių 
Savo laiku JAV kuriai saugoj< 
dalį pasienio, bet dabartimi 
metu Amerikos kariai turi di 
dėlį aerc’droma ir didoka laku 
hy skaičių/Amerikos kariai sau 
go karo medžiagos sandėlius, 
lėktuvus ir treniruojasi, kad be 
kuria npnutę galėtų- mestis ko 
von. Galinga Amerikos aviacija 
pasiliks Pietų Korėjoj, ten pasi 
liks reikalingi karo lakūnai ii 
visa karo medžiaga. Pasien 
saugo Pietų Korėjos kariai, be 
jeigu šiaurės Korėjos komunis 
tai prasiveržtų, tai amerikiečia 
visą savo jėgą mestii kovon.

Pietų Korėjos prezidentas ne 
pasitiki šiaurės komunistų par 
tijos vadais, nes jie sakosi šie 
kią taikos, bet iš tikrųjų nor 
primesti savo tvarką visai Ko 
rėjai, niekur nesirengia įvest 
demokratinės santvarkos.

PrcZ. Reaganas yra informuo 
tas apie Amerikos karių sanly 
kius su gen. Chun l)oo Ihvan 
dabartiniu P. Korėjos preziden
tu. Prez. Reaganas taip pat ži 
no, kad ^gen, Ihvan atidėlioja 
rinkimus į Pietų korėjos parla 
mentą.

Labai didelio nerimo sukėlė 
P. Korėjos demokratų vado Kim 
Da.e Jung suėmimas ir nuteisi
mas mirties bausme. Jis prieš 
kelis metus buvo priverstas beg 
ti į Japoniją, kur gavo tremti
nio teises, bet P. Korėjos karo 
žvalgyba' jį pagrobė ir iš Japo
nijos parsigabeno į Korėją, kur 
po naujo įsivėlimo į priešvals
tybinę veiklą jam suruošė karo 
teismą ir paskyrė mirties baus
mę. Vyravo įsitikinimas, kad 
griežtas gen. 11 wan įsakys poli
tiką Kim Dae Jung sušaudyti, 
bet Hwan, dar prieš išvykdamas 
į Ameriką, mirties bausmę pa- 
ieitė kalėjimu iki

Didžiausių sunkumų sukelia 
mokytojai ir vadovėliai, patvar
kymai mokytojams,' mokykloms 
i’ klasėms. Amerikos mokyklos 

reikalauja mokslus baigusių mo
kytojų. Tokius mokytojus gauti, 
ne taip jau lengva. Dar sunkiau 
gauti specialistus, kurie gali iš
gauti specialistus, kurie gali.ap- 
klausinėt ir patikrinti dvikalbius 
mų negalima užtikrinti, kad 
darbą atliks patyrę dvikalbiai 
mokytojai, o tai programai vyk
dyti vis tiek reikės išleisti pasa
kiškas sumas pinigų.

Turint galvoje- prez. Reagano 
'sakymą Ėrnpyti, ASeiEretoriūš’ 
Bell įsakė sustabdyti dvikalbes 
klases, dvikalbius nutarimus, 
kad nebūtų bereikalingai išleis
tos didelės sumos pinigų.

__________ 2____ _ x ?•
AMBASADORIUS LIKO į 

BE DARBO / J’

WASHINGTON, D C- — JAV 
ambasadorius prie Salvadoro: 
vyriausyl>ės, 54 metų diploma
tas Robert II White atskrido i 
Wasl>ingto’ną informuoti naują 
Valstybės sekretorių apie JAV 
politiką Salvadore. White nu
stebo, kai sekretorius A. Haig, 
iškląųsęs*;ir apklausinėjęs grį
žusį ambasadorių, pranešė jam, 
kad jis daugiau į Salvadorą ne
važiuosiąs.

Ambasadorius, išėjęs iš Vals
tybės sekretoriaus kabineto, pa
manė, kad jis jau ešąs iš tarny
bos atleistas, bet vėliau paaiš
kėjo, kad patyrusio diplomato 
neatleido. Jis ir toliau pasiliks 
Valstybės departamente, kol 
daugiau susipažins su nauja už
sienio politikos tendencija.

Sekretorius nenori kenkti vy
riausybėms, kurios vykusiai gi
nasi nuo komunistų apmokytų 
agentų, besiveržiančių į krašto 
vidų ir bandančių primesti ko
munistine santvarka. Turime 
padėti tiems, kurie ginasi nuo 
komunistinės prievartos, — aiš
kino sekretorius Haig.

GENERAL MOTORS TURĖJO 
DAUG NUOSTOLIŲ

DETROIT (AP). — General 
Motors korpoTacija pirmadienį 
pranešė, kad praeitais metais 
turėjo $763 milijonus nuostolio. 
Tai didžiausia nuostolių suma. 
1923 molais ta didžiausia auto
mobilių gamybos bendrovė tu
rėjo $38.7 mil. nuostolio.

1979 metais bendrovė turėjo 
$126 milijonus pelno.

■ ■ ■ I <

— Pietų Korėjos prezidentas 
Hvvan užtikrino P. Korėjos gj*- 
ventoįams, kad jis iAsiderėjtf iį 
prez. Reagano laikyti JAV ka- 
tluSKprėjeįe t eii

LIBANE IZRAELIS NAI- 
JKINA PALESTINIEČIUS
TEL AVIVAS, Izraelis. — Iz

raelio karo jėgos įsiveržė į Li
bano gilumą ir naikina palesti
niečius, kurie buvo pasiruošę 
veržtis j Izraelį- Pirmadienio 
naktį izraelitai sunaikino vieną 
palestiniečių automobilį ir nu
šovė jame buvusį ginkluotą pa
lestinietį.

Praeitą savaitę palestiniečiai 
paleido dvi sovietinės gamybos 
•akėtas, padariusias žalos dviem 
Izraelio kaimams. Izraelitai, nu
statę tų raketų pakilimo vis
as, nuvyko i Libano gilumą ir 

puolė Palestinos partizanus. Už
puolimo- metu gyvybės neteko 
11 palestiniečių.

Izraelio karinė vadovybė vie
šai pranešė, kad ji apšaudys 
kiekvieną palestiniečių grupę, 
kuri leis raketas, šovinius ar 
bombas j Izraelio laikomas sri
tis ir kenks gyventojams dirbti 
pasienyje esančius ūkius ir 
miškus.

— Harvard, universiteto spe
cialistai apskaičiavo, kad nuo 
ižteršto oro Amerikoje kasmet 
miršta 33,000 žmonių.

— Chrysler dirbtuvių darbi
ninkai, apsvarstę klausimą, nu
tarė atsisakyti nuo reikalavimo 
didesnės algos, kad visai neuž
sidarytų šios bendrovės auto
mobilių dirbtuvės- Dabar lauks 
federalinės paskolos.

JEAN LUSTIGER — PARY
ŽIAUS ARKIVYSKUPAS

PARYŽIUS, Prancūzija. — 
Popiežius Jonas Paulius 11 Or
leans miesto vyskupą Jean Ma
rie I.ustiger paskyrė Paryžiaus 

publikonų partijos I arkivyskupu.
Visa Prancūzija ir Europa 

nustebinta prašneko apie šį pa
skyrimą, nes jis buvo netikėtas. 
Pasirodo, kad naujai paskirto 
arkivyskupo tėvai buvo Lenki
jos žydai, atsiradę Paryžiuje 
tuojau po Pirmojo Pasaulinio 
karo, kai Lenkijoje pradėjo per
sekioti žydus. ?.
. Jean I.ustiger pateko į pana
šų pavojų, kai, naciai užėmė 
Paryžių. Jo motina tada buvo 
suimta, išvežta j Auschwitz 
koncentracijos stavyklą ir ten 
mirė 1943 metais- Jaunas Jean 
Lustiger buvo nuo nacių išgel
bėtas, 'jį savo .globon paėmė 

;Prancūzijos katalikai-. Jis tapo 
kataliku, vėliau prelatu ir net 
Orleans vyskupu; - u. J

Atsakydamas per Teherano 
radiją, parlamento pirmininkas 
ir Islamo resĮ 
narys Hashemi Rafsanjani pa
reiškė, kad šių klausimų parla
mentas. jięspręs, o bus kreiptasi 
į imamą, tai yra — į mulą C.ho- 
meini, prašant asmeniškai iš-

įkaitų grąžinimo iš-1 vynu.

laitienė ir sūnus. Atsilankiusieji 
buvo kukliai pavaišinti garbės

Sausio 18 d. lietuvių respubli
konai'pirmūnai atsilankė į Pa- 
siunlinybę su vizitu. Lietuvos 

’atstovui ir O. Bačkienei buvo 
malonus susitikimas su lietu
viais respublikonasi, kurių- tar
pe buvo: Milūnas, Ofcsafi; TBlan
džiai, dr. .T. Gernys, 'Vlt- Atoonrt 
Vallėfle, Evš Sfigtfnytfr; Grdfhų-

.•j. -. ■ ’ i

š.m. vasario T d. the National 
Shrine of the Immaculate Con
ception (kur yra Lietinių kop
lyčia) arkivyskupas Pio Laghi. 
naujas Sv. Sosto delegatas Ame
rikai, laikė šv. Mišias. Buvo pp- 
kviesti dalyvauti ’ ir diplomatei, 
jų tfttpc ir Lietuvos atstovas iu 
žntcffia- T*o*! mišių steki priėtrii^ 
mas šventovės MeritorVaf Hali.

Prezidentas Ihvan norėjo’ bū- 
tinai pasikallrėti su naujai iš
rinktu prez. Reaganu, nes su 
prez- Parteriu jam nepavyko su
sitarti. Prez. Parteris reikalavo 
įvesti demokratinę santvarką 
Pietų korėjoje, tuo tarpu prezi- 
dcntaslhva n ir kraštą valdžiusi 
karių grupė aiškino, jog kraštas 
dar neparudštas demokratinei 
santvarkai.

Prez. Reaganas neturėjo pro
gos ilgiau tartis demokratinės 
santvarkos įvedimo reikalu, bet 
aptarė galimybes ginti Pietų 
Korėją nuo ten komunistų įsi* 
stiprinimo.



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERIMAV1CIUS

Tarybiniai bateliai
S;.. Ho inhi. ‘Ji.'sj'e” larybi- T vę, . pardavėjos paaiškino, Jcad 

nė pTetė guodžiasi tarybiniais Į galima pakeisti arba atsiimti pi
eteliais ir taip rašo:

Atėjus rude.iiai, parduotu- I lią j>risirinko ištisi kalnai, 
vėse pasirėdė P. Eidukevičiaus 
tdas it a.mlyrės pramonės ga-

' r ybin o susivienijimo "Vilnius” 
pagaminti moteriški rudeniniai 
b toliai su minkštais padais. 
Pažiūrėti — tai graži, spalvin
ga r patogi avalynė-

Nusipirkau ir aš. Tačiau pa
dėvėjus supratau, kad batai ne
stiprūs. Apsiaviau vieną, kitą 
kartą ir žiūriu — atsiklijavo 
pakulnės. Maniau, kad atsitik
tinumas — bateliai su kokybės 
ženklu. Nusinešiau į parduetu-

i nigus, nes lokiu brokuotų bate-:
1 *

Aš nekričiau, bet nunešiau j t

SKIRTINGA PAžIŲRA

Viena ttprulė ųuėjo į Žvėrjy 
ną ir tėnUjp, kaip mąitina liū
tus. Nustebus j^ųddaųsja tar
nautoją :

— Ar ne perniažą gabalą 
mėsos jūs duodate liū
tams?

-- Jąnns šis gabalas 
gal niažu, bet žvėrims 
nai užtenka... ! •

SUSIKALBĖJO

Viena dąug kalbanti 
remonto dirbtuves, kur viens du reiškė prisiartino prie 
ir prisiuvo pakulnes. Tačiau po ko ir klausė: 
savaitės atsiklijavo padai. Įr vėl į — Ar tamsta niojd 
teko eiti į dirbtuves.

Pasirodo, apsirikau negrąžin
dama prastos produkcijos atgal i 
į parduotuvę.

Dabar galvoju, nejaugi susi
vienijimo “Vilnius” technologai,; 
inžinieriai, meistrai, darbininkai ’ 
U’ visi, kas utsakngi už gamybą, I 
.‘aip lengvai deda kokybės žy- i 
meklį ant broko? l

— O aš norėčiau turėti šautu- 
va.

Trockio palikimas

’ Trock į pareiškęs JAV~spąų> i 
4103 atstovams, kad mirdaniąs j 
parašysiąs šitokį testamentą:

Mano galvą įdėti i indą su į 
sniritu ir nugabenti Maskvon. ‘ i
Galva pasinaudos Stalinas, o spi-; 
ritą išgers Vorcš-lovas-

Bandymas

B:t ar neįkąs manęs jūsų 
.šūo?

pirkau. Jūs eikit vidun, 
pamatysime-

nusi- 
lada •.

Restorane

van- 
ą. Kur gi

— Juk prašau vyno 
dcns. o atnešei tik vy 
vanduo?

- Vanduo jau yra vyne.

TAUTYBIŲ SKIRTCA1AS

Koks
vio ir 
nori
nuo .
žio?

-j žemyn, o lietuvis prieš 
inas dar sustos ant 95 
išgerti. Ta pačia tema 
skirtumas tarp airio ir 
vio\ kad įsigėręs airis 
muštis, o lietuvis nori 
dainuoti ir kalbėti.

Tik yra gaila .kad ir ‘’lietu
vybė” dažnai būna siejama 
alkiholiu.

Išaiškino

Pasakyk man Tamsta, kc'- 
dėl žuvys negali kalbėti?

Pabandykime jūs pasinėrę 
į vandenį kalbėti.

Vienintelis pageidavimas

Motina, isxdsdania j.-.ur.ax 
džius į povesiuyirę kelio: 
sako:

— Grįžkite sveiki, v; ike ia . 
abu drauge.

n

DAINA

Norėčiau būti paukšteliu 
dainuoti' visą gyvenimą.

ir

atrodo 
jo p ii-

nuote- 
jūnnni

plauk-
ti ? .

— Truputį.
— Truputį.

J — O kokiu laiku daugiausia 
mėgstate plaukti?

— Kai esu vandeny.
♦ ♦ *

RAŠYTOJU POKALBIS

Jaunas rašytojas guodėsi 
garsiam rašytojui Mark Twai- 
nui. kad jis nustojo tikėti sa
vo gabumu rašyti ir klausė:

— Ar ir jums buvo panašiai 
atsilikę?

— Taip. Po 15 metų intensy
vaus rašvnu), staiga man užė-i 
jo mintvs kad •’ -j
lento.

-- Ir ka

Išranki nuotaka
Gražuolei piršosi visa eilė vaikinų, - - —.
Bet įnoris neleido jai tuoj duot sutikimą.
Piršliai vis nėrėsi iš kailio, kad jai įtikti,
Bet ji per daug norėjo, kad kas galėtų jai patikti. 
Surask tu jai jaunikį, kurs būt gražus,protingas, 
Jr gerbiamas visų, ir jaunas, ir turtingas;
Kad ją mylėtų ir pavydujiaut nedrįstų, 
0 prie švetimų gražuolių jis nelįstų.
Pana turėjo didelį pasisekimą:
Kasdieną ją anlankė daug jaunimo.
Nors tie jaunuoliai visoms merginoms ir patiko.
Bet mūs gražuolei jie vis vien netiko.
Vienas yra protingas, bet jis neturi turto; 
Kits yra turtingas, bet išvaizda jo purto. , 
Tai viens perdaug jai jaunas, o kitas pasenėjęs 
Tai mėgsta jis kortuoti, arba išgert mėgėjas; 
Tai jis nerūpestingas, tai šokt gražiai nemoka. 
Tar jis jau kiek nuplikęs, ar mandagumo stoka, 
žodžiu gražuolė atmetė visus, kaip broką, 
Nprs daug jaunikių sužavėjo.
Praėjo pora metų. Jaunuolių vizitai retėjo, 
Kiti piršliai jaunuolius siųsti pradėjo.
Buvo jie ne tos jau vertės kaip anksčiau 
Nebuvo gausūs ir rodės vis rečiau.
Pana piršliams pasakė: “Ar norit jūs iš manęs 

pasityčiot?
Ne tokius aš anksčiau buvau išvarius iš seklyčios. 
Tai ar aš galiu tekėt už šių keistuolių?
Tikiuosi aš sutikt dar geresnius jaunuolius. 
Turiu daug laiko; suspėsiu dar aš ištekėti 
Ir savo ateitį jaunikiui patikėti;
Nenoriu savo padėties dar keisti 
Ir mylimų tėvų namus apleisti. • 
Man miela ir toliau mergauti;
Skubėdama su vedyboms, bijau aš apsigauti”.
Ir tie piršliai nič nieko nelaimėjo. -
Jaunuoliai apie gražuolės įnorį^per daug girdėjo 
Ir vis rečiau ją lankyti .malonėjo. * 
Pana šiek tiek paseno.
Deja, jau vyrai pasipiršt nemano.
Draugių likimą apžvelgti ji pradėjo 
Ir prie liūdnų išvadų priėjo.

’Viena vestuves ruošia, antra jau ištekėjo, 
Trečia susižiedavus, kita vaikų sulaukt suspėjo. 
Nuliūdo mūs gražuolė. Jai veidrodis parodė, 
Kad laikas jos grožį po truputį vogė.

, Jos veidas kiek pablyško, raukšlės ten atsirado,! • 
Jos akys netaip jau gyvos, net žilą plauką mato, 
žodžiu nelaimėms nėra galo.
Anksčiau vaikinai puldavo prie jos, 
Kaip bitės prie medaus;
Dabar reik ilgai laukti progos, 
Kol pakvietimą į šokius gaus. 
Čia mūs gražuolei protas sakė, 
Kad be reikalo visiems jaunuoliams ji atsakė 
Ir kad neprotinga ilgiau laukti, 
Jei ji nenori amžinai mergauti.
Bet nieks jai nesipiršo.Pagaliau taip jau atsitiko, 
Kad už invalido tekėti ji sutiko
Vytautas Petraitis, PASAKĖČIOS pagal Krylo

vą, 217 psl., gaunamos Naujiense. Kaina S3.

— Tėve,, kaip tau patiko prę- vėlįąu važiuoja išvaduoti “bro- 
zidento' inauguracijos iškilmės? [ iių 4arūūjinkų” iš buržuaiznės- 

Į — žinai, Maiki, buvo grąžįj, j valdžios. Į Lenkiją veržtis ne- 
tamsta darei9 113et Pcr(1au«- ^an atrojio, ką.d skuba, jau ir taip turi prisigrobę 
darysiu • tu,> laiku • Duvo nereikalingu parądų, daug syetimų turtų, o Lenkija nieko 

išlaidų padaryta, kai tuo pačiu neturi jiems duoti, pati savo' gy- 
laiku kraštas laukia geresnės 

{išeities iš ekonominių ir politi- 
I nių sunkumų.
i — Gal respublikonai ko geres-

iš neturiu ta

is jau buvau garsus

INFLIACIJA IR BAUSMĖ
yybę vos išlaiko. Maskva nieko 
išvežti iš Lenkijos neturės, o 
duoti nieko neduos.

— Goriau grįžkime prie inau
guracijos, Maiki.

— Jau apie tai kalbėjime. Gs- 
’ ‘ liu tau tiek pasakyti, kad inau

guracija buvo labai graži. Ąbu 
[prezidentai atsisveikino draugiš- 
J kai, pasakė gražių kalbų. Carte-j 
j ris išvyko į sąvo namus, o liku- j 
i šieji dar pal^ąliavojo, paradų 1 
i pasižiūrėjo ir viskas gražiai pa-1 
sibaigė. Į

— Taip, tėve. Sovietų SąjunJ ■
į-goję nė rinkli nereikia, nei kuo] — Maiki, visą dieną pas 
1 džiaugtis. Tenai palys komisarai Į kaimyną mačiau televizijoje vi- 
susitaria ir baitga. Pilniečiai»sas ^as cerelnouijas ir pagalvo- 
tiktai turi, nori ar nenori, pri-Uau: KodėI Lietuvoje nerengda- 
tarti, o jų “balsavimas” nieko įvo tokili P^zidnto įvesdinimų, 

j nereiškia, — liktai pajuoką. Ki- Amerikoje? Bet dabar-mū- 
ta vertus, valdžios dažnai kei- Įsa Lietuva apie tokius dalykus 
čiasi, tada tenka naują valdžią įsvaj°ti negali. Gyvena tiktai 
sudaryti. Amerikoje žmonės yra : • • Kas gi gali pasakyti,
laisvi. Jie patys išsirenka savo i kada Lietuva atgaus nepriklau-j 
valdžią. Naujasis prezidentas poniyLe? Lietuva yra gyva mū-J 
Ronald Reagan savo kalboje tarp i — širdyje, o ji bus laisva, kai! 

(kita ko pasakė: “Ne valdžia įstei-1 Sovietų Sąjungos imperija su-1 
J . t < rr , . x y t arins Ir kitos; tantnę

Dvidešimt penkius* dole
rius pona> teisėjas man pritęi ni0 sugalvos, tėve. Matai, Bau
sti už tai, kad kaimyną išvadi
nau kiaule.
mane buvę 
leriu?

i

jąsis'prezidentas Heąganas kaip 
Tai kodėl pernai4,išgąsdino Irano vadus, tai anie 

nubadę^itik 15 do-j ėmė ir paleido įkaitus.

i

skirtumas tarp lietu- 
r amerikiečio, kai jie abu 

nusižudyti 
J( hn Hancock 
Amerikietis šoks

nušokdami
dangorai-į 

tiesiai
šokda-
aukšto

lie tu
no r i 

šokli

su

IR VYRAI MĖGSTA
K( iMPLIMENTUS

Gatvčkaryje visus vietos 
imtos, 
taria kitai:

—Aš norėčiau, kad la^ 
žiai atr< dantis vyras už! 
man savo sėdynę.

Bematant a įsistojo penki
vyrai.

už-
Viena moteris balsia’

MODERNIOJE ŠEIMOJE

*’ūkyk cigarečių. pa
eina savo melu su
los kenkia sveikatai ir 

Paskiau atsisuku* 
avo jaunesni 12 melu sūnų 
- Tu tikrai nerūkai ?

Ne, mama, seniai jau nu

taria n 
imi.
kišenini.

— Mary! 
pabrango, 
sidėjo...

šienui
infliacija pri-

AFORIZMAI

- Tu, Maiki, nušnekėjai apie 
kiauliena įkaitus, o aš kalbu apie inaugu

racijos ceremonijas. Kodėl ki- 
i tos valstybės, kai išrenka prezi
dentą, tokio didelio triukšmo 
nekelia?

Pilniečiai»sas tas Ceremonijas ir pagalvo-

(Iš Toronto Lietuvių 
Kalendoriaus)

• As parašiau ilgą laišką
to. kad neturėjau laiko parašyti 
trumpą. - (

• Mes labiausiai tikime tuo, 
ką mažiausiai pažįstame. į kita ko pasakė: “Ne valdžia įstei- i Sovietų Sąjungos imperija su-[

3 žmogus dvejus metus mo--gė JAV, bet patys žmonės. Mes grius. Ir kitos pavergtos tautos 
kosi kalbėti, o paskui visą gyve-! esame laisvi ir mūsų -valstybė ^us 'a’SV()S> gal negreit, bet taip 
nimą mokosi tylėti.

e Reikia daug proto, kad tap-!
Aim ciruku. Kad juo netaptum 
būtina išmintis.

O Mano juokavimo maniera 
a, kad aš sakau teisybę. Tai

Oats žaismingiausias pokštas.
® Bausmė melag ui Jokiu 

du ne fa, kad juo ne'iki, bot ta, 
kad jis niekuo negali pasitikėti.

C Kai žmonėm sutinka su ma
nimi — aš matau, kad esu ne
teisus.

a Nieko neveikti 
klausias darbas.

ę Norint būt visiškai laimin
gam, neužtenka turėti loumę, 
reikia ją dar užsitarnauti.

dėl

j ne tokia, kaip kitur. Mes myli- pamatysi, Maiki.
Į me savo valstybę, nes mes esą- _  Gerai kalbi, Tėve,
me laisvi ir galime progresuoti. į ]ęa(j pasaulį terorizuoja

žinok, 
_ _ išsigi-

. Mūsų kraštas pavojuje, bet tu- Įrnes komunizmas, kuris nieko 
L.™. ___ rLJ—___ 4... L ‘ . . . ’ .

— pa4 s <111-

stojau.

vo

BERLYNO 
SIENA-

j rime ginti savo laisvę, mes tu
rime gelbėti tai, ko kiti neturi”. 
Taigi. Amerika yra pavyzdys

bū Į kitiems, liems, kurie neturi 
ri demokratinės santvarkos. Rea- 

gano kalba buvo lyg ir primini
mas Sovietų Sąjungai, kuri sa
vo žiauriu režimu nekaltus žino-! 
nes pūdo kalėjimuose, psichiat-1 
rinėse ligoninėse ir kitaip nu
kankina. U
žmogui atimtos pagrindinės lei-j Įrėžtus kulkų, nagų ir žodžių, 
sės bū Ii sau žmogumi. Jam (Irau-» j*. ^o|jų rūkas, ir grašiai brandūs

Užpustė kelią į tėvo sodžių, 
čia skribliuos gėlės—ten žagarai, 
Visi laimingi, visiem gerai.

Praėjo metai — užgeso žvakės, 
Pirmosios meilės maldoj gedėję. 
Danguj amūras, rimbu nuplakęs, 
Kita blondinė glėby rudėja. 
Jaunatvės žvilgsnio nauji kerai, 
Visi laimingi, visiem gerai.

Praėjo metai, palikę gėrį: 
Gudruoliam turtą, kvąiliąm pa

gyrą, 
Vieni už laisvę, save pragėrė, 
Kiti išmainė kriukius į lyrą. 
Ir buvę žvirbliai dabąr arai, — 
Visi laimingi, visiem gerąi.

Praeis dar metai—keleivio kojas 
(ries i lovį, šilkais išklota, 
ir negirdėsi užsimiegojęs, 
Kaip 1ave gerbia, šunų išlotą. 
Bičiuliai, priešai ir daktarai. — 
Visi graudingai, visi gerai...

Antanai Gustaitis

bendro neturi su Markso 
lu. Dabartinis komunizmas yrą 
vergi j os a tgai vin toj as, i mpcria- 
lizmo išpera.

— Susitiksime Vasario 16 mi
nėjime. Lik sveikas, Maiki-

moks-

VISI LAIMINGI.
VISIEM GERAI

l ž ką? Už tai, kad ( praėjo metai — užglostė randus.

džiama melstis,’ atimama sąžinė 
tikėli kilniais, žmogui ‘privalo- 

j niais dalykais. Sovietų .valdžia 
j raganas gaudo iš baimės, dėl sa- 
! vo nusikaltimų. Tačiau ateis lai
kas. kada jie savo nusikaltimus 
nubaus savo ranka, panašiai 
kaip Hitleris padarė.

Mala:. Malki .amerikonai 
■ mėgsta gražiai |>ąsiiQdyti. Dide- 
IKb biznis ntsigaUi pinigų pasi- 
I rėk lai n uoli. Bet rimtai žiūrint,* 
! piliečių akys atkreiptos j realų 
' gyvenimą. Naujasis prezidentas 
kalnų nenuvers. viską prezi
dentas gali savarankiškai dary
ti, nes daug priklauso ir nuo 
Kongreso narių, kurie taip pal 
piliečių renkami. Tarptautinį 
politika labai sudėtinga- Visur 
vyksta teroras, d komunistą; 
Kremliuje to tik ir laukia, 
sakyk, Maiki, ar Sovietai 
koją j Ixmkij;,?

— Kai jie norės, tai ne

Pa- 
jkck

vien 
kiiją ir sų tankais ąt-
važiiFos. kaip fiadarė su Čekoslo
vakija. Jų tokia taktika: pirma 
paruošia “kvielcjus*’, o tiktai

SEIGĖJAI
Šiaulių laisvamaniai, po skait 

lingo mitingo, ėmė maršuoti gat-

taryti trys seneliai, kurie vos vil
iai bos nesuteiks.

— Visai ne, tie ser ikai bus 
pirmieji laisvu kančių steigė* 
jai. •

vėrrus. Pirmose eilėje buvo pas 
ko kojas. Pašalinis užklausia 
marinuojančio:

—Kam jūs dar varginate1 tuos 
henukus. juk jie jums jokios pa

i
•
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AXTANAS PLEšKYS ' “ į ,

RALFO, ALTO IR VLIKO NIEKINIMAS
Atsakymas Jurgiui Gedlminėnui, Kanadoje, į jo straipsnį “Skir

tingos nuomonės”, paskelbtą “Karyje” 1980 m. spalio Nr. 8

(Tęsinys)

“JAV LB padėtis šiandien.
JA. V LB vyriausieji organai 

— jos Taryba ir Valdyba — šian 
d en yra labai kontroversiniai: 
Taryba išrinkta suklastotais rin
kimais, dėl to neteisėta, o Valdy
ba negalioja dėl to, kad sudary
ta tos neteisėtos Tarybos valios 
pareiškimu.
. JAV LB Vidurio Vakarų Apy
gardos Valdyba ir Kontrolės 
Komisija yra neteisėtos, nes jų 
išrinkime dalyvavo JAV LB 
Garbės Teismo neteisėtomis pri
pažintų Apylinkių (Marquette 
Parko ir Cicero) neva -pirminin
kai ir kiti' atstovai (neva pagal 
JAV LB įst. 64 ir 65 str. tvarką), 
o be to, į tos Apygardos suva
žiavimą rinkusį Apyg. Valdybą 
ir Kontrolės Komisiją, neprileis 
ti teisėtų Apylinkių pirmininkai 

, bei jų išrinkti atstovai. (
Didžiausios JAV LB Apylin

kės (Marquette Parko ir Cice 
ro) faktiškai. yra suskilusios.-.”, 
(pi. 131 ir 132).

Pažiūrėkime ką tuo reikalu 
sako tuometinis LB Garbės Teis
mo narys teisininkas Zigmas 
Dailidka (miręs):

“TUO METU BUVAU LB 
GARBĖS TESMO NARYS. Tuos 
visus skundus kaičiau ir kartu 
su ‘kitais nariais varčiau. Man ne 
kilo jokios abejonės, kad skun
dai pagrįsti ir juose iškelti rin
kimu neteisėtumai vėliau kitu 
šaltinių buvo patvirtinti, visi ties 
kundai pripažinti nesvarstyti 
nais vien dėl rinkimų taisylkės 
numatyto trijų dienų termino 
praleidimo... Tenka pabrėžti, 
kad skundų dėl grynai formalių 
priežasčių nesvarsčius, jokiu bū
du negalima tvirtinti, kad rinki
mai Chicagos apylinkėse buvo 
teisėti ir kalti šiais rinkimais ne
patenkintieji LB veikėjai”. (Žur 
nalas>“Sėja” 1975 Nr. 3., str. 
“Kur atsidūrė Lietuvių Bend
ruomenė”) .

Frontninkų leidžiamas politi
nis žurnalas “Į LAISVĘ, 1973 m. 
Nr. 58 (95) atspausdino Vytau
to Vaite-kūno straipsnį “JAV LB 
VII Tarybos rinkimai”. Tai yra 
tie patys JAV LB VII Tarybos 
rinkimai, apie kurių klastojimą 
rašo P. Stravinskas ir tuometi
nis LB Garbės Teismo narys Z. 
Dailidkh., To straipsnio vienas 
skirsnis yra pavadintas “Žalgi
rio” Mušis. Ten sakoma, kad 
tais rinkimais ALTos šalinin
kams, priesaltininkai sudavė j 
mirtiną smūgį (kaip Žalgirio 
mūšyje kryžauninkams, žemai
tiškai — kryžiuočiams. A. PI.), j

Galima sakyti, kad po šių rin
kimų JAV LB išėjo Į atvirą ko- * 
vą prieš ALTą, gėdingai laužy-i 
dama JAV LB Steigiamojo Ak > 
to d punktą- Apie jį jau kalbėta 
anksčiau. Į

V. Č. Jonynas (Gamtovaizdis)

Klaipėdos prijungimo minėjimas
Gen, T. Daukanto Jūrų šaulių 

kuopa šaulių salėje vasario 1d.
2 v A. surengė Klaipėdos Krašto 
atvadavimo įr prijungimo prie 
Didžiosios Lietuvos minėjimą.

Minėjimą pradėjo kuopos va
dės p. Vengianskrs. įnešta aš-

; tuonios vėliavos: Savanorių, Ra-

“Laisvojoje Lietuvoje” (1980. siškai (Rimas Česonis, Algiman- 
12. ll., nr. 24 (1345), str. “Kur tas Gureckas ir Vincas Raste- 
ciname ir ko siekiame” p. Kazys i uis) iš. 5 pabaltiečių, tarpe įvai- 
L^zdeika rašo: įr?ų teutybių grupių atstovų, bu-

‘Dėmesio prašosi ir toks “Drau'vo Priirati Sžiigūmo tarybos pir
se” tilpęs LB vado Algimanto. m\ninko Zbigniew Brzezinski©

mcvėnų. Birutės draugijos, Vy
tauto Didž. rinktinės. Cicero 
Klaipėdos Jūres šaulių ir Gen. 
T. Dakanto kuopus. Dalyviai pa
gerbė atsistojimu.

Sugiedotas Tautos himnas. 
Jūrų šaulys p- L’tara padekla
mavo eilėraštį “Prisiminimai”.

P. Vcngianskas pakvietė S-gos 
pirmininką K. Milkovaitį atida- 
i-yIi minėjimą.

Gausiai susirinkusius dalyvius 
jis sveikino ir priminė, kad šau
lių S-ga buvo aktingai įsijungu
si į Klaipėdos vadavimą.

Kuopos vadas p. Vcngianskas 
nriminė, kad susirinkusių tarpe 
dalyvauja keletas sukilimo da
lyvių: majoras Ambraziejus, p.T ATT T -D J ’ CAČ-in laiške 11980 N 251- “Gė lr s in- sausio 16 d. j Baltuosius Tai sitoks yra JAV LB demo- tree o laisKas a.zoj. ere- . . * .J 1............................  • • - Bumus pakviestoje korespon- Tapunonis, J. lamulis.da, kad lietuviai kovoja prieš sa

vuosius. ..” Tuo tarpu, tikrovė-
kratiškumas. 1

Apie JAV LB demokratišku-: 
mą “Dirvoje” ((1980. 12. 
str. “Iš kitos pusės” vm taip sa-i 
ko: 1

“Paminėjus, kad Baltuose Rū-| kitam, kaip tik LB-nei, nes tik 
muose lankėsi PLB visuomeni-1 j,e kovoja prieš savuosius. Ne 
nių reikalų komisijos ir PLB į 
LB visuomeninkių reikalų tary- į 
bos atstovai, sušunkama:

“Taigi ryšys ir sąlytis su Bal-1 
taisiais Rūmais yra palaikomas 
demokratiškai rinktų Lietuviu 
Bendruomenės atstovų...”

Čia tai naujiena, nes nei 
komisijos ar tarybos nariai 
buvo renkami, bet skiriami.

lentų, įvairių'organizacijų ir ži-

Krikštopaičio sveikinimas. Buvo 
keletas dalyvių, gyvenusių Klai
pėdoje.

Mažosios Lietuvos draugijos 
vardu gražią ir aktualią paskai
tą skaitė visuomenės veikėjas 
Al. Regis. Manau, kad ir ši ak
tuali paskaita bus atspausdinta 
įr mūsų aukščiausios instituci
jos atkreips daugiau dėmesio 
šiuo svarbiu klausimu.

3 vai. akademinė dalis baigta- 
Sekė 10 minučių pertrauka.

V. l'tara pradėjo meninę pro
gramą.

Jūros šauliai —- 12 asmenų 
grupė pašoko gan sudėtingus' 
šokius, šokėjai pasipuošę tauti
niais rūbais. Plojome. Akordeo- Į

nu grojo Ą. Stelmokas, šokių 
vadovė p. Atkinson-

Solistė p. I. Petrauskienė, pa
sipuošusi tautiniais rūbais, pa
dainavo keletą dainelių ir dek- 
auiavo savo eilėraštį. Gen. T. 
Daukanto kuopos vadas tarė 
programos dalyviams ir sve
čiams užbaigos žodį.

Po ,rogramos, atsilankiusieji 
buvo vaišniami kavute ir pyra-, 
gaiviais.

Salė perpildyta žmonių. Ne
mažai ponių, pasipuošusių tau
tiniais rūbais- j į

Dėkingi vadovybei už puikiąų 
sudrganizuotą Klaipėdos vada-; 
vimo ir prijungimo prie DidžJ 
Lietuvos minėjimą.

K. Paulius,*. 7 !---------------------B

KARVELIAI - LAIŠKANEŠIAI
ISTORINĖ APŽVALGA Karveliai gali būti uždaryti iš 

tisas savaites ir mėnesius nenu
stodami savo orientavimosi ga-

Kėk pirmiau Bastijoj norėjo 
įsteigti karvelių paštą karo rei
kalams- Į Korsiką nugabeno karj bumo. Sako, kad juos grįžti į 
veliu iš Arraso. Pasirodė, kad 
vienas iš jų betgi sugrįžo į 
Arrasą iš taip tolimos Korsikos. 
Kiti, mažiau išlavinti, sutiko pa- 
sdikti naujoje savo tėvynėje. 
Yra buvę atsitikimų, kad iš Tu- 
lūzos nubabent Ispanijon karve 

,liai sugrįžo atgal, -.perlėkdami

savo lizdą pritraukia “moteryse 
tės ištikimybė”. Gal būt tame 
yra-didelė dalis tiesos. Bet kar
veliai laiškanešiai puikiai atsi
meną savo lizdo vietą: Jei lizdą 
tik keletą metrų perkelsi į šalį, 
karveliai ilgai nenori į jį grįžti-

Buvo daroma bandymų mo
kyti karvelius lėkti ir parlėkti. 
Pavyzdžiui, Paryžiuje tokiems 
mokiniams visai neduodavo les
ti. Bet juos gabendavo į Fon- 
teneblo, kur jiems duodavo ge
riausio maisto. Po šitokių prati
nimų jie tikrai .nustatytomis va
landomis lėkdavo -iš Paryžiaus į 
Fonteneblo ir, palesę, iš tenai 
grįždavo. ■

(Nukelta į penktą puslagį)

Agr. Tallat-Kęlpša ir dar vie-} 
nas dėl ligos negalėjo dalyvauti.

Sukilimo dalyviams buvo pri
segta gėlės. Plojome.

J. Tamulis buvo pakviestas 
padaryti trumpą pranešimą iš 
kovos lauko.

18 ) i je visuomenė jau pakankamai ■ ncnicSniŲ tautybių atstovų gru- 
■ ’ i įsitikino, kad toji gėda, jeigu ti-'yėje, priimtoje viceprezidento

1 krai taip yra, priklauso niekam Walter Mondale ir prezidento 
1 - - — ■ -’į Saugumo tarybos p-ko B’rzezin-

I skio, buvo 4 mūsiškiai — Pa- 
be reikalo A. Gečio tokio turi-'saulio Lietuvių Bendruomenės

7 “Drau j (J’LB) visuomeninių reikalų 
srn” nersisnausdino komunistinė komisijos ir JAV LB visuome

ninių reikalų tarybos atstovai.”

Gaila, kad J. .Gediminėnas 
užmiršo pasakyti kokie tų LB 
vadovų dažnų apsilankymų' 
Washingto’ne, aukšt. valdžios 
sluoksniuose, .rezultatai — išda
vos ir pasėkos. Apie tai parašė 
“Draugas” 1980.12-17, skyriuje 
Laiškai “Draugui“, pi. 4:

“Kaip ir dauguma tėvynainių, 
pasijutau įskaudintas Zbigniewo 
Brzezinskio, kai jis, būdamas 
aukštas valdžios, pareigūnas,' 
prezidento Carterio vienas iš.

nio laišką su džiaugsmu iš 
go” persispausdino, komunistinė 
“Laisvė” 1980 m. X. 24 d., lei
džiama Brooklyne, bet prirašo
ma okupuotoje Lietuvoje Sovie
tų patikėtinių. Tai dar kartą pa- 
rodo, kas pešasi su saviškiais tei
kdami džiaugsmo ir naiviai tal
kindami Lietuvos priešams”.

Jurgis Gediminėnas, gyvenąs 
“komisijos bran- j Kanados užkampyje, kaip jis 

1, apie JAV LB ši-

tos 
ne- 
Pa- i

gal PLB vald. pirm. V. Kaman-į 
to pranešimą:
duolys sudarytas iš žmonių Chi-j Pa^s sakosi 
cagoje, New Yorke, Washingto-1 taip kalba:cagojė, New Yorke,
ne ir kitur, palaipsniui įtrau-l ■ <-Tai ar ne geriaU gyvenan- 
kiant vis daugiau žmonių .. To- .Įįems demokratiškose J.A. Vals- 

-liau, kad per kelis-mėnesius i! lybėse tautiečiams turėti vieną, 
komisiją įsijungė”. m J-
komisija yra sudaryta iš paskir- bę> o tokia kaip uk yra Liėtu- 
tųjų ir Įsijungusiųjų, bet niekur} 
nepastebėjau, kad jie būtų” da-i 
mokratiškai” visos išeivių tau
tos išrinkti”, vm.

’ “Tai ar ne geriau gyvenan-

rn k.* Tlfldll 1 .v . . v pi CZ.1 CltJIllO LydLVCllO VI triad, b lo,
ru+ i5 naskir- demokratiškai išsinktą vadovy-. svarbiausiųjų patarėjų, lietuvius

vių Bendruomenės (LB) vado
vybė (JAV lietuviai jau nuo? 
1940 m. turi keliolikos —13 — 
demokratiškai bes itvarkančių 
organizacijų vieną" bendrą tų vi
sų organizacijų atstovų sudary
tą vadovybę — ALTą, o JAV LB 

. vadovybė yra vienos partijos va
dovybė, taip, kaip Sovietų Są
jungoje. .— A. PI.), kuri savo 

• veikla ir sugebėjimais jau yra 
, įrodžiusi savo tinkamuma vado-

Visi lietuviai kviečiami atkreipti i Naujienas vauti ir atstovauti visiems šiau
rės Amerikos lietuviams ir jų 
reikalams. Skaito mūsų tautie
čiai apie lietuvių atstovų lanky
mąsi Baltuosiuose Rūmuose 
š.m- sausio 11 d., kada trys mū-

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
UŽ DEŠIMT DOLERIU NAUJIENOS SIUN 

ČIAMOS TREČDALI METŲ!

savo asmenišką dėmesį, gerai su jomis susipa 
žinti ir jas užsisakyti.
NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS 
TINKAMIAU SUSIPAŽINTI SU DIENRAŠČIU, 
NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus i plati' 
nimo vajaus talką!

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galim? skaitytojo 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis

1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

• H anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda 
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ dol
Pavardė ir vardai______________________________________
Adresas _ ____________________________________________

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo _ 
yra naujas ikaitytojaa. Priede  doL 
Pavardė ir vardai ------------- ----------------
Adresas_________________________________

Spomoriaui pavardė, vardas Ir vietovė

r*

kum

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą b 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus----- dol
Pavardė ir vardas -------------------- ------------------------------------
'Adresas______ —------------------------------------------------------

e Platininio vajaus proga, prajau siuntinėti Naujienas dvi m 
valtes fualpažinimui nemokamai be joHtj įsipareigojimų.
Pavardė Ir vardai ----------------------------- ------- — .....  _
XdrMM .. - - - — - - --- - -----------------------

lyg avigalviais pavadino, viešai 
pasakydamas amerikiečių ko
respondentei, esą: “Lietuvių 

( galvos kietos, bet jos yra tuš
čios”. Pasakydamas tuos žo
džius žurnalistei, jis žinojo, kad 
jie pasieks viešumą, greičiau
siai to ir laukdamas.. Džiugu 
didžiuotis Baltųjų Rūmų lanky
mu ir skaičiuoti šimtais susirin
kusius su Carteri-ene arbatėlės 
išgerti, bet dar džiaugsmingiau 
būtų, jei būtume išgirdę, kad 
ką nors laimėjome laisvės rei
kalais. Dabar gi, lyg atsidėko
damas, Brzezinskis tuščiagal
viais “avigalviais” išvadino”.

Vytautas Kasniūnas

Klaipėda - etnografinė' Lie-1 kalnus arb* net ap’
tuvos dalis. Ten gyveno lietuvių jis* en^ ami' 
gentis. Gan chronologinėmis 
tiksliomis datomis suminėjo Vy
tauto Didž. kovas su kryžiuo
čiais.

1923 m.; sausio 10-11 dieno
mis įsijungė mūsų daliniai ko
vai išlaisivnti Klaipėdą iš pran
cūzų; Apylinkė lengvai buvo 
užimta. Artėjome prie miesto. 
Po nežymių kovų prancūzai iš4 
kėlė baltą vėliavą, atseit -— pa
sidavė. Kovose žuvo 20 asmenų; 
Po to prasidėjo derybos diplo
matų tarpe. Kova laimėta. Ten-: 
įsikūrė bizniu kultūrinės ’insti
tucijos. •

Naciai, sekdami Hitlerio nu
rodymus, sunkino padėtį. Ka; 
ras. Ultimatumas.

' Manau, kad J. Tamulis ištisai 
paskelbs spaudoje tą įdomią 
paskaitą ;

Perskaitomas Jūros šaulio B)

Laiškanešiai karveliai gali su
grįžti iš tolimų distancijų, jei 
juos tyčia tenai nugabensime. 
Bet paprastai jie nuo savo lizdo 
tik netoli lekia. Todėl juos rei
kia mokyti. Iš pradžių juos išve 

i ža kokia 10 kilometrų tolumo 
nuo jų gūštos ir paleidžia par
lėkti. Vėliau distancijas vis dvi
gubina ir dvigubina, vadinasi, 
išveža 20 kilometrų, 40, 80, 160, 
320 km. ir t. t. Yra tokių, kurie 
ilgose kelionėse paklysta, bet ki
ti prie jų pripranta ir puikiai su
grįžta.i

_Sukairėjusi britų darbiecių 
grupė mažėja skaičiumi. Visa 
eilė buvusių ministerių stoja į 
socialistų demokratų partiją.

,uuu ----------- --- ---------------- -----------------------------------------------------

Iš Jurgio Gediminėno straips-; 
nio “Karyje” pamačiau, jog kai 
kurie lietuviai apie mūsų veiks
nius teturi labai mažą suprati-į 
mą, dėl to ir parašiau šį ilgoką 
straipsnį, kad juos, nors trum
pais bruožais, supažindinus su 
ALTa, BALFu, VLIKu ir JAV 
LB-ne-

(Pabaiga)BE DRUSKOS
Gyvas, Įdomus ir jaudinantis lietuviško 

gyvenimo 406 pusi romanasBE DRUSKOS
Kiekvienas lietuvis privalėtų įsigyti ir susipa
žinti su lietuviško gyvenimo tikrove, labai gy- 

vai parašyta ir lengvai skaitoma. • *

Minkšti viršeliai $8.00

Galima įsigyti Naujienų administracijoje arba 
pasiunčiant $9 čekį tokiu adresu: * '

1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

■ ■ w

| JAY DRUGS VAISTINE |

J 2759 W. 71st St, Chicago, HL B
= * RŪPESTINGAI ISPILDGMT RECE’TAI • FANNIE MAY SAX = 

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS =

Atdara šiokiadieniais nao ‘ =

Tei. 476-2206
ailiaiMIIIIIIIIIIIIIIMIIIIMIIIIBiim^

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno’ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ir • 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rakštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik S3.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie daimj 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan-f į i ’ - - - - - - -

§; tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
^•bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy- 
* tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 

gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite-
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už $2.

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitdvardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina J6.

• KĄ LAUMES LEM£, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsl* 
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik $3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teisei. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.
\ • SATYRINES NOVELES, M. Zoečenko kūryba, J. Valaičio
vertimas. 200 psl. knygoje yr« 40 sąmojingų novelių. Kaina |2.

Knygos gaunamo? Naujienose, 1730 So. Halsted St., Chicago, 
n, 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį penhmtimo ilbtldom*.

Na ujl snog Chicago, a, UL Wednesday, February 4, 1931
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Lithuanian Alliance of America
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
A NATIONAL FRATERNAL BENEFIT SOCIETY

2040 SPRING HILL ROAD PITTSBURGH, PA. 15243

Povilas P. Dargis

LIETUVOS IŠLAISVINIMU BESIRŪPINANT

Lenkijos krizei gilėjant
Entuziastiškas įkaitų grįžimas iš Irano atitraukė 

kuriam laikui Amerikos žinių tarnybų dėmesį nuo gi- 
.' lėjančios krizės Lenkijoje. Vienok įkaitų grįžimas ir 

Irano —Irako karo veiksmų sulėtėjimas vėl perkels pa
saulio dėmesį į Lenkijos įvykius, nes čia sprendžiamas 
istorinės reikšmės klausimas, kuris yra tampriai su
rištas su Lenkijos laisvės sprendimu.

Lenkijos darbininkų laimėtos nepriklausomos uni
jos paskatino ūkininkus siekti to paties tiksloiško
voti ncprikĮąųSbnias žemės ūkio savininku ir žemės 

ūkio darbininkų unijas, kurios sūpinųsi savo narių 
gerbūvių, kas sukomplikavo Lenkijos politinę padėti ir 
pastūmėjo ją į gįįesųęikrizę.

Viso Lenkijoje esama savarankių 3,2 milijonų ūkių, 
kuriems priklauso 75% visos: dirbamos .žemės#. bet pa
čių ūkių vidurkis neprašoko 12,5 karu plote. Likusios 
žemės, anksčiau priklausę dvarams, bažnyčioms ar 
skambiems ūkininkams buvo nacionalizuotos ir paver
stos valstybiniais ūkiais.

Nežiūrint to, Lenkija paveldėjo visą trečdalį anks
čiau Vokietijos valdomų žemių su kultūringais ūkiais, 
mažai nukentėjusios nuo karo veiksmų, bet per visą po
karinį laikotarpį neįstengė išmaitinti savo krašto gy
ventojų. Kasmet dideli duoninių ir pašarinių grūdų 
kiekiai buvo įvežami iš svetur,’ daugumoje iš Amerikos. 
Pradžioje Amerika te’kė Lenkijai pagalbą veltui, vė- 
lau už grūdus ėmė lenkiškais pinigais, kuriuos galėjo su
naudoti tik krašto viduje savo atstovybių išlaikymui ir 
labdaros tikslams. Paskutiniame laikotarpyje buvo 

duodami palankiomis sąlygomis kreditai ir plačiai ati
darytos Amerikos rinkos lenkų gaminiams.

Savo keliu Lenkijos vyriausybės, ypatingai Giere- 
ko_ laikais, skyrė žemės ūkio subsidijoms kasmet po 5 
bilijonus dolerių, kad išlaikius maisto produktų žemės 
kainas. Užteko valdžiai 1978 m. staigiai pakelti mais
to kainas, kaip kilo visuotinis mieto gyventojų nepa
sitenkinimas ir darbininkų riaušės, pirvertusios val
džią atstatyti senas kainas. Maždaug tuo pačiu laiku 
Lenkijai atėjo laikas atmokėti skolas ir nuošimčius už 
gautas paskolas, siekusias virš 22 bilijonų dolerių, kas

' ir sukėlė sunkią ekonominę ir finansinę krizę.
Ūkininkai, steigdami savo unijas, siekia pirmon 

eilėn savo gaminiams kainų pakėlimo, nors tam nėra 
jokio ekonominio pateisinimo, nes ir dabartinės kainos 
yra valstybės subsidijuojamos. Visos bėdos susidaoro iš 
mažų ūkių'mažo produktyvumo, kurie yra apdirbami 
senoviškais metodais, o ir patys lenkų ūkininkai nepri
lygsta savo darbštumu ir sumanumu vokiečių, danų ir 
net lietuvių ūkininkams.

Kyla klausimas, kas turės apmokėti ūkininkams 
pakeltas kainas? Valstybė neturi iš ko, nebent drastiš7 
kai sumažintų biurokratų privilegijas ir patį biuro
kratinį aparatą. Perkėlus žemės produktų kainų pakė
limą ant miesteičių pečių, vėl sukeltų visuotinį pasi
priešinimą ir darbininkų streikus. Palieka ieškoti pa
ramos užsienyje, kad naujomis paskolomis ar dovano
mis išlaikytų viso krašto dirbtinai iškeltu gerbūvį, irgi 
neįmanoma ilgesniam laikui.

Štai kodėl lenku ūkininku reikalavimai ir siekiai 
pagilina Lenkijos krizę iki kritiško momento, nes tai
ko į pačius visos sistemos pagrindus žymiai daugiau, 
negu darbininkų streikai ir jų reikalavimai,
ūkininkai norėtų, kad valdžia remtų liaudies tradicijas 
ir kultūros išlaikymą bei įvestų tikybos pamokas į val
džios mokyklas, kas jau aiškiai prieštarauja socialisti
nės valstybės principams.

Iš čia seka, kad konseivatyvių ūkininkų siekiai, 
priešingai darbininkų, jau peržengia socialistinės san
tvarkos rėmus, ir jei nebus sustabdyti nuo savo įsibėgė
jimo, turės sukelti konfrontaciją su Lenkijos komunis
tine vyriausybe, kuri bus priversta kviestis Maskvos 
intervencijos. . . . ’. - %..

žinoma iš plačiosios spaudos, kad vakariečiai pa
mokyti liūdnų Vengrijos ir Čekoslovakijos pamokų, riš 
savo pusės deda visas pastangos nesukurstyti išsisiūba
vusių lenkų aistrų ir tuomi nesudaryti jokių pateisini
mų Sovietų intervencijai. To paties atsargumo laikosi 
karei. Wyszynskis ir popiežus Jonas Paulius II, įspėjęs 
atvykusį audiencijon unnijų vadą Lechą Valesą, atsi
žvelgti į Lenkijos sunkią ekonominę padėtį, statant 
darbininku reikalavimus.

Disidentai, paruošę lenkų darbininkuss streikui ir 
kovai už nepriklausomas unijas, žinojo iš anksto, kad 
Varšuvos valdžia negalės patenkinti darbininkų reika
lavimų, nepravedus toli siekiančių reformų pačioje sis
temoje. Jie yra paruošę planus, maždaug prisilaikyda
mi Jugoslavijos ir Vengrijos pavyzdžių, kuriuos pava
dino “Odnova” vardu, kas lietuviškai išverstus reikštų 
“Atnaujinimą”.

Pravedus plačią visos gamybos decentralizaciją, 
panaikinus partinę gamybos kontrolę ir pavedus įmo
nių priežiūrą dartininkų patikėtiniams, tikimasi pa
siekti žymiai aukštesnio produktyvingumo, kuris užtik
rintų dirbantiesiems aukštesnį gyvenimo lygį.

Bet kaip išspręsti ūkininkų problemas, kurias su
daro smulkių ūkelių masė, be to paskendusių paveldė
tose ūkininkavimo tradicijose? Apie tai nekalba disi
dentų paruoštos programos, bet ūkininkai išėję su sa
vo reikalavimais gali sugriauti disidentų planus ir dar
bininkijos laimėjimus, o pačią Lenkiją paskandinti 
chaose. Šis opus klausimas nebuvo numatytas disiden
tų, nes krašto maitinimas buvo ir liko sunkiausiai spren
džiama problema komunistinėje sistemoje.

Vakariečių spauda su ypatingu dėmesiu stebi to
limesnę Lenkijos įvykių raidą, nes kiekviena naujai ky-

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje visuomet uoliai rūpinosi Lietuvos ręikalais.^Mūsų organizacija yra įsijungusi į Amerikos'Lietuvių Tarybą, kuri nuo pat okupacijos pradžios vadovauja Lietuvos išlaisvinimo kovai. Visus savo narius ir visus geros valios lietuvius skatiname kuo gausiau dalyvauti VASARIO 16 minėjimuose, panaudoti visas prdgas keliant bals i dėl Lietuvos išlaisvinimo ir skirti aukas LIETUVOS laisvinimo reikalams, pasiunčiant jas AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBAI, kuri apjungia įvairias lietuviu politines ir pasaulėžiūrines grupes Lietuvos laisvinimo pastangose.Tegu 1918 m. VASARIO 16 laisvės šauksmas uždega ir šiandieną mūsų širdis dirbti, aukotis, pasišvęsti Lietuvos laisvinimo pastangoms, vadovaujant AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBAI.POVILAS P. DARGIS, prezidentasSusivienijimo Lietuvių Amerikoje, ir Lietuvių Tautinės Sandaros pirmininkas

A. SVILONIS
Pokalbio aukštas stilius, bet pasigendame 

gilesnės mokslinės mintieslankymąsi ir ten mėnesiais ją buvojimą. Visa tai parodo, koks ( Tomas Remeikis yra LB-nės politinės veiklos patarėjas Parodo, kad jis yra didelis šalininkas bendradarbiavimo su okupanto samdiniais, atrodo jam, kad tie samdiniai atstovauja pavergtą tautą.Todėl jis aiškina, kad tie “tau- tinnikai”, alitėr bėndradarbiau- tojai neturėtų • gėdytis santykių su tauta, mat, tai dar nereiškia1 laisvės ir nepriklausomybės, kaip galutinio tikslo atsisakymo. Deja, iki šiol tie, jo “tautininkai”, kaip jau minėjau, patarnavo tik okupantui, o ne pavergtai tautai. Juk tie mūsų šviesuoliai, nuvykę lankyti tėvynės, ne-su kenčiančia tauta ryšius mezga ir tiltus stato, bet su kankintojais glaudenasi ir jiems dėkoja, jų stilium spaudoj prabildami: kokia ten gerovė, kaip kultūra

, 8Tomui Remeikiui kaip kaulas gerklėje absoliutus antikomunizmas, kuris anot jo tapęs dogma ir prieštarauja asmeniniams santygiarps su tauta. Tik jo manymu LB-je jos demokratinis principas leido šį klausimą spręs ti blaiviai ir realiai. Toks šio politinių mokslo specialisto pasisa- kvmas dėl išeivijos antikomunistinio nusistatymo verčia mūs labai nustebti. Juk taip kritikuoja antikomunistus ir visa “generolo” P. Petronio klika- Reik suprasti, kad tie, kurie pasmerkė vežiojimą vaikų į pionierių stovyklas, jaunimo lankymą “kapsukinius” kursus, vykimą į sukaktuvinį jubiliejų Lietuvos prijungimo prie Maskvos imperijos, okupanto atsiųstų dainininkų rengimą koncerto Jaunimo Centre Chicagoje, pensininkų
lanti krizė šiame krašte sukelia naują įtampą tarp So
vietų Sąjungos ir Vakarų demokartijų.

i ir mokslai globojami, kokios pui- f kios sąlygos, kaip visi patenkinti. Ne su pogrindžio spauda gretinasi, bet su okupanto įrankiu “Gimtuoju kraštu”. Be to, įneša didelio sąmyšio išeivijoj ir ardo yienmgą.vkovą dėl tėvynės laisvės. Kodėl vengiama tiesą įžiūrėti? Tuščias yra vienybėn šaukimas, kai Tomas Remeikis bijo vienybės ardymo faktus pripažinti. ..... ..> 9Naivus taip pat jo aiškinimas ir apie kultūrinių vertybių skver bimąsi iš Lietuvos (nerašo okupuotos) išeivi] on. Girdi j tai praturtino blėstantį išeivijos kultu, rinį gyvenimą. į(Bus daugiau)
— Goldblatts prekybos bendrovė pirmadienį uždarė Arlington Hightš ir Park Forest krautuves. Iš 39 kautuviu numatyta uždaryti 15. Dabar uždaromos krautuvės bus atdaros, penktadienį likvidaciniam išpardavimui. Atskridus keturių valstybių atstovams patikrinti Peru ir Ekvadoro pasienyje vykusių kovų, abiejų valstybių ginkluotos pajėgos sustabdė karo veiksmus.

KAZYS ’ A
PYPKIŲ MAINAI(ATSIMINIMŲ NOVELE)
Mokykimės gyventi ir kurti pavojuje! (B. Sruoga)

^Tęsinys)

— Gyvas? — apsidžiaugė ir čia pat su iro
nija pridėjo: — 0 aš bijojau, kad kokie paibeliai 
tave nujojo... Juk pats esi apšauktas baisiausiu 
bolševiku... Trukt čia kokiam arkliagalviui tave 
nudaigioti tokiu metu...

— Matyt, nelengva, —• nusijuokiau. — Aš pats 
greičiau ant arkliagalvio nujosiu, o ne jis ant 
manęs...

— Na, na, nesmarkauk, o verčiau lįsk kur 
į pašalį. .. — sudraudė Sruoga. — Kaip pats 
laikaisi?... Kaip šeima?... Kaip kiti broliai 
rašytojėliai?...

Pro įprastą B. Sruogos įroniją matėsi di
džiausias susirūpinimas visais kultūros darbi
ninkais, draugais rašytojais, — ar neįvykusi su 
kuo kokia nelaimė, ar nereikia ką gelbėti, o ir 
mane ko ne už pakarpos tempė į savo butą pa
slėpt Piktinosi visokiais pašlamėkais, kurie su- 
resdinejo asmeniškas ir neasmeniškas sąskai
da-, o nats gyveno didžiuoju rūpesčiu, kaip 
apsaugoti kr. štą ir žmones nuo prasiveržusios 
kruvinojo teroro beprotybės, kurią kurstė oku- 
pantai, -lorėdami mus pražudyti.Tuo metu Sruo

ga, nors ir jam grėsė nemažas pavojus, viską 
darė, kad tą beprotybę sulaikytų, išgelbėtų žmo
nes ir kultūros turtus.

Slinko sunkūs ir kruvini okupacijos metai. Gy
venome nuolat persekiojami, badaudami, amži
name pavojuje. Bet ir tuo metu Sruoga rado iš
eitį ir metė drąsų sūkį: “Mokykimės gyventi ir 
kurti pavojuje!” Tą šūkį jis pats pirmas vykdė 
ir atkakliai dirbo, kurdamas naujas mūsų kul
tūros vertybes, kurias vis įžūliau okupantai ir 
jų pašlemėkai naikino, palaikydami kiekvieną 
kūryrinę iniciatyvą ir paguosdamas kartais Į 
beviltiškumą kritusius draugus. 0 draugais ta
da visi pasidarėme, kurie buvome prieš okupan
tus ir stengėmės visomis priemonėmis ir išgalė
mis išsaugoti tautos gyvybę. Po rūsčių išblašky
mo dienų ir sunkių metų Sruoga numatė skais-' 
čia tautos ateitį, pilną kūrybinio pakilimo.

O dabar okupantai su nauju įnirtimu kėsi
nosi sunaikinti tautos žiedą — jaunimą mobili
zuoti ir nuvalyti į skerdynes už jų maniakiškus 
reikalus, inteligentiją sunaikinti, o tautą pa
versti vergais, kurie dirbtų ir išnyktų vokiety- 
bės jūroje, sudarydami pakopą naujiems “he- 
renfolko” užkariavimams. Tai gerai žinojo visa 
tauta — ne be to, kad atsirado pašlemėkų,’kurie 
tikstėsi prie okupantų, bet jie nuo tautos buvo 
atkirti visuotina panieka, — jaunimas nesidavė 
mobilizuojamas, kaimas savotavo karo paruošas, 
miestai, nors badaudami prisšinoie okupan

tams, ir inteligentija nepasidavė, palaikydama 
tautos vieningą nusistatymą prieš užgrobikus, 
greito išsilaisvinimo viltį ir rišo krašto kūrybinio 
pakilimo tokiomis ar kitokiomis aplinkybėmis, 
kurios buvo neaiškios, tiktai vienas dalykas bu
vo neabejotinas; užgrobikai aukščiau ar vėliau 
žus, o pavergtos tautos bus išlaisvintos.

Vilniuje buvo žiauresnė okupacija, kaip vi
same'krašte. Hitlerininkai kurstė tautų nesan
taiką tarp lietuvių ir lenkų, kartais imdamiesi 
biaurių provokacijų, tai vienus, tai kitus pastur
lakus apginkluodami ir stumdami į tarpusaves 
žudynes. Smarkavo lifeturiški atmatos, talkin
dami hitlerininkams, siautėjo po kraštą šlėktiš
ki legionininkai, išlikusių dvarininkų remarni ir 
dažnai hitelrnnkų apgnkluojami.

Dėl rišo to ypatingai buvo sunkus metas 
Vilniuje. Kartais pavojinga būdavo savo kalba 
gatvėje prasitarti — lietuviškai ar lenkiškai, — 
nes čia pat gausi nuo kokio atmatos per galvą. 
Su lenkų inteligentija nuoširdžiai sutardavome 
it dėl to bendrai sielvartaudavome, bet kaip su
drausti visokius pašlemėkus, kuriems tokia ar 
kitokia agentūra dirigavo hitlerininkai? Jų bu
bo galia ir valdžia, nore ir laikina. Tiktai karui 
pasibaigus ii* okupaciją pasalinus, galima buvo 
pribaigti ir išdavas — sudrausti siautėjančias 
atmatas, atstatant tautų taikų sambūvį ir drau
gystę.

O tuo tarpu Vilniuje buvo nyku ir neramu.

Prasiskleidęs palėpės langą, pasižiūrėjau į mie
stą. Sunki tamsa slėgė bokštus ir stogus. Jokios 
pršvaistės. žvaigždės ir tos po nukarusiais debe
simis išsislapstė. Klaikiai tamsiomis gatvėmis, 
kaip kokiomis kiaurymėmis, nukaukšėjo hitleri
ninkų kaustyti batai, paūžė viena kita mašina su 
prigesintomis šviesomis.. Kur jie eina, kur jie 
važiuoja? Vidurnaktyje į butus įsilaužti, įkaitų 
imti, plėšti, žudyti, kelti siaubą, neapykantą, pa
giežą? Kas juos žino. Naktį ir dieną jie atlieka 
savo kruvinus darbus. Kartais vidurdienį už
stoja gatves, suima visus, kas pakliūva: išveža į 
priverstinus darbus, mirties lagerius ar žudy
mo vietas. Siautėja prieš savo galą, viską nai
kindami.

Neramiai slinko klaiki naktis.
- Itl

Prieš rytą kiek užsnūdau, prigulęs ant ku
šetės nenusirengęs. Bet nespėjau užmirgti kai 
išgirdau duris laužiant. Taip smarkiai daužė du
ris’ kad net visa palėpė dundėjo.

Pašokau pr miegą.
— Jau... atėjo... — šmėkštelėjo pirma min

tis, ir greitai apsidariau, kuo dar užremti duris, 
kad atlaikytų, kol spėsiu pastogėmis pasprukti į 
kitą kiemą.

Bet staiga beldimas nutilo.
(Bus daugiau)
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* * *
18. Jis gimė kaip dieviškosios meilės dovana ir buvo užtikrinimu, kad visi toli siekią Dievo pažadai laiminti pasaulį tinkamu metu įvyks. Taip žiūrėdami į pranašystes, mes pamatome kokios gilios reikšmės turi pranašingi angelo žodžiai, kuriais buvo paskelbtas Jėzaus gimimas: “Nebijokite... gimė jums šiandien Išganytojas, kuris yra Kristus, Viešpats, Dovydo mieste” (Luko 2: 10, 11). Po to, paskelbime dalyvavo didelis pulkas angelų, kurie giedojo, sakydami: “Garbė Dievui aukštybėse, žemėje ramybė ir gera valia tarp žmonių” (Luko 2:14).Turėdamas trisdešimt metų Jėzus pradėjo eiti savo pareigas. Jo tarnystė buvo nuolatiniu pririmininiu, kad jis buvo atėjęs iš dangaus kaip pasiuntinys, įvykdyti Dievo duotuosius pažadėjimus ir įsteigti pasauly jo ramybės ir amžinojo gyvenimo viešpatavimą.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI, 5421 So. Mozart, Chicago, IL 60632

T«L: 562-2727 arta 562-272?

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGO* 

3907 Wost 103rd Strwt 
Valandos pagal neturim*.

DR PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Community klinika 
Medicinos direktoriui 

193t S. Manheim Rhw WwtcfeeHor, H. 
VALANDOS: 3—d darbo dienomis <T

ARMAGEDONAS IR PO JO - PASAULINE TAIKA 
wrinko juoi | vietą, kuri habraUkei vadinama Armagedon* 

(Apreiškimo 16:16)

A. Dagys Muzikantas

jį “Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Programos vedėja

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vai. vakaro- 

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

SL Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
iš WTIS stoties, 1110 AM banga.2646 W. 71st StreetChicago, Illinois 60629 Telef. 778-5374

OPTOMSTRISTAf
KALBA LIETUVIŠKAI 

2611 W. 71 lt. T«L 737-5149
Tikrina aria. Pritaiko akiniua ir

“contact Itfwea*" 
VaL agri maitarim*. Uždaryta treč.

SUSIRINKIMŲ

ventojai mokėdavo tiems nuleistiems karveliams pritaisyti dępešų ir paleisti per frontą. E- sant geram orui karvelius per frontą perkeldavo mechaniški balonai, kurie po tam tikro laiko nusileisdavo žemėn. Čia juos paimdavo sąvieji ir su žiniomis paleisdavo per frontą atgal. Fron to tarnyboje karveliai daug žmo nių gyvybių išgelbėjo.Vokiečiai, okupavę Belgiją, pa siskubino pasinaudoti belgų kar vėlių veisle. Jie išsiaugino jų savo reikalams. Laike paliaubų buvo konstatuota> kad belgų kar vėlių vertė, kurie tarnavo vokiečių karo reikalams, siekė 120 mįlojonų aukso frankų. Belgijoj vokiečiai karvelių nenaikino, bet ’uos naudoja savo reikalams. Tuo jiė įgijo šiokių toikių simpatijų iš belgų karvelių sporto mėgėjų pusės.Karo reikalams yra svarbios ne tik karvelių nešamos depe- šos, bet ir jų daromos fotografinės nuotraukos. Tikra tiesa! Pasirodo kad ne tik žmogus gali fotografuoti, bet ir karveliai... Žmogus dabar lakioja, virsta paukščiu, o paukščiai tampa fotografais-Dr. Neubronner išrado mažą lengvą aparatą, kurio pagalba lėkdamas paukštis gali gerai fotografuoti. Jau 1909 m. oro laivyne parodose buvo galima matyti atviručių, kurių paveikslus “nuėmę” karveliai.Mes žinome, kad varnai gali pakelti jauną kiškelį, vanagai ga na sunkių daiktų pakelia, o karvelis gali pakelti ir toli lėkti, nešdamas jam uždėto svorio kokius 75 gr., kas sudaro net visą % jo paties svorio.Prie tokių apsunkinimų karveliai greitai priprata, jie ramiai lekia su fotografijos aparatais, ar jų modeliais, visai nesibaidy- dami. Jų lėkimo linkmę ir greitumą, atsižvelgiant į oro sąlygas, galima iš anksto apskaityti, panašiai kaip patrankos šovinio lė- : Irimą.' (Bus daugiau)

t LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000
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EUDEIKISsparneliais, praplėštu gūžiu. Todėl karvelių augintojai privalo rūpintis naikinti tuos nelabuosius plėšikus-yanagus.Karvelių reiTcšmė krašto gyni
mo reikalams.Stebėtina, kad ir šiame technikos amžiuje nei bevielis telegrafas, nei telefonas, nei galingi orlaiviai negalėjo išstumti karvelių reikšmės karo reikalams. Paskutiniame kare karveliai ne tik depešas per frontą nešiojo, bet tiesiog “užsiėmė” karo žvalgyba. Ypatingai prancūzai ir belgai karveliais plačiai naudojosi žvalgybos reikalams- Jų lakūnai pąrašitų pagalba nuleisdavo karvelių užpakalyj e vo-

suorganizuoti, kad labai patogiu būdu per metus laiko galima karvelius įpratinti sugrįžti per 1.000 kilometrų. Minėtoji sąjunga naudojasi savo karvelių trans porta vimams dideliu geležinkelių tarifo sumažinimu-Karvelius pradeda pratinti keliauti po pavasarinio perėjimo, jen tai yra seniai karveliai. Iš pradžių jiems “užduda” parlėkti | per kokį 10 kilometrų. Trumpuose tolumuose galima karvelius lakdyti po du kartu kas savaitę. Jei reikia leisti lėkti kokį 100 km., tai galima tai padaryti tik vieną kartą savaitėje. Apskritai, kiekvienam kilometrų šimtui reikia skirti po vieną savaitę; poilsio, .taip, kad po 1.000 gal’ma “lakdyti” tik kas 10 savai čių. Čia žinoma, svarbią rolę lošia karvelio sveikata ir oro sąlygos.■ Karvelių auginimo draugijos turi tikrų pintinių savo karveliams transportuoti. Į vieną tokią pintinę gali tilpti po 30 karvelių. Ji paprastai yra perdalyta dvi dalis, — viena patelėms, kita patinėliams. Prie tos pintinės yra pritaisyta vandens rezervualėlis, iš kurio kelionėje karvelius girdoma.Paleisti iš pintinės karveliai, i jeigu jie lekia pirmą kartą iš ne- ž’nomos vietos, paprastai dar ore 'kiek paskraido, kol nesuranda savo namų likmės. Jau lėkę pa- i prastai iš sykio gerai orientuojasi ir lekia tiesiog į savo kraštą.Oro sąlygos, be abejo, lošia didelę rolę ieškant kelio į savo lizdą. S’lpnesnis karvelis prieš vėją, žnoma, netaip greitai parlėks kaip stipras. Blogiausia kar ( vėliai lekia laike perkūnijos, arba perkūnijos nuotaikai esant. Pastebėta, kad perkūnijų dieno- j mis karveliai stengiasi jų išsilenkti ir lekia aplinkui, kur perkūnijos nėra. Silpnas lytus karvelio nesulaiko, jeigu jis jau savo kelią rado, žinoma, smarkus lytus silpnesnius karvelius be galo nuyargina įr. gali juos vįsai nukamuoti. Bet ne vien blogo i oro sąlygos yra karvelių prįešai- Juos dažnai vargina ir žudo įvai

GAIDAS - DAIMID
GENIAUSIA ER DIDŽIAUSIA L/IIDOJLMO ĮSTAIGA

j Brighton Parko Lietuvių Motery 
klubo metinis narių susirinkimas 

1 —i. vasario 5 d.,
1_ vai. popiet Anelės Kojas salėje, 
4500 So. ji aiman Avė. Narės graso
mos atsilankyti, nes yra daug svar
bių- reikaių aptarti, ir jau laikas už
simokėti nario duokles. Po susirin
kimo bus vaišės.

Eugenija Strungys, rast.

Dr. LEONAS SEIBUTIS Įvyks ketvirtadieni,
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet,

Ofiso telefonas: 776-2880,
Rošdencijos toloL: 448-5545

EIKIS, O- P

Upytės Draugiško klubo metinis su
sirinkimas įvyks penktadienį, vasa
rio 6 d., Anelės Ko j ak salėje, 4500 
S. Talman Avė. Pradžia 1 vai. popiet. 
Nariai kviečiami atsilankyti, nes bus 
daug svarbių reikalų aptarti. Po su
sirinkimo — vaišės, A. Kalys

Aparatai - Protezai Med. ban-r 
»až»i. Skečia H pasalta

-ShbpGrtir? ir t >' KARVELIAI LAIŠKANEŠIAI *

K5D Worf 63rd St., Chlcaps. III. 6C4M
Tolaf.; PRospaci «-5ts*

DR. C. K. BOBELIS

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33719 

Tel. (813) 321-4200

i

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS
TeL 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS

1

l

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos iš WOPA, 

1490 kiL A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma* 
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vaL popiet šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto.

Vedėja — Aldonu Daukus 
Felet: HEmiock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

DENTURE WEARERS
A msjor 

advancement

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE 

one application bolds 
comfortably up to <

Atkelta iš 3 psrVietos stoka neleidžia šičia plačiai kalbėti .apie “pašto” karvelių auginimą, veisimą ir priežiūrą. Prityrę žinovai daug šioje srity pasako, gerų nurodymų duoda. Sarbu yra ne tik racionaliai karvelius lesinti, geruose gurbuose užlaikyti, nuo ligų apsaugoti, bet už visa tai svarbiau yra mokėti juos tinkamu laiku suporinti, parinkti į poras atatinkamos veislės pateles ir patinėlius. Žinovai pataria karvelių neporinti ligi kovo mėnesio. Jei žiema yra lengva, tai tuo jau po naujų metų patariama karvelius atskirti, kad per anksti nesiporuotų. Taip pat patariama tada jiems duoti-lengvo mais to, kaip kanapės, vikiai. Per riebus maistas nėra sveikas ir kiau šiniarųs, nes iš riebių kiaušinių jauniems paukšteliams yra sunku išsiristi, kadangi jie priskren ta prie lukšto plėvelės.Vietos stoka taip pat neleidžia plačiau kalbėti apie gurbų įtaisymą. Tūrių tiktai pažymėti, kad Vokietijoj, Belgijoj ir Prancūzijoj prieš pasaulinį kąrą buvo įtaisyti geri gurbai karveliams visose įžymesnėse tvirtovėse. 
Karveliu dresūra (mokinimas))Karvelių dresūros vyriausias dėsnis yra jų pratinimas iš vis tolimesnių ir tolimesnių vietų greitai parlėkti į savo lizdą. Vo- rūs vanagai ir kiti draskantieji kiečių karvelių veisimo draugi- paukščiai. Dažnai laiškanešis jų sąjungai pavyko taip dalygą karvelis parlekia apdraskytąispaukščiai. Dažnai laiškanešis

g

♦

1605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 —1742

1330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

>lOOERMSKOte AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

i

TĖVAS IR SŪNUS
VtARQCETTE FUNERAL HOME

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINĮ

A:kštė« autamobiliams pašthtyti

X!
*

PIJUI ZALNIUI
mirus,

Direktorių

AGOTA GRAKAUSKIENĖ

Chicago*
Lietuvių

žmcr.a. M-tijonai, sūnui Anthony su šeima, dukrai Marion Tumėnas su šeima bei kitiems giminėms ir arlimksiemš reiškia gilią užuojautą ir kartu liūdiBARBARA SMOLELIS

(AGNES GRAKAW)Gyv. Claremont, KalifornijojeAnksčiau gyv. Miami, Floridoje, ir daugelį metųšiaurinėje Chicagoje.Mirė 1981 m. vasario 2 d., 3:30 vai. popiet, sulaukusi 88 metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje-Amerikoje Išgyveno 71 metus.Paliko nuliūdę: sūnus Ben Grakaw, gyv. Claremont, Kalifornijoje. marti Violet, dvį anūkės, keturi proanūkai ir kiti [giminės, draugai bei pažįstami. Liko giminaičiai Kanadoje Jr Floridoje.Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienio vakare Lithgow koplyčioje, Coral Way, Miami, Floridoje.Penktadienį, vasario 6 d., bus lydima iš koplyčios į Woodlawn Memorial Park Mausoleum, Miami, Florida.Visi a.a. Agotos Grakauskienės gimines, draugai ir pažįstami nuoširdžiai kviečiami dah-vauli laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.Nuliūdę lieka:
Sūnus, marti, anūkės, proanūkai ir kiti giminės.

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
aikštės automobiliams pastatyti

AM8ULANSO
PATARNAVIMAS

TURIMI 
KOPLYČIAS

MISOSE MIESTO

DALYSE.PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. UTUAMCA AVE. TaL: YArd. 7-3401BUTKŪS - VASAIT1S
J 446 So. 50th Aven Cicero, I1L TeL: OLympic 2-1003PETRAS BIELIŪNAS
4343 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayette 3-3572GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1x38 - 1139STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS

(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7*1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hill*, I1L 974-4411

TeL YArd* 7-1911 J

5 — Naujienos, Chicago, 8, DI. Wednesday, February I. 1981



Sustabdykime priešvalstybinę veiklą ą
, Paskutiniu laiku, dėl pasauli- j 
nių įvykių kintamos eigos ir dėl: 
JAV užsienio politikes nesėk
mių, Afganistano okupacijos ir 
maišaties Irane, o taip pat <iėl 
infliacijos ir dėl d ridinu būdu 
iššaukto ekonominio sustingimo 

«ir nedarbo, š?os šalies gyvento
jų politinės nuotaikos žymiai 
pasikeitė. To pasėkoje, liberalūs 
demo’kratai valdžios vairu turė-

vienu

Spaudos

t.is lluropos valstybėms yra ža-. 
lingas, nes juo jau oiiclabai 
yra įteisinta Sovietų Sąjungos 
hegenunija Rytų Europoje,-.1 
turėjome labai nusivilti, nes 
Helsinkio ak*ą pasirašiusieji 
užtikrino Sovietų Sąjungai ka
ro m tu išplėstų sienų relic-1 
ėiamumą.

PLB valdyba mano, kad Ilel- • Is nkyje pasirašytas aktas yra 
g’dos aktas ir jo pasirašymo ’ 
diena mūsų tautai yra dar vie- .

na gedulo diena.”

Ford, Semitas ir Atstovų Rūmai ’ 
užtikrino, kad tai nėra jokia’ 
ta’kos sutartis sienų nustaty- j 
mui, o tik deklaracija, tarp vals-; 
lybių geros valios vykdymui;

Nebojant tų visų JAV aukštų- j 
jų institucijų užtikrinimo, PLB į 
valdybos pirmininkas viešai t 
skelbė netiesą, kad nuteikus pa-! 
šaulio lietuvius prieš JAV.

Kiek vėliau, 1979 m. kovo 
30 d. Jaunimo Centro kavinėje, 
Chicagoje, tas PLB valdybos

nos, 1979.4.2)
šis JAV LB visuomeninių rei-

suslubdylų ! pirm. Br. Nainio mintis pakar-. kalų tarybos pirmininkės pasi- 
! sakymas yra niekas daugiau, 
; kaip lietuvių kiršiniiuas prieš 

veikla prieš į Maciulaitytė-Zerr, savo paskai- Į Ameriką — JAV.
---- --- -------- - — ! Lietuvių Fronto Bičiulių poli- 

LB vadovai nuolatos menė nesusitaria?” Ta paskaita tikos žurnale “Į Laisvę” 1980 m. 
---- _i.i_• j vra užrekorduota ir ji buvo per--Nr. 79(116), psl. 65 Algimantas 

Kad su- ( duota per “Margučio” radijo va- S. Gečys, PLB visuomeninių rei- 
• Handėlę Chicagoje. Užrekordavi-J nalų tarybos pirmininkas, savo 

mo juostelę Spaudos Klubo pir-’ straipsnyje “Ir aš ariu’ 
mininkas taip pat turi-

Savo paskaitoje.ponia pirm.
A. M. Zerr vienoje vfetoje ši
taip pasako: ? ; i

“Kalbant apie ALTos ir LB

;publikonams.
Chicagos Lietuvių

Klubas, nuolatos akylai sekda
mas politinių įvykių raidą, pri
ėjo išvados, kad dabar yra pats 
geriausias laikas mūsų politi
niams veiksniams pradėti akty
viau veikti. Dėl lo 19X1 m. sau
sio 2 d. klubas savo susirinkime 

, nutarė ir pavedė valdybai klaup
tis į Vyriausią Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetą—VLIKą su pra- 

-šymu ir pasiūlymu, kad susita- 
-ręs su Amerikos Lietuvių Tary- 
Zba — ALTa kreiptųsi į aukštuo- 
Lslus JAV valdžios sluc’ksnius 
‘Washingtone, kad
^Lietuvių Bendruomenės LB tojo JAV LB visuomeninių rei- 
"neatšakingų aukštųjų pareigu-j kalų tarybos pirmininkė Aušra 
^pų kenksmingą 
’Jungtines Amerikos Valstvbes ‘ toje “Kodėl ALTa ir Bendruo-į
— JAV. ] 
lietuvių tarpe skleidžia 
amerikines 4 nuotaikas. I 
stabdžius tą jų pragaištingą ir 
Sovietams naudinga veikla, rei
kia užkirsti kelia jiems lankytis 
ir kalbėtu lietuvių vardu State 
Departmente ir 
'Rūmuose- Taikiu 
„vadovais susitarti 
savo griaunamos 
ALTą^ VLIKą ir 
sako.

Jau nuo 1971 m., o ypač po’ 
1973 m., kada į JAV LB 7-ąją 
tarybą, klastotais rinkimais įsi
veržė nemažas, net vyraujantis, 
į diktatūrą linkusių Lietuvių 
Fronto (Bičiulių grupės narių 
skaičius.į Jie tuojau pradėjo 
JAV užsjieiiio politikos veiksmų | 
žeminimk lietuvių bendruome-į 
nės ir visuomenės sluoksniuose. 
Taip pat, tuojau prasidėjo in-! 
tensyvus, agresyvus lietuviškų 
organizacijų darnaus sugyveni
mo ardymas, kišimosi, brovi- 
mosi į ALTos politinės veiklos 
sritį ir pačios ALTos nepama
tuotas žeminimas.

1975 m. “Pasaulio Lietuvyje” 
Nr. 16/79 buvo paskelbtas PLB 
valdybos pirmininko Broniaus 
Nainio pasirašytas aplinkraštis, 
ir, žinoma, išsiuntinėtas “LB 
kraštų valdyboms ir LB funkci
jas atliekančių organizacijų val
dyboms”, kuriame rašoma:

“PLB valdybos nuomone, šis 
Helsinkyje 1975 m. rugpiūčio 
1 dieną pasirašytas dokumen-

Baltuosiuose 
būdu su LB 
nevyksta ir 

veiklos prieš 
JAV neatsi-

skirtumus, negalima Hspaliesti 
skirtumu, liečiančiu santykiu 
su JAV valdinėmis įstaigomis. 
ALTa dažniausia palaiko Vals
tybės departamento liniją, šis j 
nusistatymas buvo tikslus tol, j 
kol vyravo salotojo karo nuo-; 
taikos JAV ir Sovietų S-gos 
santykiuose. Perėjus įidetentėsj 
laikotarpį ne J
State Departmentoijižiinta po-| 
zicija tapo nenaudinga Lietu-j 
vos valstybingumui iij lietuvių - 
tauto's interesams- Naujieji AL
Tos vadovai, nenorėdami nu
stoti JAV administracijos pa
lankumo, siekia laviruoti ir 
ne vienu atveju vengia pasi
priešinti Valstybės Departa
mento politikai. Ryškiausio’ 
pavyzdžio esama ALTcs užsi- ] 
angažavime Helsinkio konfe-j 
rencijos susitarimuose, juose ’

vienoje
vietoje šitaip pasisako:

‘’Prisibijau, kad dr- Jurgėla 
KGB baubu siekia nusloointi iš X 
patriotinės visuomenės (ne iš 
patriotinės visuomenės, bet iš 
pasimetusių, Sovietams patai
kaujančių, destruktyvių LB 
vadovų. — A. PI.) kylančią 
konstruktyvią (? — .PI.) kri
tiką VLIKo atžvilgiu ir gąsdin
ti ‘T Laisvę” skaitytojus.

Laisvinimo darbe nemažiau 
pavojingais laikau Amerikos 
žvalgybai sąmoningai ir nesą- 

vienui atveju i moningai tarnaujančius bei ad- 
į -vokataujaĮiičus, kurie lietuviš

kai išeivijai autoritetingai'ban
do įpiršti Lietuvos interesams 
nepalankius JAV užsienio po- 
Itikos ėjimus ir svarbą jiems , 
paklusti, šiuos asmenis sun
kiau iššifruoti, nes jie dangs
tosi patirotizmo šydu ir ne 
vienu atveju puošiasi valdiš
kos tarnybėlės teikiama garbe 
ir ekonomine apsauga.”
šitas LB aukšto pareigūno —

valstybingumui. Valstybingu- 
mui pakenkta, akto signata
rams pasisakant už 
valstybinių sienų 
mą jėgo’s būdu,
įteisinti Sovietų S-gbs agresiją 
Pabaltijo valstybėse.” (Naujie-

esamų 
nekintamu- 
pasi tarnavo

They call it
“The Overnight Wonder' 

for constipation.
Are you uncomfortable with your laxative? Then meet 

the little white pill they call "The Overnight Wonder’ Just 
one pill at bedtime safely, surely stimulates your system’s 
own natural rhythm. Overnight. So in the 
back on the bright side. Comfortably! It’s 
a good feeling.

What is "The Overnight Wonder*’? 
Ex-Lax" Pills. That’s right— pills from 

Lax. Look for the white box.
Use only as directed.

morning, you're

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metu įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 

susirūpinimą ---------------------------------------- $8.00
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 

grožis. Kietais viršeliais .   $4.00
Minkštais viršeliais, tik ____________  $3.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_ $2.00
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

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

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

LX--------------------------—_____________________________

bome, Ont., po ilgesnės pertrau
kos tapo Naujienų prenume
ratoriumi, užsisakydamas jas 
vieneriems metams. Anksčiau 
jis sunkiai dirbo plieno liejyk
loje, o dabar džiaugiasi užtar
nautu pc’ilsiu ir gali skaityti mė
giamą spaudą. Dėkui už prenu
meratą ir už.gerus linkėjimus, 

j —'Edmundas Vengianskas iš 
' Brighton Parko, žinomas visuo- 
: menininkes ir automobilių par- 
! davėjas lietuviams žinomoje 
! ifollingshsad automobilių bend- 
’ rovėj, gavęs kalendorių, alsiun- 
i tė $10 auką. Dėkui. j

— Leu. Algminas iš Brighten 
Parko perėmė savo motinos ra
šytojos ir korespondentės Onos 
Algminienčs prenumeratą, ku-. 
rią pratęsdamas pridėjo ?5 au
ką- Dėkui. Tai]) pat dėkui po- . 
niai Algminienei už bendradar
biavimą.

-- Dr. J. Sungailą ir d r. O. 
Gustainienę iš Toronto už akly- ( 
vią veiklą katalikų organizaci

ni jose, popiežius Jonas Paulius II 
bes pirmininko Algimanto S- ’ apdovanojo medaliais.
Gečio pasisakymas mažai kuo J 
sk’riasi nuo Irano’ “šventųjų” 
mulų pasisakymų, kad visa, kas 
yra blogo, paeina iš Amerikos.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas — VLIKas ir 
Amerikos Lietuvių Taryba — 
ALTa jau dabar turėtų pasirū-j’' 

i'

N«nal, l»nvi — Pardavimui « Namai, Žami — Pardaylmsi
REAL ESTATE FOR SALS I REAL ESTATS FOR SALS

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
2EM MS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKtlIMAlS. į 

u£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: x

PETRAS K.AZANAUSKAS, Prezidentas
22'2 W. Cermak Road Chicago, Ūk Tel. Virginia 7-7745

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS * VALDYMAI

< NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
PLB visuomeninių reikalų tary-

pinti, kad tokios rūšies Lietuvos 
laisvinto)ai nei State Depart
ment, -nei Baltųjų Rūmų durų 
nevarstytų.. •

Chicagos Lietuvių Spaudos 
Klubo Valdyba

— Dalia D. Bobelienė, St. Pe
tersburg, Fla., pasirūpino, kad 
jos sūnus Jonas, dabar esantis! 
Washingtone, gautų Naujienas. į 
Jis jas gaudavo studijuodamas į 
Colorado valstijoje. Vasarą jis J 
su savo tėvu, VLIKo pirminin
ku dr. K. Bobeliu, lankėsi Euro
poje ir buvo priimti popiežiaus 
Jono Pauliaus II privačioje au
diencijoje-

— Edvardas Kačinskas, Balti
more, Md., užsisakė Naujienas 
vieneriems metams. Dėkui už 
dėmesį ir už gerą nuosprendį.

— Jonas Staigys, Port Col-

SIUNTINIAI T LIETUVĄ * |
SSAKUA NOREIKLENž

K0S St, CWe?<»} EL 5C-62? « Tek WA
_ Dldelif pasirinkimas geroj rūžis* įvtiriu preklę. 6'

MA2STAS Iž EUROPOS SANDELIŲ

Cosmos Parcels Express Corp.
I MARQUETTE GIFT PARCELS SERYICŽ

2531 W. 5?th St, Ckkxfo, BL «0S29. — TeL WA 6-2737

SUSFVIENIJIMAS LDETUARŲ AMERIKOJE
yra seniausiu, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fratemalinė or- 

eaniLacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti (r kitiems, kurie turn 
darbus dirba.

SLA — išmokėję daugiau kaip AŠTUONIS MHJJ0NUS doleriu 
apdraudų savo nariams.

ŠI A — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieiko pelno, n> 
nams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis Ir lietuviu draugai gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiai! 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

»

SLA—vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
51,000 apdraudoa sumą temoka tik $3.00 metama

SLA — kuopq vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitėf 
I savo apylinkės SLA kuopij veikėjus. Jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai | SLA Centra:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
New York, N.Y. 10001 

-*• W W. JOth St.
Tel. CXIl) 543-HU

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
• namu ir įrengimais Marquette Parko

— Aušra Baronaitytė, kolora- rajone. Labai geras biznis, lengvos j 
tūrinis sopranas, kantriai ir iš-

3 tvermingai atliekamu nuo moks-
* (lo ir tarnybų laiku lankiusi Mc- 

tekaitienės dainavimo, studiją, 
šiais metais jau baigė savo bal-

iso lavinimą. Ta proga Daina-- 
' vimo Studija rengia jos viešą ’
Dainos debiutą — REČITALĮ, 
kuris įvyks š.m. vasario 22 d., 
sekmadienį. 2 vai- p.p. Jaunimo 
Centro didžiojoj salėj. Visi ma-; 
loniai kviečiami savo atsilankys į 
mu paremti šias jaunutės dainos į

į menininkės pastangas. (Pr.)
— Kun. J. Stankevičius, Šv-!

Antano parapijos klebonas, kai-« 
bės vasario 7 d. 12 vai. sau-1 
liams iškeliant Lietuvos tautine! 
vėliavą prie Cicero miesto rotu
šės. ALTas kviečia apylinkės lie
tuvius gausiai dalyvauti. i O J I

pirkimo sąlygos.
• 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir
Maplewood. Labai tinka giminingoms 
šeimoms. I
• MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
Parke, 15 metų. Reikia skubiai par
duoti. Neaukšta kaina.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

2951 West 63rd Street
Tel. 436-7878 arba 839-55G8

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta, — teisėjo Alphonse

HAMBURGE SUSIRĖMIMAS j WELLS peržmreta, “Sūduvos’5 
SU POLICIJA , išleista knyga su legališkomis 

I formomis.
HAMBURG, Vokietija. — Vo- [ Knyga su formon^i gauna. 

jkietijos vyriausybė nutarė už- ''ma Naujienų administracijoje 
miestyje pastatyti ato'mo ener- 1739 South Halsted St., Chica- 

Moksli- g0> ill. 60608. Kaina $3.00.gija varomą jėgaine, 
ninkai nustatė, kad atomo ener- . 
gija yra pigiausias būdas elekt-« 
rai gaminti, bet Vokietijos jau
nimas ryžosi protestuoti prieš 
tokių jėgainių statybą. !

Hamburgo šiaurėje, visai ne-: 
toli geležinkelio stoties, vokiečių 
policija sustabdė didoką jauni
mo būrį, protestavusį prieš tos 
dirbtuvės statybą. Policija, pa-' 
siruošusi suvaldyti jaunimą, 
pastojo jauniems vyrams ir 
moterims kelią. Tada tarp po
licijos ir jaunimo įvyko gana 
smarkios muštynės. Nukentėjo 
daugiausia jaunimas, bet teko f , 
ligoninėn vežti ir kelis policini n- ’ 
kus, gavusius smarkius plytga-1 
lių smūgius.

ir

Juozo šmotelio

ATSIMINIMŲ
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma
įdūmi 250 puslapių knyga, su
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji 
kyti paštu.

Autoriaus
7114 S.
Chicago, IL 60629

Knygos kaina — 5 doleriai.

prašomi užsisa-

adresas:- 
Campbell Avė.

RACINE, WIS.
Į Lietuvos nepriklausomybės at
statymo metinių minėjimas 
įvyks vasario 15 dieną Šv. Ka
zimiero parapijos svetainėje. 
9:30 vai. ryto bus laikomos pa
maldos šv. Kazimiero’ koplyčio
je už žuvusius dėl Lietuvos 
laisvės.

i 3 vai. 
oficialus 
Jasaitis, 
dalyvaus 
ginis ansamblis. Akompanuos 
Arūnas Kaminskas. Dainuos so
listė Aldona Buntinaitė.

Po minėjimo — bendri už
kandžiai.

• Minėjimą ruošia vietinis AL- 
Lenkijos vyriausybė taip pat Tos skyrius.

bijo, kad organizuoti darbinin
kai turėtų labai svarų balsą 
sprendžiant įvairias krašto prob
lemas.

NELEIS LENKŲ ŪKININ
KAMS ORGANIZUOTIS !

VARŠUVA, Lenkija- — Len
kijos Solidarumo unijai atsisa
kius antradieni streikuoti, Len
kijos vyriausybė ,antradienį pa
skelbė, kad ji neleisianti krašte 
ūkininkams organizuotis Į atski
rą ūkininkų uniją.

Ministeris Stefan Olšdvski pa
reiškė, kad vyriausybė sutinka 
tartis su ūkininkais ir duoti 
jiems lengvatų, bet vyriausybė 
neduos leidimo unijai organi
zuoti. Vyriausybė žino, kad ūki
ninkai tada pradės dažniau strei
kus ruošti, o tai visiškai išar
dys Lenkijos ūkio tvarką.

NESUPRATO KOMPLI
MENTO

popiet svetainėje bus 
minėjimas. Kalbės J- 
Meninėje programoje
Čikagos lietuvių sty-

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

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

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
TeL 523-S775

________

1 GENERAL REMODELING ' 
1 • Alumin, langai, durys, medžio 
] apmušimai. • Staliaus darbai, _ce- 
j mento laiptai, porčiai, stogai 

ir riša kita.
I FETINGIS CONSTRUCTION 

7152 So. Kidzie Avenue 
Tel. 776-8505

DAŽYMAS IR REMODE- 
L1AVIMAS

Nėra darbo permažfc. Visus paimu. 
Iš lauko ir vidaus.

Kainos labai prieinamos.
GEDIMINAS BARANAUSKAS 

4514 So. Talman Avenua 
Tel. 523-0383

Laikrodžiai ir brangenybė*
Pardavimas ir Taisymas 

2646 West 5<Hh Street 
Te!. REpubllc 7-1941

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, HI. 60632. Tel. YA 7-5980

K. t t M K U S
Notary Public

INCOME .TAX SERVICE
4255 S. Mapl*wcod. Tcl. 254-7454 
Trip pit diromi vertimai, giminių 
tškviotimal, pildomi pilietybė* pra

šymai ir kitokį blankai.

H0ME0WNERSP0LICY
F. Zapdis, Agent 
3208 y, W. 95th St 
Evsrg. Perlą 111. 
£0642, - 424-^654

Statę laim

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

2458 W. 69th St.
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki < vik. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-toa 

arba pagal susitarimą. 
Telefonuoti 778-8000

* *

RaciUe skyriaus atstovu į 
Amerikos Lietuviu Tarybą iš
rinktas Lionginas Pliūra, kelis

• terminus buvęs Vietos LB apy- į 
linkės pirmininku ir rtal>ar įei
nąs į apylinkės valdybą.

Jurgis Milas j

Advokatai
GINTARAS P. CEPtNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryta 
Ud 6 vai. vak. šeštadieni nuo 

0 vai. ryto iki 12 vak (L 
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162 arba 776-516J
2649 Wat 63rd Street

Chicago, DI. 60629

— Ar ponia Pupienc pas 
jus daugiau neperka? A aky
čiau ją visuomet matydavau 
jū$ų krautuvėje.

— Ne, nuo to laiko, kai par 
davėjas, nieko blogo nemany-
damas, jai užsiminė, kad ji 8 — Naujienos, Chicago, 8, DI Wednesday, February 4, 1981

yra viena seniausių mūsų pil
kėjų, ji pas mus daugiau ne
sirodo.




