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bar pakeitė, taktiką: vietoj igno
ruoti,. stengiasi. jas infiltruoti, 
pastatydami.raktinėse pozicijose i 
kolaborantus. Yra kita žymiai 
didesnė - išeivių mokslinė orga
nizacija: Association for the Ad-. 
vancement of - Baltic Studies,! 
kuri ruošia Amerikoje kas da

Sovietai infiltruoja baitiečių eiriig- 
įf rantų mokslines organizacijas
r Sfočkhblme’ daug mėtų veikė noruo'ti baitiečių išeivių mokslo 
baitiečių emigrantų įsteigtas organzacijas- ir jas -niekinti. Da- 
Baltistik Institute!,-kuris kas. du 
metai- ruošė- baltistikos konfe- 

. rencijas. Prieš keletą me.tų tas 
institutas buvo r suvalstybintas 
ir- pasidarė švediška' įstaiga. Da
bar institutas gauna iš švedų 

' lėšų, -bet nebeteko šavarankiš--
kųmo. Vyko ginčai pačių -baL.
liečiu emigrantų tarpe, ko’l bų--metai konferencijas ir leidžia 
vo pasiryžta pasiduoti švedų ' “Journal of Baltic Studies”, 
gibbon; j . t .

. švedai greit pradėjo vykdyti 
savo pataikavimo Sovietams po.- 
litikę. Buvo pasiųsti du estai ir

■ vienas ’ latvis į okupuotas ■ Balti
jos valstybes, kad užmegztų 
bendradarbiavimą ryšius ir pa
kviestų- kaip svečius į savo kon
ferencijas Stockholm^, šiuokart 
okupuotų Baltijos , kraštų įstai
gos, palankiai atsiliepė į kvieti
mą; Mat; čia jau bus santykiau- 
j ama -hebė su emigrantais, bet 
su švediška įstaiga. Į šeštą bal-

ats^ovai.iš Baltijos: kraštų. Jų 
tarpe '• buvo 7 lietuviai, kurie 
skaitė paskaitas: J.: Jurginis; /J. 
Gaudrimas, V. Gečas, P. Bražė- 
nas; P.. Aksamitas,- Šidlauskas ir 
R. - Žiu^a: " Dar ' datęv.avo iš

Būdinga, kad net du metu Į 
prieš laiką tos organizacijos pre- Į 
zidente buvo prastumta ta pati 
mums žinoma M. Alseikaitė - ■ 
Gimbutienę, panaudojus sdvieti- j 
nio tipo rinkimjnę. sistemą: bu-į 
vo. tk vienas kandidatų sąrašas } 
be pasirinkimo.-
- Kaip matom,' infiltracija vyks
ta visais'frontais. ;

ITALŲ LAIKRAŠTIS KRITI
KUOJA MELAGINGUS KUL

TŪRINIUS RYŠIUS
■ , ę-...V-;• s--... ■.

Italų laikraštis Veroną Fęde-l 
fe (1981 rugplūčio '28fd.) aštriai į 
kritikuoja šphlio ' mėnesį? jvyk-[ 
siančiųs. italų' kultūrinius- ir me-1 CAPE CANAVERAL, Fla. — 
ninius susitikimus, kuriuc's or- Šiandien, trėičadienio- rytą, 6:30 
ganizuoja Įtalijos-SSRS Sąjun- vai., jeigu viskas bus tvarkoje, 
ga. Laikrašti? juos vadina, “mis- tai .d^ąaųni-Amerikos astronau-

Prezidentas John Kennedy padėjo pagrindus kelionėms į erdvę. 
Šiandien antrai kelionei į padanges kils erdvėlaivis “Columbia”. --- - - - *■- - • • fcr j , . > . -

ŠIANDIEN “COLUMBIA” ANTRA 
KARTĄ KYLA J ERDVĘ

IŽęąėlip i padelsti AĮf^^anii. ^t^l^įžerhęi ’paskriės penkias dięnais,
ąūklėj^a^"iėroi^*anįai 7A:;|r N. niišę^ą^udota . iĮ^^jkai leidžia- " 1 J~ ~ t—~*- »■

mos ■ JElfer-^ess- mrid^aga..; r
aūklėjąnįai'^emi^ahtąi '“A/ $r N. 

' S trąžąi/ 'Išskyrus -^n pirmuo- 
- ^itL'ĄfeJuvianĮŠ^yaSąruose

nėrą^žinomi.'. ' Ž3’—
uD'ėl- tok-ies-poltGkes iš institu

to pasitraukė, eilė- narių; prot^- 
t uodam i dėl jo vadovybės - pra
dėto ,'irite‘nšyvaūs jbendradari>ią-' 
vįafo. Įsuyšusdylėtintomis Bajti- 
j oš ryęšpĮiblikidjūis... XaĮp -. prane
ša- sp’aūda, prieš konferencijos 
pradžią gatvėj e prie įėimo^ į rū- 
rrius su plakatais j demęnstravo 
baitiečių grupėj ir ‘kiti, pro tęs- 
tuodami prieš šios konferenci
jos rengėjus,, kurie , pradėję 
bendradarbiauti su Sovietais ir 
pasidarę KGB . patarnautojais. 
Tcfdėl ir ši konferencija būsian
ti platforma sovietinei propa
gandai ir stengsis nustelbti lais
vų užsienio baitiečių mokslinį 
darbą. ' ,

. Konferencijoje buvo užsirašę 
dalyvauti su pakaitomis keturi 
lietuviai iš JAV ir Kanados. Rei- 
kia manyti, kad dėl aukščiau 
paminėtų priežasčių jie nebeat- 
vyko. Iš užsienio lietuvių daly
vavo tik Marija Alseikaitė-Gim
butienė, kuri - skaitė / paskaitą 
apie sendvinį simbolizmą lietu
vių. liaudies mene. Ji atvyko 
tiesiog iš Novosibirsko, kur pra
leido kelis mėnesius pagal pro
fesoriais pasikeitimo planą tarp 
JAV ir Sovietų Sąjungos.

Anksčiau* Sovietai stengėsi ig-

LENKAI KLAUSO PIRMI-.
KINKO L. VALENSOS į. 

, f

i VARŠUVA, Lenkija? — Soli
darumo unijos pinnininkas Le-

PIOTR GUŠINAS ŠEŠIAS VALANDAS 
AIŠKINO ŠVEDAMS KLAIDAS

SOVIETŲ VALDŽIA SUTIKO SU ŠVEDŲ REIKALAVI
MAIS, SUMOKĖS LAIVO GELBĖJIMO IŠLAIDAS

KARLSKRONA, Švedija. — 
Sovietų šnipinėjimo laivas, va
dovaujamas kapitono P. Gušino, 
jau išvilktas iš balos ir nutrauk
tas nuo akmenų, praneša švedų 
užsienio ministerijos atstovas.

Pirmadienį Sovietų valdžia 
sutiko su keturiais švedų reika
lavimais. Jie sutiko leisti narlai
vio kapitonui, įplaukusiam į už
draustą švedų karo laivyno zo
ną, paiškinti, kuriais sumeti
mais jis ryžosi tokiam žygiui. 
Sovietų valdžia kapitoną Gušiną 
buvo atstačiusi nuo narlaivio 
vadovybės, padėjusi į vienutę ii 
paskyrusi, politinį komisarą nar
laivio kapitonu, bet švedai neti
kėjo sovietinėms pasakoms. Ji 
norėjo- iš-.paties kapitono Gušinc 
patirti,, kuriais sumetimais jis 
slaptai įplaukė’ į Karlskrono' 
uostą ir. ten įklimpo., švedą 
Maskvai aiškiai pasakė, kad -jie 
šnipinėjdno-tikslais -į Kariskrc 
nos vandenis įplaukusio nariai 
vio .neišleis, jeigu neturės pro 
gos- laisvai apklausinėti P. Gu
šiną. Rusai iš pradžių prięšinc-

TEISMAS TIRIA KARDI
NOLO IŠLAIDAS

CHICAGO, Ill. — Prisiekusių
jų teismas toliau tebetyrinėja 
kardinolo Rodžio arkivyskupi
jos pajamas ir išlaidas. Visi pri
pažįsta, kad jis turi teisę tvar
kyti visas bažnyčios pajamas ir 
išlaidas. Šio klausimo prisieku
sieji federalinės valdžios teisėjai 
visai netyrinėja. Jie žino kardi
nolo finansinę galią.

Bet jiems neaišku, kai atski
riami kardinolo- asmeniški pini
gai nuo katalikų bažnyčios pini
gų. Teisėjai nenori padaryti 
klaidos, kad vėliau nebūtų mes
tas nepagrįstas kaltinimas. Pir
madienį teisėjai pareikalavo 
kardinolo sąskaitų, laikomų pen
kiuose Chicagos bankuose. Tei
sėjai nori išaiškinti, ar kardinė
tas mokėjo valstybei mokesčius 
~iž privatiems "ašnienimv skiria- 
nas sumas. Kardinolas turi tei- 
;ę savo pinigus skirti privatiems 
asmenims;, bet jis privalo sumo
kėti valstvbės mokesčius.

: • ERDVĖJE, PATIRS KELIAS NAUJOVES ‘ |-zegc'darbimnkus^ kacTjie baigtų
streiką Tr ’grįžtų prife darbo. 
Valensa, pažadėjo aptarti. susi
dariusią padėtį šu vyriausybės 
atstovais. Jis streikuojančius bet padaliau Kremlius, su like 
gino nors laikinai grįžti 
darbo, nes-, tiktai rimtas. į^bas 

j-j v ; - b, x • -gali išgelbėti Lęąk.iją išįt^s/di-į
dideli ir saugus. Be.t'astronautai ® - . JvA' Vs - •,. . A. . , i. deles melaimes, Skurton komunis- pamokyti, kaip - .-'GL tr <tų partija juos ^sodino.. Komu

nistai pridarė kraš.tūi tiįek daug 
skolų, .kad’ dabar i y^aą “kraštas 
turi nuo to kenįėtį. , . »

Į. Tarfiėbfzegofdarbihinkai.sutic 
‘ Pasirodo, kad vėjo- srovė turi ko antradienį-gFj-žti<į dariją, bet 
įtakos į erdvėlaivį. Srovė negali priminė Valensai,;.kad jeigu įvy- 
būti stipresnė II mylių. Jei slip- riausybė nėSiiiĮisfpriemonių i pa- 
resnė, tai erdvėlaivis nekils. j dėčiai pagerinti, 'taiAdarbininkai 

--------- • , į vėl streikuos iki bus atsiektas 
KORČNOJUŠ PRADEDA Į laimėjimas. ; : ’; >, . ?

NERVUOTIS 1

MERANO, Italija.— šachma 
tų pasaulio čempionas Anatoli
jus Karpovas ir buvęs čempio- j

tai astronautai 4turės “Colum
bią” nutupdyti Ėdmards bazėje, 
nes ji yra 12 kilometrų ilgio. Bet 
astronautai gali būti priversti 
nusileisti ten pat, Cape Cana
veral laukuose, kurie nėra ’tekie .

-' ■ --i ' »

leisti Gušfnui papasakpti šve
•■i ■ *1^* ' -

. su rusų laivu ,atsi

o vėliau bandys nusileisti ■ tame 
pačiame dideliame Kalifornijos yra įspėti ir 
aerodrome, kur erdvėlaivis nu- brangią erdvių mašiną nuleisti 
sileido pirmą kartą.

šį kartą yra paruošti du jau
ni astronautai Joe, Earle ir Diek 

STOCKHOLMAS, Švedija. - Truly. Jiedu šprausminiu lėktt- 
Sovietu valdžia dar nebūtu su-,vu atskrido i CaPe Canaveral ir 
tikusi ;su švedų reikalavimais, pareiškė, kad abu yra pasiruošę 
jei pfemadienį .po pietųMiebūtų skristi. į erd\ę. — .. ; 4
kilęs asirus vėjas, kuris^ pradėjo1 ~ Jei«u “Columbia” yra pa
supti įklimpusį laivą,' j ruošta’ tai mudu esame dar Se‘

Jeigu būtų buvę daugiau -van- ri?u Pasiruošę, - pareiškė Diek 
dens, tai: laivas būtų pakilu iri ■’ • >
išplaukęs,- bet vanduo nebekilo, 
o vėjas vis stipriau pūtė. Tiktai 
tada Maskva nutarė sutikti su 
Švedijos reikalavimais. į -

Sovietų ambasadorius Michail ,Iki šio meto suėjusieji erdvė- 
Jakovlev, pasitaręs su kapitonu 
P. Gušinu, patarė Maskvai su
tikti. '

ŠVEDAMS PADĖJO :

“Columbia” skries 
antrą-kartą

Columbia” kils antrą kartą.

mažame take. Čia' mažai kas 
jiems padės, jie galės pasitikėti 
savimi, apskaičiuoti ir nepada
ryti klaidos.

John W. Young

KALENDORĖLIS

Lapkričio 4: Karolis, Buteika, 
Arūnas, Kiaunė, Maivydas, Pu- 
šė, Munė.

Saulė teka 6:26, leidžiasi 4:42.
Orki šiltši, vakarė dabtšuotaa.

Astronaufas John W. Young 
pirmas iškėlė ir taip nutup
dė “Columbią”, kad visas 
pasaulis stebėjosi. Savo pa
tirtimi jis dalijdsi su astro
nautais Earle ir Truly, kurie 

šiandien pakils į erdvę.

laiviai skriejo tiktai vieną kar
tą. Erdvėlaiviai padaryti iš gero 

I ir stipraus metalo. Bet greitas 
i skriejimas, įkaitimai ir sudre- 
bėjimai erdvėje to metalo at
sparumą susilpnindavo.

“Columbia” kitaip pastatyta. 
Ji nekrinta'į viandėnį, neneria, 
kaip nerdavo pirmieji erdvėlai
viai, bet gražiai nusileido ir ra
miai nutūpė. Ji suįtojo toje vie
toje, kur tūlčstaričiat. žmonių 
jos laukė.

“Columbia” buvo patikrinta. 
Specialistai ją., rado pajėgia ant
ram skridimui. Joe Earle ir Diek 
Truly yra geri lakūnai ir abu 
yra nuodugniai susipažinę su 
pagrindinėmis skriejimo- taisyk
lėmis. šį kartą astronautai turės 
atlikti kelis naujus dalykus, ku
riems kiti astronautai nebuvo 
paruošti.

“Columbia” gali tuojau 
nusileisti

Erdvės specialistai keliais at
vejais pabrėžė, kad erdvėlaiviai 
kartais gali neiškilti į orbitą. Jei 
“Columbia” ir šį kartą iškils į 

' orbitą, tai viskas bus tvarkoje, 
‘bet jėigu ji orbitos-nepariaks.

jordanijcYs ’KARALIUS 
SIEKIA TAIKOS

* 1

WASHINGTON, D.C. — Jor- 
nas Viktoras Ko'rčnojus pirma- danijos karalius Husejinas su
dienį, po 41 ėjimo, nutarė ati- žmona pirmadienį’ Baltuose Bu
dėti 12-tos partijos lošimą. At- niuose gana ilgai kalbėjosi'apie 
rodo, kad Korčnous buvo pavar- reikalą susitarti ir taikiai gy- 
gęs ir kiek nervudtas. * j venti visuose Artimuose Ry- 

Korčnojus pasiskundė teisėjui, tuose.
kad Karpovas neduSda jam- Kar. Ilušejinas yra tos pačios 

sėdėdamas nuomonės, karp« ir prezidentas, 
» lin " ’

koncentruotis, nes- ; 
kėdėje, nesilaiko ramiai, o 
guoja ’nuo vieno -šono į kitą

kad jam atėjo laikas baigti karus
Į * ’1 i. >

j ir visiems taikiai gyventi. Pre- 
j zidentas pareiškė; kad reikia ir 
palesjijiiečiams^duoti autonomi
ją, jeigu no’riinfr' taikos visoje, 
srityje.

ųąūsia prie įkHmppsk 
poZ atplaukė švedų ųaaino 

svąĮdjS^Įpaėinė kpt. GūšiŠą i 
,m^^eže^- švedų karo laivyn 
bazę; Ten švedų kariški specia 
lištfii’ klausinėjo kapitoną Gu 
siną^ešias <valandas. Ką švedą 
norėjų .patirti iš Gušino, tuo- tar’ 
pu dar nepaskelbta, bet reiki? 
manyti, kad jie praneš. .

Kol švedai klausinėjo kąpito 
ną.jsrje įklimpusio narlaivio prį 
plaukė keturi vilkikai, užkabino 
stipri^ retežiu ir išvilko iš pa 
kraščių dumblo ir nutempė į gi 
lesnę ir saugesnę vietą. Be te 
tuojau prie narlaivio atsirade 
keli-švedų torpedų laivai ir alsi 
stojo sargyboms, švedai norėj' 
būti tikri' kad Sovietų narlaivi 
nepabėgs.

Ėjo' kalbos, kad Gušinas gal 
nenorėti grįžti į S. Sąjungą. Jc 
jis padarė didelę klaidą, pa 
rodydarrias,?ršvedams, kad ru-

GUBERNATORIUI THOMP
SON NEMALONUS DALYKAS

SPRINGFIELD, Ill.— Praeitą 
:avaite Winston & SfraxMi ad
vokatų bendrovė gavo $272,000 
iž tčs bendrovės teiktus teisi
nius" patarnavimus.

Dabar iškilo viešumon, kad 
os’bend rovės įtakingiausias ad

vokatas savo laiku buvo dabar- 
;in:s Illinois valstijos guberna
torius James Thompson.

Pirmadienį, ; bendrovė gavef 
jar vieną čekį $308,4)00 sumai, 
lis atėjo iš Illinois Sveikatcs 
staigos. Illinois susisiekimo de
partamento tai pačiai bendrovei 
ruošiamas $130,000 čekis. Ma- 
yt, kad gubernatorius, advo
kataudamas, turėjo' labai dau; 
‘vairių bylų. Blogiausia, kad lilr 
lois valstijos Senatas siūlo su
daryti komisiją šiam reikalui 
modugniai ištirti.

■ / /Į L ' ____
f <KELI AMERIKIEČIAI

' LIBIJOS TARNYBOJ

WASHINGTON, D.C.— Vals-.
tybės departamentas paskelbė, j — Kurdai < nedalyvavo isla-
kad keli .Amerikos lakūnai tar- miško parlamento* rinkimuose, 
navo Libijos aviacijoje, kai nepripažįsta Chomeinio ir da- 
Moamar Chadafi organizavo ( kartinės vyriausybės.
ekspediciją į Čadą ir bandė pri-1----------------
jungti minėtą valstybę prie Li-! — Kurdai tebešaudo Islamo 
bijos. Dean Fischer pareiškė,' fanatikus,,kurie Kurdistane ban- 
kad keli amerikiečiai, atliko že- du kalbėti valdžios vardu. Pra- j 
mą darbą, stodami diktatdriaus. eitą savaitę. buvo nušauti penki 
tarnybon. • | arabai išlamiečiai. .i

Paaiškėjo, kad diktatoriui. • -------- T7-------- .
tarnaujančius artferikiečius labai j — Antradienį aukso uncija 
sunku išaiškinti, nes jie algas (kainavo $421. 
gauna iš šveicarijoa bankų, ku
rie nieko bendro- neturi su Ųbi*
jos karo jėgomis.* Jie-dirbo pa--' imasi šį reikalą ištirti.’’Jie ndri 
gal atskirus diktatoriaus parė- ■ žinoti, kas ėjo 'ir buvo Libijos 
'dymut. I diktatoriaus tarnyboje.

Teisingumo d e p artamentas

diktatoriaus tarnyboje.

Kardinolas’John Cody turės 
prisiekusiems, teisėjams, ty
rinėjantiems jo -pajamas ir 

išlaidas, duoti penkiuose 
bankuose laikomas 

sąskaitas.

sams rūpi Karlskrona, tai jc pa
dėtis gali būti nepavydėtina. So
vietų valdžia galėtų jį bausti. 
Reikia manyti, kad švedai Gu- 
šinui pasiūlė pasilikti Švedijoje, 
jeigu jam būtų pavojus iš So
vietų valdžios pusės. B;t Guši
nas švedų pasiūlymu nepasinau
dojo. Po šešių valandų, švedų 

’.aivas jį atvežė į savo narlaivi.
Maskva gal būtų nesutikusi 

daryti šias nuolaidas švedams, 
bet paaiškėjo, kad narlaivyjc 
atsirado nuodingų dujų. Akmuo, 
kaip atrodo, prarėžė nariai v.o 
šorą ir pradėjo veržtis j vidų 
vanduo. Jis veržėsi į baterijų 
kambarėlį ir gamino nuodingas 
dujas. Įgula pradėjo nerimauti. 
Reikėjo tenkinti visus švedų 
reikalavimus.

Sovietų valdžia sutiko sumo- 
, keti visas išlaidas, kuries susi- 
I darys su Sovietų narlaivio įsi

brovimu į Karlskronos karo 
uosto zoną: ’



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto DON PILOTAS

AIDI KARVĖS ŽVENGIMAS MIEŽELAIČIO ŽVAIGŽDES

o jinai ir

— Nusiauk kepurę!....
Pradėjau juoktis, o jinai ir 

vė.:
— Ko žvengi, kaip varvi ?!
Nelėje u parūkyti, had karvės 

režveneia be ji vėl savo:
— O kodėl kartą laikraštyje 

buvo paračyta — žvengianti 
karvė?!

— Tai tu nesupratai, — mėgi
nau aiškinti.

Mieželaitis gieda:
— Mano mintys
primena lakius paukščiu^. 

Jų sparnai gražiai kas dieną 
auga.

Pakelia žvaigždžių trauka jas 
į aukščius.

Nugali jo> seną žemės trau-
ką...

- Re’šk-L. pono Mieželaičio mm 
:y> nugalėjo žemės trauką ir 
pakilo į aukščius, prie žvaigž- 
<1žių, prie tikru žvaigždžių:

laikraščių.
Aš daugiau nelo

— Never mai, — perkirto. —■ j 
dar yni ir toks vadovėlis. Tu, j 
nelojęs, geriau pasižiūrėk, kaip Į 
laivas važiuoja pro patiltę.

Sakysim, žmogus gali ir palo- ■ 
ti. bet kad laivas važiuotų —ne
girdėjau. O ji žino:

— Neskaitai gerų 
tai ir nežinai,
siu, aš parody>iu, aš tau pano 
sėn, aš.... Žiūrėk, mano dienraš
čio vaiku skyrių,kurį padeda re 
daguoli ir mūsų inoky toja~žur 
nalistų prezidentas, aiškiai pa-1 
rašyta — važiuoja.... Moky-! 
kis!....

Nieko negalėjau daugiau pa-5 
sakyti — autoritetai....

Gai tik p. Zujus čia galėtų jai1 
dar ką pridėti.

domis...
Rubino žvaigždėm
Nuo Kremliaus bokštų...

Žinote, nemėginkite nieko 
pridėti — poezija....

A. Baltušį
— Manyčiau, kad vedę vy

' O. % «
PATINAS IR PATELE

Moteriškų privilegijų gynė
ja, poniutė ėmė išmetinėti, jog 
nesą teisinga tvirtinti, būk į 
Nojaus arką alyvos šakelę atne 
šė balandis.

Galėjusi tą padaryti ir pate- 
?ė balandienė.

— Negalimas daiktas,— su- 
riko vienas klausytojų. — Pa
telė nebūtų iškentėjusi visą ke
lią išlaikytų uždarytą snapą.

BANDĖ IŠSIMELUOTI
Apysenę ponia nori pamatyti 

biznio vedėją p. KlUsį.
Raštininkas: “Ponas Klusys 

yra čia didelis šiška, nepama
nyk Tamstelė bet kas ir bet ku
rią valandą gali sau leisti su
trukdyti jį”.

Ponia: “Aš betgi turiu asme
niška. privatų reikalą, tegaliu 
išc’ėstyti tik jam pačiam!’’

Ra«’ininkas: “Visi taip sako- 
e. Be to jo šiuo metu kaip tik 

nė a raštinėje. Ponas Klusys 
nuėjo pietų su savo žmona”.

Ponia Klusienė (tai ji buvo 
čia) — neva, nesupratusi rei
kalo: ‘‘Ge’rai, kai jie grįš, ar ne-; 
pasakysi, kad čia užė’usi buvo 
— jo asmens sekretorė”.

* *
NĖRA KO RŪPINTIS

Antrą valandą ryto, apysakos 
rašytojas sėdi prie rašomojo sta- 
to piktas ir nuvargęs. Rašymas 
jam nesiseka.

Mielasis. — atsiliepia žmo
na iš iniegamdjo, — gal jau 
eitum gulti?

— Negaliu, — jis sumurma. — 
Įleidau kaimietę merginą j vie
no pikto vyro butą ir nebežinau, 
kaip ją iš ten išvesti.

— O kiek metų turi toji mer
gina ?

— Dvidešimt du.
Jeigu taip, tai užgesink 

šviesą ir eik miegoti. Ji jau yra 
užtektinai suaugusi ir pati su
ras išeitį...

KELIAUNINKEI
A. Baltušis

I “Rodiną” šaulė Ona 
Ruošėsi kaip primadona; 
Palikus namuose Joną, 
Kryžius, medalius, sijoną 
Išdūlino pamažu — 
Už jūrelių, kur gražu.

TARP KAIMYNV

“Atsip ašau, kaimyne, mane 
višta ištiūko ir iškapstė sode jū
sų gėles".

Tai nieko, nes mano šuo 
bėgo ir suėdė vistą.

“Ar taip? 
nai. kad aš 
automobiliu, 
siūkė lėkti’
•;į — suvažinėjau”.

* * *
NEMIGA

KAIP JIE ''US1LAIKO NUO 
GINČl

at-

Bet ar tamsta 
tik ką atvazia

ži-
vau 

jūsų šuneliui pa- 
skersai kelią ir as

Ponia Braun (i savo spalvuotą 
tarnaitę):

“Magde, ar tu vis dar tebe&i- 
rieji su savo vyru, po senovei?”

Magdė: “Ne. poniute, jau ne”.
Šeimininkė: “Mat, ar aš nesa

kiau, kad tu ilgainiui suprasi, 
kaip ginčytis nesveika. Tur būt. 
dėl to ir liovėsi?”

Magdė: “Taip, poniute, be to 
mano vyras — mirė"...

Ligonis: 
nemigą

Gydytojas: “Taip. Rėkia tik 
iškart smogti i pačią pagrindinę 
ligos priežastį".

Ligom>: “štai, kūjeli- p. dak ’ 
tarė, bet nesmok per stipriai 
mūsų mažyčiui, jam dar vos 5 
mėn. amžiaus".

IDIOTAS
7”

Skuode’is: “Aš nuolat iš tavo 
irų girdžiu negražų žodį, idio- 
as (p indėlis). Turiu viltį, kad 

rimsta tai tikote ne i mane”

Buibelis: “Nebūk toks prieka
bus. tartum daugiau idiotų — 
nebūtų pasaulyje".

Diplomatai ir kiaule

Melus kerštus, metus baimę— į 
Reikia išmėginti laimę;
Gimines reik pamatyti 
Ir Petronį aplankyti. 
O už tai ne pro šalį 
Sugrįžus gaut medalį.

Lankė parodas, koncertus, 
Galvą išdidžiai užvertus. 
Rado’ kelnes karbatkavas, 
Geologijai skarbavas;
Sniečkus, mat, joms avėjo, 
Todėl ją sužavėjo.

Bado iraša Jonyno:
Balo įrašą Jonyno:

Kompartija čia supranta, 
Labai tiktų jos Kamantai; 
Skalbia Kremliaus doktrina 
Tokia kelnių rutina.

i

Malė a’kš ėse viešose .
Bulvonų biustus skveruose: * 
čia Kapsuko, ten i)ž< r.lž.nskio, 
Lenine, Neri.s, Višinskio.
Tapę “genijais’ taules 
Užgrobikai Lietuvos.

Nematė, nepasigedo
Mūs* tautos didvyrių prado; 
Patriarchų ir veikėjų, 
Kurie daug aukų sudėjo. 
Nėra biustų mūs’ vadų. 
Sutryptų Kremliaus pad i.

K. Vatalė'fs
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—Kodėl taip nuliūdęs* tėve?
—Ir tu būtum nenuliūdęs, jei

gu tau rūpėtų toks šio rudnes 
oras: lyja ir lyja, nė grybauti 
gali* nė parke su pensininkais 
pasišnekėti....

—Kam kaltinti orą, tėve. Juk 
ir taip yra ko veikti, sakysim, į 
parengimus nueiti, su žmonė
mis pasikalbėti, draugų įsi
gyti.

— Žinau, tu man nesakyk.Ar 
tu žinai, kiek tas. malonumas 
kainuoja?Be pinigo nė nekrust. 
Tik vieną kartą nereikėjo mo
kėti, kai nuėjau į moterų gru
pės dailės parodą, tai paprašė 
net knygoje pasirašyti. Tu ma
tytum, kokių gražių “pikčių” 
ten mačiau: gėlyčių, gražių ro
žių, kad net mano akys aprai
bo.

— Gal ir nusipirkai bent vie
ną paveikslą?

— Va tau! O iš kur aš gausiu 
pinigų tokiems dalykams?

— Ar buvai Skupo ir Antma-
J no parodoje, tėve? Parodos ati- 
i daryme Čiurlionio Galerijoje, 

Ine., sako, buvusi pilna galerija 
kitataučių, bet lietuvių tiktai 
keletas. Ši dviejų dailininkų 

j paroda buvo viena iš kultūrin 
j glausiu- Net 
! lūs nupirko. O lietuviai parodą 

kaip ir boikotavo.
— Kodėl boikotavo?
— Todėl, kad mūsiškiai nesu

pranta, kas yra menas, ir kas 
j člamštas. Jų paveikslus pirko 

tokie žmonės, kurie žino kas 
yra tikras menas ir kas neturi 
vertės ateičiai.

—Man, Maiki, viena Marquet- 
■ te Parko rafinuota ponia paša- 
i kė, kad tokia paroda tai fui, — 

rlė kryželių, nė aguonėlių, nė 
lietuvišku andaroku nėra.

— Todėl ji taip pasakė, kad ji 
ten nerado, ko iš anksto tikė
josi pamatyti. Man skundėsi

aštuonius paveiks-

f i 
i Galerijos direktorius, kad nuc 
j mėgėjų ir nemokšų sunku apsi.- 
i ginti, kai reikia parodas ruošti, 

o geri dailininkai, baigę meno 
universitetus, nenori su mėgė
jais kartu dalyvkuti parodose 
su sau nelygiais. -Neiš>imoksli- 
nę žmonės knygų nerašo, taip ir 
dailininkas pilnai turi pažinti 
pasaulinio meno kultūrą ir isto
riją, 
rias 
kas 
jam

;au nekalbant apie įvai- 
technikas. Tikras meninin- 
nekopijuoja kitų darbų, 

negarbinga tai daryti.
— Tai kodėl negalima kopi

juoti? /
—O kodėl negalima vogti sve

timo daikto, tėve!
— Vogti tai neg'lim.i. džė-

\ lon g.li pjitekti.
— Ir už plag iatu galiina į 

teismą patekti, tik laimė, kad 
i mėgėjų darbus niekas dėme
sio nekreipia, nes neturi jokios 
Vertės.

j — Gal tu ir r teisybę sakai, 
Maiki.

I — Supiantum . kfid Sakau tei-l 
sybę. įmones reikia šviesti. t> 
no mulkinti.

1 — Bet kad žmonės mėgsta be-

Dėl mažos pastipusios kiaulės vos nekilo baisus ka
ras, ar tikėsite, tarp dviejų labai giminingų tautų. 1872 
m. Anglijos ir Amerikos karo laivynai Pacifike jau bu
vo vienas prieš kitą pastatyti, jurininkai gi stovėjo prie 
patrankų su uždegtais knatais (o sausumos armija, žino
ma, irgi nesnaudė). Giltinė ruošė sau puotą, ir baisios 
sios kraujo skerdynės galėjo greit prasidėti. Mažne jau 
buvo kaip sakoma, dvylika — be pekių minučių, kaip stai
ga suskambėjo trimitai abiems frontams, skelbdami, kad 
staiga susitarta atiduoti bylą spręsti trečiųjų teismui. 
Tuo teisėju abi pusės pasirinko Vokietijos imperatorių 
(kaizerj) Vilhelmą I, kuris po 3 mėn. liepė ginčijamą salą 
atiduoti Amerikai. Tuo ir pasibaigė ginčas, trukęs 12 -me
tų dėl mažos žvejų salelės Ramiajame vandenyne, kuri il
gus šimtmečius skaitėsi “niekeno žemė” ir tebuvo indėnų 
apgyvendinta. Apie 1860 m .ten apsigyveno vienas airis, 
pabėgęs nuo bado savo tėvynėje.

Vieną gražią dieną airio kiaulė, išlindusi per tvorą 
nubėgo ne kitur, o tiesiai i kaimyno - amerikono bulvių 
daržą ir iškniso kelias ežias. Kaimyno būta smarkaus 
jankio, paėmė šautuvą ir nieko nesakydamas nušovė tą 
kiaulę. Airis baisiai jtužo, nuplaukė | artimiausią Kana
dos krantą Ir pasiskundė karališkai raitajai policijai (Ka
nados saugumui), rekomenduodamas tą salą perimti nuo 
tuoj Į Kanados valdžią, ši gi savo keliu netruko perduo- 

. ti i Londoną, visos Britų imperijos vyriausybei.
j Anglai airių nekenčia, bet šis, neva, patriotinis airio 

verčius paveikslus ir juos pex- gesįas buvo užgirtas ir labai patiko augštiems ponams 
Londone.

Jie dar nieko nebuvo girdėję apie nušautąjį paršą ir 
naiviai galvojo, kad airis iš meilės anglų karūnai taip 
kietasprandiškai dabar stengiasi. Britų diplomatams, ne
trukus, buvo pavesta susisiekti su amerikonais ir —• iš
siaiškinti. Bet, neveltui juk iš senovės sakoma, jeigu nori 
pagadinti reikalą — pakviesk diplomatus. Taip diploma
tai vienuolika metų tampėsi ir nieko nepadarė^ o *tik dar 
labiau įkaitino nuotaikas. Ginčai ėjo nebę dėT principo, o, 
kaip sakoma — “ginčai dėl gin^^-^

Kadangi Amerika tada teturėjo mažiau kaip. 50 mi
lijonų “dūšių”, o Britų imperija virš 200 milijonų,'^tai ši 
būtų lengvai sudaužiusi Ameriką. Britus tada Valdė pro
tinga moteriškė karalienė Viktorija, kuri pati savo įsi
kišimu, mažne paskutinę valandą sulaikė nereikalingą 
kraujo praliejimą. Kodėl vokietis nebalsavo už Angliją, 
po šiai dienai neaišku.

Jo sūnus buvo vedęs Anglų karalienės dukterį ir jie 
— giminiavosi, deja, jis pasisakė Amerikos naudai.

Valys Viksva ir Vacys Varpa
■ (Iš “Juoktis — sveika”)

— Reikia skirti kūrybą nuo 
rinkos, kuri užversta masiškai 
prigamintais paveikslais. Lietu
vių Enciklopedija sako: “Jeigu 
menas nedaro estetinio įspū
džio, tai jis nieko ir nereiškia. 
Taip sako, bet ne viską pasako. 
Meno reikšmė nėra asmeniško 
skonio paskutinis žodis- Menas 
turi ir universalią vertybe — 
kultūros istoriją. Jeigu nebūtų 
meno, tai mažai arba nieko ne- J 
turėtume ir nežinotume. Ar
cheologų surastas ir atkastas se
novės menas, mums duoda ži
noti apie architektūrą, skulp
tūrą bei keramiką. Kai prieš 
800 mėtų prieš mūsų erą, Ho
meras rašė Odisėją, Iliadą, tai 
Vakarų pasaulyje gyveno bar
barai. !

— Iš kur tu, Maiki, visą tai ži- ‘ 
nai? j

— As* skaitau kultūros istori- » 
ją, mokausi iš knygų ir paskaį-; 
tų. j

— Arr mes dabar gudresni už 
senovės žmones, Maiki?

— Nesakyčiau, kad visais at
žvilgiais gudresni. Yra atvejų, 
kad meno kultūros atžvilgiu at- 
silikome nuo klasikinio meno,, 
pav., graikų 5 šimtai. pr. Kr., ar- * 
ba nuo. Italijos renesanso 15 
šimt. musų eroj. Senais laikais 
triumfavo dvasinė kultūra, o 
mūsų laikais — technika, fizika. 
Astronomija ir net totalinė savi-j 
žudybė — atomas žada blogų 
pasėkų. |

—Tu, Maiki, man ir galvą su
maišei. Geriau kalbėkime apie 
ką kitą.

— Gerai, tėve, — kitą kartą. 
Lik sveikas.

KAI SVEČIAS NUOBODUS

“Na, pagaliau, reikia jau man 
eiti namo’’, raivosi svečias.

“Na, jei tarp rimtai skubi, tai 
nebandysiu sulaikyti”, jtūsauja 
oavargęs šeimininkas.

“Taip, tikrai turiu dabar ei- 
Mf’ vis dar sėdėdamas nesisku
bina svečias: “Bet šis mažytis 
Gzitas leido man tikrai malo
niai praleisti laiką. Žinote, atei 
nant į čia — skaudėjo galvą, 
bet dabar — nei kiek: galvo
sūkis tartum išlėkė”.

“Nebijok, jis nepražuvo, tik 
dabar jis, mat, įlindo į mane”, 
kukliai samprotauja šeimininkas.

* ¥ *
XEAI&KCS ARGUMENTAI

Žmona: 
e-iausius savo gyvenimo 

tus.

Aš tau atidaviau 
me-

Vyras: — O kas tuos 
* avsius gyvenimo metus 
darė?

ge- 
su-

*■ *
l)r.Auxusta(Rtowe-*GiiIleR

vw pirmoji fpcrteris, gavusi 
dirtnos gydytojo* diplomą
tory tMirveMbcte. Kanadoj 188* 
metais.

bu-

me-
Vic-

23 — X — 81

Tai svarbiausia, dosnūs ponai, . 
Nemiegokite namuos, 
Parsidavę tik Mamonai...

■ Jei neduosit, kas gi duos?....
Amen

Gerbiamieji, rengiame puota. 
Plauks linksmybė iš erdvės, 
Maldą puotai dedikuotą 
Kunigėlis cukalbčs.

LIETSARGIS 
_ --- j-------

“Labą vakarą, kaimyne- Sa- 
; kau užeisiu pasižiūrėti ir pasi

teirausiu apie lietsargį, kurį už
vakar iš manęs paskolinai vie
nai dienai”.

Pilkis: “Labai gaila, bet aš jį 
dabar paskolinau savo draugui. 
Ar jums labai reikėjo?”.

Rudis: “Ne dėl manęs, bet 
tam vyrukui, kuris jį buvo pa
skolinęs nuo savo boso”. 

* *
AIŠKUS ĮRODYMAS

— Manyčiau, kad vedę vy
rai turėtų būti kuriuo nors bū
du paženklinti-

— Ar mano padėvėti drabu
žiai, sena skrybėlė ir liūdna iš
vaizda neparodo, kad esu ve
dęs...

RealistasTars oratoriai žodelį, 
Scenoj vėliavos plazdės. 
Ir kiekvienam savo dalį 
I lėkštelę ten padės.

Bus kokteilių pilnas baras, 
Gert pradėsim nuo šeštos. 
Kai pakils virš stalo garas. 
Himnui salė atsistos.

Neš virėj6s iškilmingai 
. Keptą kiaulę ant stalų.

Mes gi šveisime laimingai
Net be duonos po galų....

- - Ar tiki, kad juodos katės 
sutikimas atneša nelaimę.

— Taip; bet tik pelėms.

Sumodeminta (Tiicsgos policija
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TALKINIMAS MASKVAI 
VAKARŲ VOKIETIJOJE

Jis vykdomas viešai, slaptai, 
prganizuctai, pavieniui ir viso- 
įriais būdais.
’ Jau kuris laikas, kai viešoji 
yeikla pirmiausia reiškiasi šių 
metų demonstracijomis, o slap
toji šnipinėjimais, terorais ir ki
taip. Iš šių metų demonstracijų 
plačiausiai nuskambėjo dvi pas- 
tftiiosios: pirmoj įvyko rugsė
jo mėnesį Bei lyne JAV minis- 
terio užs. reikalams Haig apsi
lankymo metu, o antroji š. m. 
spąlfo mėnesį Bonoje. Daug kas 
laiko jas antiamerikoniškomis 
bei bendrai antivakarietiškomis.

Kad ir nebuvo panaudoti šil
tieji ginklai, bet pirmoji panašė
jo į vidaus karą. Jos metu de
monstrantai šaukė už taiką ir 
livisiginklavimą, sudegino JAV 
vėliavą, daužė policiją, degino 
auto mašinas ir t. t.. Antroji ap
siėjo be muštynių ir turto ža
lojimo, bet pasižymėjo savo di
dumu plakatais su taikos šūkiais 
■it pan.. Apie pastarąją čia ir 
bus kalbama.
X. Rengėjai ir dalyviai

-;Ši demonstracija buvo sureng
tą-taikos judėjimo vardu ir pa
vadinta taikos demonstracija. 
Pagal spjaudą, ją surengė komu- 
nastaLsu kitais kraštutiniais kai
riaisiais. ■ . .

_Be vietinių, demonstracijoje 
dalyvavo ir kitų kraštų, neiš 
giriant net JAV. Buvo kalba
ma, kad dalyvių galėjo būti ik; 
tpiju šimtu tūkstančių. Iš jų dau
giausia buvo jaunimo.
Ar\

Į šūkiai fr kalbos

; Demonstrantai buvo atgabenę 
mases plakatų su taip vadina
mais taikos šūkiais,' nukreiptais 
prieš NATO bendrai, prieš jos 
$979 m. nutarimą, prieš atomi- 
riius ginklus, bendrai bei jų lai- 
kymą Vak. Vokietijoje, prezidęn- 
tą^ir nėri-prfež Vak; -Vokietijos 
vyriausybes- vedamą saugumo 
politiką. - ' ' ■■

Kad NATO atsirado vien dėl 
Maskvos grėsmės laisvajam pa
sauliui, o ypač .likusiai Europai, 
bei kad tik dėka jos kolonialim- 
perialistinių ėjimų sprezidentas 
Ręagen pajudino pirmyn iki jo 
JAV nualintą karinį potencialą, 
demonsracijoje nutylėta.
TŲišiaip jau nuo seniau prieš JAV 
karinius dalinius ir kitą perso
nalą. Vak.- Vokietijoje pasitaiko 
tėęoristiriių veiksmų. Prieš kurį 
laiką buvo pasikėsinta nužudyti 
generolą Krosen’ą. Į jį buvo šau- 
t§.jMaskvos prieštankiniu ginklu. 
^Kalbėtojų buvo keliolika. 
Tarp jų dalyvavo pastorius-- Al- 
bėrtz, buvęs Berlyno burmistras. 
Nobelio premiją gavęs rašytojas
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Boll, Corette King, Harry Bela- 
fonte ir kt.. Bene daugiausiai 
pasireiškė socialdemokratų par- ( 
tijoo prezidiumo narys Eppler. 
Bet demonstrantų plojimais vi
sus pralenkė taip vadinamos 
žalių ų partijos viena kalbėtoja, 
kuri be kitko reikalavo, kad 
dabartinis kancleris atsisakytų ir . 
savo postą užleistų minėtam Ep- į 
pler’ui. Mat, taip vadinamas tai-. 
kos judėjimas yra prieš jį bei 
jo vadovaujamą vyriausybę, nes 
visi jie laikosi NATO nutarimų 
ir stovi už artimus ryšius su _ 
JAV. Be to, kancleris yra vie- j 
šai reiškęs pageidavimą, kad so- ( 
cialdemokratai nedalyvautų de- ( 
monstracijoje kartu su komu-’ 
nistais ir tvirtinęs jiems, jog iki i 
esąs kanclerium, apie Vak. Vo-j 
kietijos vedamos politikos pakei- j 
timą negali ir kalbų būti. O jei • 
partija kitaip nutartų, tai jis at-Į 
sisakytų nuo kancleravimo. Bet
vis dėlto be minėto Eppler’o, de-; *
monstracijoje dalyvavo dar ke-! 
liasdešimt socialdemokratų par-Į 
tajai priklausančių parlamenta-j 
rų ir daugybė kitų socialdemo- j 
kratų, keliolika parlamentarų 
kitų iš liberalų partijos.

Taikos judėjimas yra 
Maskvos padaras

Taip pareiškė ir vakaruose ; 
sidūręs Maskvos KGB majoras* 
Levčenko. Bet, žinoma, čia nie
ko naujo. Juk apie liūliavimą, šitą demonstraciją ne vien an- 
vakariečių taikos akcija jau ir 
Leninas kalbėjęs. Jo įpėdiniai ši
tokią akciją tik labai vykusiai 
realizuoja. Bet savo taikos pro- 
pogąndą bene sustiprino jie po j kas laiko per grieįŲif-žBet šiok 
1979 m- NATO nutarimų. Prie-į demonstracijos progiįr^'uvo. Šp- 
mone šitai akcijai jie pasirinko ] cialdemokratams padalytas prie- 
gąsdihimą karu Europoje, o ypač j kaistas, kad jie nuo seniau žy- 
Vak. Vokietijoje, kur atominiais * giuoja į Maskvos glėbį. ■ 
ginklais būtų sunaikinta daug] Bendrai, pradėtos kalbos dar

ALTo 41-asis suvažiavimas
(KOMENTARAI)

ir

at-

gyventojų. Gi šitą propogandą: 
prieš JAV labai- suaktyvino jų 
prezidentui Reagentai užsimojus 
gaminti neutroninius ginklus.

PO DEMONSTRACIJOS

Kaikurie demonstrantai laiko 
šitą demonstraciją tautos pasi
sakymu už taiką, nors, atrodo, ir 
gerai žino, jog Vak. Vokieti j osj 
respublikos ir jos kraštų vyriau-j 
sybės, dauguma valstybės ir jos. 
kraštų parlamentarų yra už 
NATO" bei sąjungą su JAV. Tas 
pats pasakytina ir apie gyven
tojus. -*7 . ;‘į,

Dabartinio parlamento pirmi
ninko pavaduotoja, Renger, so
cialdemokrate, dar- prieš de
monstraciją buvo pareiškusi vie
šai, jog einantieji į gatvę prieš 
aukščiau minėtą NATO nutari-' 
mą, iš tikro demonstruos prieš 
nusiginklavimą ir taiką, nes jų

(Tęsinys)

Hannafordo firmos vardas bu 
vo‘ minimas ir kituose pasisaky

reikalavimas, kad nusiginkluotų 
vakarai, yra tikinimas vien 
Maskvos interesams.

Opozicijos vadas Kohl laiko

tiamerikoniška, bet ir v liaudies 
frontu, kuriame dalyvavo social
demokratų, komunįsįų ir kitų 
ehaotų. Jo tokį įveg^įmą^kai

ruosiantis šitai ’demonstracijai 
nesibaigia dar ir ■ dabar.^ 
po Bonos jau ir -kaikuriose -ki-,.

panašių ir, žinoma, dar -ne; .ga
las. Todėl atrodo, kad visa tai 
bene privers nors kaikurių tau
tų bei valstybių atsakinguosius 
padaryti reikiamų išvadų ir ata
tinkamai veikti.

• Kadangi demonstracijose, te
rorizme bei panašiuose dalykuo
se daugiausiai dalyvauja jauni
mo, 'tai tenka nugirsti jau kal
bų apie darymą su juo dialo
gų. Tik nežinia, ar jie bus veiks
mingi, *nes šis jaunimas bene 
stovi jau už visišką dabartinės 
demokratinės tvarkos pakeitimą, 
į Maskvos propaguojamą cbcia- 
lizmą.

muose, bet neįžiūrėta kokios 
nors naudos remti tokį suma
nymą, išskyrus vieną dr. J. Ge
nio pastabą. Nors bėndrumoje 
Baltų Lygos sumanymas atmes
tinas, bet Hannafordo firma ga
lėtų • išplėsti platesnį išėjimą į 
amerikiečių spaudą ir kitas ko
munikacijos priemones, kas su
darytų pliusą laisvės kovoje. 
Vienok ir(4ykia prielaida suva
žiavimo buvo atmesta, nes tos 
rūšies propaganda, per brangiai 
kainuotų. Be., to, suvažiąyinie 

r bityd. susirūpinta dėl' mėnk^dieĄ 
spaudos reagavimo 

s.’fers.tahtyALTo daromus žiių’gė' 
niuš. ' f . '

;• SVEIKINIMAI •.

■Kaip įprasta, sveikinimai vy- 
-Jkd žodžiu, "ir rastu, iš kurių at- 
rinksime ;tį^^ttios,, kurie verti 

-dėm efe: e. .įr r^^ljngi^mentarų. 
Gęnę. konSuĮe. J.' Daųzvardieriė, 
savo ir Diplominės Tarnybos 
vardu, pakartojo daug kartų sa
kytą mintį, 1 : kad akivaizdoje 
nuožmaus priešo visos lietuvių 
išeivijos jėgos turi būti apjungę 
tos vienam bendram tikslui — 
laimėti laisvę Lietuvai. Šią min
tį gen. konsule .kartoja velk vi
suose .suvažiavimuose, jkur tik 
yra : kviečiama tarti, savo žodį, 
visai neatsižvelgdama į' išeivi j o- 
jė susidariusią padėtį. - • <■

Negalima reikalauti iš Lietu
vos diplomatų; kad įsiveltų į 
vykstančias išeivijoje politines ari 
ideologines kovas, palaikant vie
ną ar antrą pusę. Tuomi pra-

STUDIJŲ SAVAITĖ
(Tęsinys)

100-asis Telhard de Chardin
! gimtadienis paminėtas ketvirta

dienį (rugpiūčio 6j kun. Augus
tino Rubiko iš Memmingeno 
(Vokietija) paskaita, kurios pa
vadinimą prelegentas išreiškė 
klausimu — Ar galėjo Dievas 
sukurti geresnį pasauli? Kunigą 
Rubiką moderatorius apibūdino 
kaip vieną stipriausių lietuviško
sios išeivijos teologų.

Pierre Teilhard de Chardin, 
S.J. mokslas vadinamas antro
pologiniu evoliucionizmu. Kai

; Teilhard gimė (1881), dar buvo 
gyvas Charles Darwin (mirė 
1882). Jo tezės apie evoliuciją 
sukėlė tikrą revoliuciją. Moks
lišku Darwyno įrodymų negali-

rastų savo orumą ir sukeltų 
prieš save nepatenkintų neapy
kantą ir piktus išpuolius. Betgi 
ALTo' atveju tektų taikinti vi
sai' kitą mąstą. Verta šioje vie
toje prisiminti min. P. Žadeikio

Argi šie ALTo nuopelnai ne
turėjo būti atžymėti mūsų dip
lomatų sveikinimų žodžiuose? 
Bet tas toli gražu neišsemia ke
liamo klausimo svarbos. Kaip 
žinome, atvykę su naujųjų atei
vių banga frontininkai, kuriuos 
A.LTas drauge su kitais^ tikra

tna buvo paneigti. Teologai pasi
juto nejaukiai, manydami, kad 
evoliucijos mokslas prieštarauja 
Apreiškimui. Teilhardas kitaip 
galvojo. Ji$ sukūrė krikščionišką 
evoliucijos teoriją. Iš pradžių 
sunku buvo Katalikų Bažnyčiai 
apsiprasti su jo tezėmis- 1962- 
1963 m. ji pasmerkė kai kurias 
Teilhardo pažiūras. Bet atsirado 
teologų, kurie jį rėmė. Vėliau 
II Vatikano susirinkimas kai ku 
duos jo teiginius priėmė į savo 
autarimuo.

Teilhard de Chardin yra gi
tas mokslininkas — antropolo
gas, teologas, filosofas. Vykdy
damas antropologinius tyrimus, 
20 metų dirbo Indijoj ir po ke
letą metų Afrikoje bei JĄV-bė- 
se. Jo tyrimų metodas dar va
dinamas fenomelogija. Pagrin
dinis fenomenas yra žmogus.Vi- 
sata nėra kokia nors statinė 
tvarka, bet nuolatinis vystymo
si procesas. Dalyvaudamas pa
saulio kūrime, žmogus yra kely
je į tobulėrimą. Į dangų reikia 
eiti žeme. - Krikščionis r neturi 

japti neveiklumo j auka. Savo 
darbu žmogus turi atbailgti, pa 
šaulio kūrimą.
Antrasis ketvirtadinio paskaiti
ninkas žurnalistas Isaak Kapla* 
rias (Olandija) atvykti' -negalė
jo dėl ligos. Jo rankraštį apie 
lietuviu ir žydų santykius per
skaitė dailin. Žib. Mikšys;- - Au
torius apžvelgė žydų padėtį Lie 
tuvoje nuo Vytauto Didž. laikų 
iki šių dienų, rengdamasis prof. 

Į Zen. Ivinskiu, Izraeliu Sohęnu
Di

džiosios Lietuvos . kunigaikščiai 
žydus gerbė ir juos humaniškai 
traktavo, gi Rusijos carai siėkė 
sunaikinti judaizmą. Lietuvoje 
nebuvo istorinių prielaidų anti
semitizmui. Žydai dalyvavo 1863 
m. sukilime^ lietuviškos spau
dos platinime jos : draudimo me
tu 1864 — 1905, stojo . savano
riais* į Lietuvos kariuomenę. 
Nepuiki. Lietuvoje turėjo kurį 
laiką net ministerį žydų 'reika
lams. Antisemitizmas veržėsi į 
Lietuvą trimis kanalais; iš cari
nės Rusi'os, lenku endeku * ir 
vokiečių nacių. . ’ ?

Sovietu ir vokiečiu naciu oku 
pacijbs sujaukė lietuviu-žydų 
gerus santykius. Laikas. juos at
statyti. Paskaitą 'baigė himno 
žodžiais — Vardan tos Lietu
vos vienybė težydi. .. . -

(Bus daugiau) ' *

tartus žodžius ĄLTo suvažiavi-1 gįo žodžio prasme,-išplėšė iš en- 
mfe, .įvykusiame New Yorke į kavedistų rankų, įsitvirtinę PLB 
1952 m. ■ j ir JAV LB bei kitose organiza-

“Noriu mesti žvilgsnį į' prą jcijose ėmė griauti ALTą, o vė- 
eitį — 12 metų atgal, kąi 'Liė- Rau įr VLIKą.' Tačiau Diplo- 
tuvoje įvyko krizė, iri niekas' ne- matinė Tarnyba neranda reikalo 
galėjo' įspėti kas toliau bus. Ata i pasisakyti šiuo opiu klausimu, 
mosfera Washingtone buvo ne- Kyla klausimas: Ar Lietuvos 
palanki Pasiuntinybės padėtis • Diplomatinei Tarnybai, įskai- 
neaiški, iki atsiliepė Amerikos. faTįį diplomatijos šefą min. St. 
lietuvių visuomenės atstovai, su-1 Lozoraitį Sr., yra visai nesvar- 
siorganizavę Į-iLiet. Tarybą. Jie bu, ar ALTas ir VLIKas išliks, 
nuvyko, pas prez. Rooseveltą iri’ar bus sugriauti? čia keliami. 
tada paaiškėjo galimybės veik-, ne partiniai 'kivirčai ar ideo’logi-j (“Vilna”) ir kit. Išvada - 
ti.i-Didelė moralinė parama, kų- susikirtimai, bet tautos at-1 -- •• -
rią dabar suteikė ALT, nejau-^ stovavįmo ir Lietuvos laisvės 
kius momentus išsklaidė.. Tuo j 
ALT atliko istorinės reikšmės 
misiją: ji yra mūsų semper 
fidelis’”.. '■

(L? šimutis. Amerikos Lię-
tūyių Taryba, psl. 137.) «

Anuojnęfc min. P. žadeikis 
pripažino ALTui istorinius nuo-1 
pelnus, nes pirmasis iškovojd j Vybę Amerikos lietuvių išeivi- 
Lietuvos pavergimo nepripažf-,1 jos visą pelitinę, visuomenine, 
nimą ir mūsų diplomatų išlikt j kultūrinę ir net. labdaros veikla, 
mą. Dabar, šiame ALTo suva^j pajudant ALTą ir VLIKą savo 
žiavime, vėl iš pirm. K. Šidlaušt-j koiįtrplėnJ Aišku, girdėdami ge- 

. neu?liųės konsulės J. Daužvąr- 
mėštą šūkį — ryžtingai 

. lietuviškas jėgas
ws dipJo’matų egzistencijai bepili :£&aij prieš'-jokupantą, 

Lietuvių Bendruomenės suva- 
žiavįipasj tūri.suprasti, kaip pa
rėmimą. įų siekių.

.-. ' - ■'• j'jfBds daugiau)

tada paaiškėjo galimybės veik-

ko pranešimo sužinota, ] 
ALTo pastangų dėka buvo r; 
tas finansinis sprendimas Liet

tikrinti ir net patikrintas diploP 
matinės veiklos tęstinumas, inU 
rus ar išėjus j pensiją dabarti
niams atstovams. Prie šių faktų' 
pridėkime prieš kelis metus: 
įvesdintą Los Angeles garbės' 
konsulą J. Čekanauską, irgi i§į 
imtinai ALTo pastangų: dėka/s.

f ’”’3"

1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608
Tel.476-2206

' ’ f 
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SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARUA NOREtKIEXE

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių, 

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

Cosmos Parcels Express Corp.
. MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501. W. 69th St, Chicago, I1L 60629 ♦ TeL 925-2737

YALANTINAS

■■m
JAY DRUGS VAISTINE
Ž759 W. 71st St, Chicago, HL

• BC FIST INGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAT SAL
DUMYNAI » KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara Šiokiadieniais nno

ne

kovų principiniai klausimai. .
Reikalui " dar labiau paryškin

ti, prisiminkime,-kad gen. kon
sule J. Daūžvardienė ta pačia 
mintimi sveikina Lietuvių. Bend
ruomenės 7-į suvažiavimus, ku
riuose itin reikalaujama vieny
bės vardan parimti į savo vado-

visą pelitinę, visuomeninę

i £e-

m* ■airi:*

Inž. LIUDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

NEBRANGIOS, bet vertingos knygos
• -»LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės, I^io 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. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų

i šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan- 
įį tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais diicrmenbni* 
: bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 82.

į • VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy- 
; tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausa* 

gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite- 
; ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knygz

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

ir patarė mums toliau studijuoti.

Kaina 525. Kieti viršeliai.

$i

• UETUVISKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės tr 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai {domūs kiekvienam 
HetuviuL: Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardžių pavadinimai ir jų vertiniai J vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina

KĄ EAUMtS EtM£, rašytojos Petronėlės Orintaltės atal- 
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Uetuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik 83. 1

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

yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja 86.

"S SATYRINES NOVELSS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertima*. 200 p*L knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina

Knygoo gaunamo* Naujienose, 1730 So. Halsted St, Chicago, 
IE 00608. Ufedrant pridėti iR-Cnt-mo liLddom*,

3 — Naujltnot, Chicago, 8, UI Wėdnė*d*y, November 4, 1981
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Washingtonas labai skirtingas 
nuo Maskvos

Skrendant j Washingtone Valstybės departamento 
laikraščių redaktoriams suruoštą informacinę konferen
ciją, po ranka pasitaikė Vilniuje leidžiamas Gimtasis 
Kraštas, daugumai amerikiečių veltui siuntinėjamas sa
vaitinis laikraštis. Paskutiniame GK numeryje buvo il
gas straipsnis apie Washingtoną. Lėktuve šilta, šviesu ir 
ramu, tai akį permetę apskaičiavome, kad galėsime pa
tirti, ką lietuviai rašo apie JAV sostinę. Pamanėm, kad 
bus proga patirti, ką Vilniuje spaudą ir informacijas pa
mosiantieji žmonės žino apie Amerikos sostinę.
f ’Pradžioje pamanėm, kad Gimtajame Krašte straips
ni apie Washingtoną parašė lietuviai, žinome, kad lietu
vių Washingtone mažai tebėra, bet karts nuo karto pasi
taiko. Jie atvažiuoja trumpam alikui, daug patirti ne
gali, bet buvo Įdomu sužinoti, ką jie patyrė ir kaip jie 
patirtas žinias parašė. Turėjome galvoje, kad GK buvo 
daugiau skiriamas užsieniečiams, negu pačios Lietuvos 
gyventojams, tai norėjosi patirti, ką autorius matė Va
šingtone ir ką jis gali pasakyti, ko mes, gyvendami Ame
rikoje, galėjome ir nežinoti.

Kada lėktuvas pakilo, žemės jau beveik nesimatė, 
nes balti debesys viską uždengė, pradėjome skaityti dvie
juose puslapiuose mažomis raidėmis atmuštą “Didelis 
Washington© melas’’. Taip straipsnis apie Amerikos 
sostinę buvo pavadintas. Straipsnis pasidarė Įdomus, nes 
jis, buvo matyti, aprašinėjo ne tiktai, ką autorius matė 
Washingtone, bet kaip Washingtone pastebėjo “dideli 
melą”. Tas melas turėjo būti toks didelis, kad net visą 
ilgą straipsni melu pavadino. Pradėjome ji skaityti dar 
su didesniu dėmesiu.

Nespėjome perskaityti pirmą straipsnio paragrafą, 
kai tuojau kilo į galvą mintis, kad straipsnis lietuviškai 
p įrašytas, bet ne lietuviškas, žodžiai nelietuviški, saki
ngai rėžia lietuvišką ausi. Aiškiai buvo matyti, jog tai 
buvo vertimas. Straipsnis buvo išverstas lietuvių kalbon, 
bet vertėjas patingėjo parinkti dėstomoms mintims lietu
viškus žodžius. Ilgas straipsnis atspausdintas lietuviška
me laikraštyje, bet lietuvis tuojau pajuto, kad straipsnis 

nelietuviškas. Toliau patyrinėjus, kas buvo to rašinio 
autorius, pasirodė, jog tai ne lietuvio darbas. Straipsnis 
paimtas iš Maskvoje leidžiamos Pravdos. Vilniuje leidžia
ma lietuviška Pravda, bet rašinys apie Washingtoną 
buvo paimtas iš maskvinės Pravdos.

Pravdoje atspausdintas straipsnis apie Washingtoną 
buvo skaitomas toks svarbus, kad valdovai Įsakė jį iš
versti lietuviškai ir galimai plačiau jį paskelbti. Pravdos, 
o gal Tasso žmonės žinojo, kad lietuviai tokio straipsnio 
apie Washingtoną negalėjo parašyti. Lietuviai į Washing
ton neįleidžiami. Jeigu yra vienas kitas, kuris sukinėjasi 
Washingtone esančioje Sovietų ambasadoje, tai tie rašyti 
nemoka. O Maskvai rūpėjo, kad lietuviai būtų informuoti 
apie Washingtoną taip, kaip Maskva norėjo. Lietuvis, 
net ir komunistas, negalėjo taip parašyti, kaip Maskvos 
žurnalistas norėjo ar turėjo apie Washingtoną parašyti. 
Ten rašoma:

“Vašingtonas atvirai nerimauja, kad daugelyje 
šalių plečiasi ir stiprėja antikariniai judėjimai. Stra
tegai už vandenyno aiškiai susirūpinę, kad jie yra 
vis labiau kritikuojami, ir imasi visų priemonių, kad 
sušvelnintų masines akcijas už taiką, atitrauktų pla
čiosios visuomenės dėmesį nuo Tarybų Sąjungos ini
ciatyvų, rodančių kelią išeiti iš susidariusios Įtemp
tos situacijos. JAV ir NATO propagandinės tarny
bos apskritai mėgina pateisinti tautų akyse savo kur
są — ginklavimosi varžybų forsavimą.”

(G. Kr., 1981 m. spalio 22 d.)
Okupacinė Sovietų valdžia, Įsakydama lietuviams iš

siversti “Didįjį Washington© melą”, matyt, nežinojo, kad 
Brežnevo vadovaujamas komunistų partijos centro ko
mitetas prieš tris savaites nutarė paskirti dar didesnes 
sumas taikos ir nusiginklavimo demonstracijoms Euro
poje ruošti. Iki šio meto propagandos tikslams Vakarų 
Europoje pavyko suruošti kelias dideles demonstracijas 
ne tik Berlyne, bet ir Bonoje, Hamburge, o dabar ir Bel
gijoje bei Anglijoje. Kremlius, paskirdamas didesnes pro
pagandai sumas, mano, kad jo agęntai galės dar daugiau 
nerimo sukelti Vakaruose.

Visas “Didysis Vašingtono melas” pagrįstas didžiuo
ju Kremliaus melu. Jie patys apmoka savo agentus pasi- 
metusiems Vokietijos tikybininkams, pacifistams, bet ko
kia kaina taikos siekiančiam socialistiniam jaunimui ir 
savo jėgomis nepasitikintiems žmonėms patraukti į savo 
pusę ir ruošti demonstracijas sovietinio imperializmo 
naudai. Jeigu rusai iš tikrųjų būtų norėję taikos, tai būtų 
leidę taikos demonstracijas suruošti Sovietų karo jėgų 
pavergtuose kraštuose. Esame tikri, kad Maskvoje, Le
ningrade, Kijeve ir kituose rusų komunistų pavergtuose 
kraštuose būtų buvusios daug didesnės demonstracijos, 
negu buvo Berlyne, Bonoje ar Hamburge. Rusai leidžia 
milžiniškas sumas Vakarų Europoje, kad Sovietų karo 
jėgoms būtų lengviau pavergti dar laisvas Europos tautas.

Koks didelis skirtumas tarp Kremliaus primetamų 
melagingų idėjų apie žmonių norą siekti taikos ir apie 
Kremliaus agentų vedamą taikos propagandą laisvaja
me pasaulyje.

Washingtone suvažiavo laisvos spaudos atstovai, ku
rie siekia tikslių žinių apie svarbesnius tarptautinius 
Įvykius, o Sovietų Sąjungoje nėra laisvos spaudos, žmo
nės neturi laisvės siekti žinių ir turi maitintis tiktai vy
riausybės specialiai parinktų žmonių sugrumuliūotomis 
ir paruoštomis informacijomis.

Washingtonan suvažiavusieji redaktoriai turi teisę 
prašyti paaiškinimo kiekviena svarbesne problema, o So
vietų Sąjungoje baudžiamas kiekvienas žurnalistas, kuris

Siekime vienybės laisvinimo darbe
P. STRAVINSKAS

(Iš straipsnio, paskelbto “Tėvynės Sargo” š.m. 3-je laidoje)

(Tęsinys)
2. Dabar pažiūrėkime, kiek 

pagrįsti PLB Valdybos ryšinin
ko pareiškime padaryti VLIKo 
pirmininko kaltinimai.

a. Dėl palaikymo normalių 
santykių su RLB reikia, pir
miausia, atkreipti dėmesį Į VLI
Ko 1944.11.16 d. deklaracijos 
10 str.,’ kur parašyta: “Vyriau
siasis Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas, skelbdamas tautai šią 
deklaraciją, kviečia visų politi- 
nių nusistatymų geros valios lie 
tuvius nusiteikti tarpusavio 
bendradarbiavimo dvasia ne
lygstamoje kovoje dėl Lietu
vos”. Tai kaip gali VLIKo pir
mininkas ignoruoti aiškiai lietu
vių organizaciją, pasivadinusią 
“Reorganizuota”, taigi, lyg ir 
patobulinta, Lietuvių Bendruo
menę, kuriai priklauso visų pa-

steigėjas, buvęs katalikišką
“Draugą” leidžiančios Lietuvių

saulėžvalginių įsitikinimų ir po
litinių pažiūrų lietuviai, kurios 
vadovybėje yra net ir labai žy
maus vardo mūsų veikėjų, kaip, 
pvz., dr. Z. Danilevičius, RLB

Katalikų Spaudos Draugijos 
valdybos narys ir “Draugo” di
rektorius, irgi buvęs garsaus 
Amerikos daktarų milijoninio 
tiražo spaudos organo AMA sen- 
jo'rinis ' redaktorius, arba kan. 
V. Zakarauskas, RLB Tarybos 
narys, žymusis dar iš Lietuvos 
laikų radijo pamokslininkas, di
delis tolerantas, apie kurį tel
kiasi ir kuriam su pagarba len
kiasi visi RLB nariai, įvairių po
litinių pažiūrų ir pasaulėžvalgi- 
nių įsitikinimų lietuviai’?! O, be 
to, tai RLB’ priklauso ne lik pa 
vieniai ąsnienys, bet dar ir eilė 
lietuviškų organizacijų, drau
gija '■.

b.. PLB ryšininkas kaltiną 
RLB, kad ji nusikaltusi JAV LB 
vardo panaudojimu. Bet gi ji 
vadinasi ne JAV LB, o Reorga
nizuota LB, taigi, ne tuo pačiu 
PLB. padalinio JAV LB. vardu.
Todėl ji tokiu savo pasivadini- 
mu JAV LB-nei nekenkia.

bando ieškoti informacijos šaltinių.
. Washingtone dirbantieji vyriausybės pareigūnai 

nori, kad spaudos atstovai turėtų galimai tikslesnių žinių 
apie Įvykių eigą, tuo tarpu kontroliuojama spauda sten
giasi tikrą Įvykių eigą ir tikslus paslėpti. Sovietų valdžia 
ruošiasi karui, kad galėtų galimai didesnius plotus užimti 
ir gyventojus išnaudoti.

. Washingtonan suvažiavusiems atstovams buvo tei- 
ikamos galimai tikslesnės žinios, kad jie savo keliu ga
lėtų informuoti platesnius visuomenės sluoksnius, tuo 
tarpu Lįetuvoj okupantas uždarė visus laikraščius ir pasi
rinko tiktai tuos, kurie gali papūgiškai kartoti vyriausio 
dirigento paruoštas žinias apie demonstracijas ir taiką, 
kada patys ruošiasi visam pasauliui pavergti.

Tenka čia pastebėti dar ir tai, 
kad JAV LB, kaip žinome, prieš 
kelis metus yra iškėlusi RLB-nei 
bylą Amerikos teisme, reikalau
dama juos vadintis RLB-ne už
drausti, bet ta byla teismo, ro
dos, keliasdešimt kartų buvo 
lagrmėjama ir iki šiol dar ne- 
šspręsla. Tai kaip gali VLIKo 
pirmininkas atsiriboti nuo tos 
ietuvių draugijos, kaip nusi- 
xąlslamos, kada Amerikos teis
mas iki šiol neranda jos netei
sės?. R kaip gali PLB Valdyba 
per savo ryšininką VLIKą ar 
jo pirmininką reikalauti RLB-nę 
šskirtj iš visų lietuviškų orga- 
ozacijų, kaip kokią nusikalsta
mąją, kada ji VLIKą kaip tik 
daugiausia r:mia ir visokerio
pai gina, dargi ir nuo pačios 
?LB, kurks organe VLIKas 
lažnai sus Jaukia pašaipos ir vi

sokių jo «;;<Ki’~:mų?!
Nežiūrint tai, kad tie PLB 

Vaidybos ryšininko priekaištai 
VLIKo pirmininkui, kaip mato
me, iš esmės nepagrįsti, dargi 
pareikšti labai šiurkščia, diplo
matiniuose santykiuose nepriim
ta forma, aš visdėlto manau, kad 
jie nebuvo blogos valios, o pa
daryti tik per neapsigalvojimą, 
per neatsargumą, be animus 
iniurandi (be noro įžeisti asme
nį). Bet jei būtų ir priešingai, 
tai vistiek ir VLIKo pirmininko 
pasielgimas su savo įžeidėju 
buvo neleistinas, sakyčiau, nu
sikalstamas jo asmens garbės 
palietimas. Jeigu taip, tai pagal 
lietuvių dorinę ir teisinę sąmo
nę, o kartu ir pagal Lietuvos 
baudžiamąją teisę ((Badž.. Sta
tuti 530, 531 ir 536 str.) reikėtų 
juos abu laikyti vienas .kitam 
nusikaltusius, bet vienas su kitu 
“atsiskąičiūaUs” ir dėl to teis
mo nebaudžiamus.
t : 4 -L ’ . * . . x - L »

3. Iš to, kas pasakyta, pada
rykime išvadas ir, kam reikia, 
duokime savo sugestijas;

a. Mūsų garbingiems veikė
jams dr. K. Bobeliui ir Alg. Gu- 
reckui, padariusiems vienas ki
tam asmenines nuoskaudas, bet 
vienas su kitu “atsiskaičiu- 
siems”, sugestijuokime tas nuo
skaudas ir nemalonų įvykį už
miršti ir be vienas antro atsi
prašymo susitaikyti.

b. Paaiškėjus, kad PLB Val
dybos ryšininkas savo pareiški
mą VLIKo Valdybos posėdyje 
padarė su PLB Valdybos žinia 
ir pritarimu, sugestijuokime 
VLIKo Valdybai savo 1979.IX. 
29 nutarimą, kiek jis liečia A. 
Gurecko asmenį, panaikinti.

c. Sugestijuokime VLIKo, 
PLB. ALTo, JAV LB ir RLB 
vadovybėms bendrame pasitari
me išsiaiškinti visus tarpusavio' 
nesutarimus, ir, siekiant bendro 
tautos intereso, atstatyti vieny
bę tėvynės Lietuvos laisvinimo 
darbe.

STEPONAS KAIRYS

LIETUVIU TAUTINIO ATGI
MIMO SĄJŪDIS

PIRMIEJI STUDENTAVIMO METAI 
(Tęsinys)

.Tokios buitys rodo, kad sistemoj dabartinės 
produkcijos viešpatauja anarchija; kad musų 
draugija, kaip ir visos kitos, nevalioja valdyti 
produktyviškas spėkas, kurios joje išaugo, kad 
atsakantis sunaudojimas ir visuotinis išsilaisvi
nimas tųjų spėkų yra negalimas, esant privatiškai 
produkcijos įrankių savasčiai. Privatiška savastis, 
iš pradžių užtikrindama išdirbėjai vaisius jo dar
bo, kilant ekonomiškam išsilavinimui, atiduoda 
patį išdirbėją ant ekspluatacijos tų pramoninkų 
ir žemės valdytojų, kurių rankose susikoncentruo
ja produkcijos pajėgos, ir šiems ant naudos atima 
nuog anojo vaisius jo darbo.

Tiktai perkeitimas dabarnykščio kapitalistiš
ko surėdymo Į socialistišką, t.y. perėjimas žemės 
su jos turtais, produkcijos ir komunikacijos daly
kų Į draugijos savastį, tiktai pačiai draugijai ve- 
dant produkciją, išdirbėjas gali išsilaisvinti iŠ 
Aagų ekspluatacijos, darbininkų luomą gali tu
rėti gvai unciją, jogei susikoncentravimas produk
cijos ir įvedime s Į pramonę mašinų su atsakančiu 
pasidinimu darbo našumo užtikrins jiems gerovę 
ir galėjimą santai koj lavintis.

III
Išliuosavimas proletarijato per įvedimą socia- 

listiško surėdymo gali įvykti vien tik per patį 
proletarijatą, nes kitos draugijinės luomos gina 
privatiška savastį ir stengiasi prilaikyti šendie- 
nykščią, padalintą į luomas draugiją.

Išliuosavimas proletarijato yra išliuosavi
mas visos žmonijos, nes drauge su juom išnyksta 
luomos, luominės valstijos su jų valdžiomis, o tam
pa įvestos ne naujos privilegijos ir skirtingi įsta
tymai, bet sutaisymas lygių tiesų ir pareigų vi
siems be skyriaus tautos, kilties ir lyties.

Kadangi augant kapitalistiškai sistemai, pro
dukcija kiekvienos šalies kaskart labiau priguli 
nuo visos vietinės rinkos, o per tai ir padėjimas 
darbininkų kiekvienos šalies nuo padėjimo prole
tarijato kitų šalių, tai išliuosavimas darbininkų 
luomos lygiai svarbus yra darbininkam visų ša
lių: proletarijato reikalai y1"'' vienodi.

Luominė kova, kuri pakyla iš nesutikimo rei
kalų skriaudžiamųjų ir skriaudikų, turi būti ne 
tik ekonomiška, bet ir politiška.

Plati luominė organizacija ir iškovojimas 
svarbesnių palengvinimų negali apsieiti be poli
tiškos kovos. Idant gi Įvesti socialistišką surėdy-’ 
mą neatbūtinai reikalinga turėti plačią politišką 
liuosybę ir sandarbystė visų šalių, nes socialistiš- 
kas surėdymas negali būti įvestas skyrium kiek
vienoj šalyje, “tikra terptautiška sandarbystė 
Europos tautų galima tiktai tada, kada kiekviena 

iš tų tautų yra visišku ponu pas save namie.” 
(Engels).

Suorganizuoti ir paskubinti luominę kovą 
Lietuvos proletarijato, kaip ekonomiškoje taip ir 
politiškoje jos dalyje, nurodyti galutinius siekius 
tos kovos ir pereiginius josios laipsnius — yra 
užduotis Lietuviškos Socialdemokratiškos par
tijos.

IV
Idant kuoveikiausiai susiorganizuoti ir prisi

rengti prie užvedimo socialistiško surėdymo, 
idant užtikrinti darbininkų luomai kuodidžiausią 
gerovę ir kuoplačiuasią politišką liuosybę šioje 
pereiginėje gadynėje, Lietuviška Socijal-demokra- 
tiška Partija, pasiremdada ant augščiau paduotų 
pamatų, stato sekantį programą minimum:*

* Platesnis apsvarstymas tų klausimų su nuro
dymais reikalingumo savystovios politikos bus 
skyrium apdirbtas.

Savystovi demokratiška respublika, suside
danti iš Lietuvos, Lenkijos ir kitų šalių, paremta 
ant liuosos federacijos.

A. Pamatai konstitucijos šioki:
1. Asabiškas, visuotinis .paslaptinis balsa

vimas prie visokių rinkimų. Proporciona- 
liška rinkimo sistema. Atstatomi ir ap
mokami visi valdininkai ir deputatai, su
lyginant jų apmokėjimą su apmokėjimu 
fiziško darbo.

2. Patvaldystė žmonių kaslink tiesdavystės 
ir valdymo viešpatystėje, šalyje, provinci
joje ir valsčiuje. Tiesų išdavimas per 
žmones, priimant ar atmetant pastatytus 
užmanymus. Renkamos žmonių ir atsako
mos prieš juos valdžios; kasmetinis nu
sprendimas mokesčių.
Lygybė visų šalies gyventojų, neskiriant 
lyties, veislės (rasės), tautos ir tikėjimo.

4. Visiška liuosybė žodžio, spaudos, susirin
kimų ir draugysčių.

5. Visuotinis apginklavimas žmonių vietoje 
nuolatinės armijos. Sandaros sūdai sutai
kymui tarptautinių ginčų, nusprendimas 
apie karę ir sandarą per žmonių referen
dumą.

6. Neapmokama procedūra suduose; sudilos 
išrenkami; atsakymas valdininkų prieš 
sūdą; išnaikinimas koros smerčiu.

7. Pripažinimas tikėjimo privatišku dalyku. 
Išnaikinimas visų išdavimų iš kasos drau
gijos ant bažnytinių ir tikėjimiškų daly
kų, Bažnytinės ir tikėjimiškos kuopos 
(parapijos) reikia laikyti per privatižkas 
draugystes, kurios veda savo reikalus vi
siškai savistoviai.

(Bus daugiau)
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OR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Community tUnikeg 
Mtdlcinec direktorių*

S* Mankei* RC, WmtumgWt, !L 
VALANDOS: 3 - S darbo dienomia ir

SUSIRINKIMU

Amerikos Lietuviu Piliečiy Patal
pos klubo priešinetinis susirinkimas 
Įvyks seKmacLenį, lapkričio mėn. 8 d., 
1 vai. popiet, Anelės Kojak salėje, 
4500 So. Talman Avė. Nariai prašomi 
otsilankyti, nes yra svarbių reikalų 
aptarti. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast. E. Marčiulionienė
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą

KRYŽEIAI ARKTIKOJE

OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71*t St. Tel. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lense?”*

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet,

Ofiso telefonas: 776-2&S0,

j

DR. C. K. BOBELIS 
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

lakų chirurgija. 
5025 CENTRAL AVĖ. 

St. Petersburg, Fla. 33710 
TeL (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

Iš įvairię atstumu.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš WOPA,

ratė, Žemyna, Milda ir kl.
Literatūriniai vardai: Graži

na (iš Ad. Mickevičiaus), Dai
va (iš Vydūno), Šarūnas (iš 
Krėvės).

Vietovardiniai vardai kilę iš 
upių, everų pavad., pvz., Dei
mena. Neringa, Venta ir kit-

Sričių ir genčių kilmės var
dai: Galinde, Notangė, Jotvin
gis ir kit.

P.e;kia paminė i ir šį vardų 
darymo būdą: sukeičiamos dvi- 
kamienių vardų žodžio dalys 
vietomis, pvz., iš vardo Taut- I! 
milas padaromas Miltautas, ir -į

LAUxyruviU direktorius

CHARLES STABUKAMS 
VĖSINAMA LA1D0TUVIU KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME - 

1729 South Halsted Street, Chicago 

Tel 226-1344

Dalis moterų vardų pada
romi iš vyriškųjų vardų: Skii- 
pailė, Vytautė (iš Ski 
Vytautas) Dainė, Jonė, 
cė, Vladė, Juoze ir kit.. Ne iš Į 
visų vyrų vardų daromi 
riški vardai —nedaromi 
rė, Tamošė (iš vyr. vardų Bal
trus, Tamošius ir kit.) — ne
patrauki '"s.

Be to, yra moterų vardų, pa
imtų iš romanų filmų, operų, 
kaip Džėnata, Aida,, ir kit., 
bet tai atsitiktiniai vardai.

Iš sudėtinių — dvikamienių 
Šių veikalų (16 amž.) išverti- i vardų, trumpinant daugiau 

nio į lietuvių kalbą išdava-heb-! daroma iš pirmojo dvikamie- 
raišku vardu atsiradimas Lietu
voje, o taip pat hebraiškos kil
mės vardai pateko Lietuvon ii 
per kitas kalbas-

Įdomu, kiek turime hebra-1 
iškos kilmės vardų Lietuvoje? 1 
Tikslų skaičių sunku pasakyti,; džio dalies tinkamumo 

dui.

(Reljefas)

A. TAMULYNAS

LIETUVIŲ VARDAI IR PAVARDĖS
Šių metų lapkričio 8 d. 2 vai. 

pu p. Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės neirtuose įvyks Sibiro 
tremtinės Matildos Melienės, ką 
tik išėjusios knygos: “Kryželiai 
Arktikoje” pristatymas. Knygą 
išleido Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinė. Tai jau ne pirmas šios
rinktinės leidinys. Į knygos pris- įvedus 1387 m. (1413) krikščio- 
tatymą Įėjimas laisvas. Kviečia
mi visi.

(Tęsinys)
Iš 13 ar 14 amž. dokumentų 

sužinome, kad iki to laiko žmo
nės turėjo tik vieną vardą, dar 
pavrdžių neturėjo. Lietuvoje,

ku kalba, c

Vin-

mote. “ 
Balt-

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

GENIAUSIA IR DIDĖIAUS1A LAIDOJIMO IŠTAIGA
l 
I 46U5-CU SO. HERMITAGE AVENUE 

Tel 827-1741 — 1741

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefoną, 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

I

Rinktinės vaidybos posėdis 
įvyko spalio 25 d. Aptarta daug 
einamųjų reikalų, priimta 13 
naujų narių. Be jau praeitame 
posėdyje paskirtų aukų mūsų 
spaudai, radio programoms, li
tuanistinėms mokykloms ir šal- 

1 pai, šį kartą 100 dol. paskirta 
: Vasario 16 gimnazijai. .

P. Venclova

uybę, pradėjo’ krikštyti šventais 
vardais. Bet prieš tai lietuviai 
jau turėjo savo tautiškus var
dus (savo sukurtus). Todėl pra- 

i džioj per krikštą pažymėdavo 
; abu vardu, pvz., Joane alias 

Jatvnys (Jonas, kitaip jaunys) 
(alias = kitaip).

17-18 amž. krikščioniški var
dai pirvamo. Tautiniais vardais 
tuomet negalėjo krikštyti — vTsi 
privalėjo šventųjų vardais

nių vardų dėmens (žodžių da
lies), pvz., Errfmilas — Erdas, 
Mintarte— Mintė. Daroma ir 
iš antrojo kamieno pvz., Su- 
g i ritas — Genias, Visgirdas — 
Girdas Tas priklauso nuo žo-

> var-

KNOW YOUR HEART

elii*

bet jų yra daug — visa šventų- i 
jų litanija, čia nors mažą dalj 
tų vardų paminėsiu: Adomas, 
Ada, Abraomas, Baltramiejus, 
Benjaminas, Dovydas, Eleono
ra,Elzbieta,Gabrielius,Ieva, Jo
nas, Juozapas, Magdalena, Ma
rija, Mykolas, Morta, Motiejus, 
Ona, Rapolas, Saliamonas, Sa- 

krikstytis. Bet prieš krikštą jau lomėja, Saulius, Serapinas, Ta 
lietuviai turėjo’ savo tautinius uosius. Zuzana ir kit. 
(pagoniškus) vardus. Tie var- Daupiauaa vardų turime ki- 
dai buvo pačių lietuvių sukurti lūšių iš hebrajų,graikų ir loty. 
ir naujųjų krikščioniškų vardų nu kalbų, 
jie nenorėjo priimti — sunku 
buvo atsižadėti savo senųjų var
du, todėl šalia krikšto vardu I
vartojo ir savo senuosius var
dus. Vėliau iš tu krikšto’ vardu 4- . V
susidarė didelė dalis mūsų pa- • nįaį vardai ir 
vardžių.

. Seniausieji krikšto vardai Lie-'. 
Į tavoje yra hebraiški. (Hebrajų į 

kalba — senovinė Palestinos žy
dų kalba, kurį dabar yra Izrae-i 
lio valstybinė kalba.)

Hebraiškų v rdų atsiradimas1 
' Lietuvoje: krikščionybės gini- 
j tinė yra Artimieji rytai (Pales

tina) . Šv. rašto dalis — Senasis ‘ 
testamentas išleistas 1448 m. Į 
hebrajų kalba, o 1516 m. išleis
tas Naujasis testamentas grai-

Kiti vardai yra ger- j 
maniškos ir slaviškos kilmės. I 
Dabartiniu laiku jau turime 
apie pusę lietuviškos kilmės 
vardų. Žinoma, čia Įskaitomi ir j 
senesnieji (pagoniškieji) tauti- j 

naujai sukurti. | 
vardai yra populia-'Dabartiniai

daugiausia buvo 
vardu '- o moterų

Praeityje 
vvru Jono 
Onos vardu. Bet dabartiniu lai
ku šių vardų populiarumas žy
miai sumažėjo. Tautiniai vardai 
išstumia hebraiškos kilmės krik 
šėtoniškus vardus. Vardai, kaip 
ir mados, kinta.

Turime dalį vardų, skolintų 
iš kitų kalbų: Lolita (iš ispa
nų), Violeta (iš italų), Evaldas, 
Ingė ir kit. Be to, turime iš kitų 
kalbų išverstų. į lietuvių kalbą 
vardų: Aurelia — Auksė, Cae- 

. tęstiną — Danguolė ir kit.
Žymią vietą tarp lietuviškų

• vardų užima dirbtiniai vardai 
: — mitologiniai vardai, kilę iš 
; senųjų mitologinių dievų ar die-
• vybių vardų, pvz.: Gabija, Jū-

Sutrumpinti vardai iš kitų 
kalbų

Lietuviai, gavę iš kitų kalbų 
vardus, juos Įvairiai perdirbi
nėjo —trumpino. Čia nors da
lį tų sutrumpintų vardų pami
nėsiu, kad būtų aiškiau, kaip 
lietuviai tuos vardus perdirbo 
pagal save skonį:

Aga — iš Agota, Aleksas — 
iš Aleksandras, Alė — trumpi
nys iš Elenos ar iš Aleksandra, 
Alena—tr. iš Magdalena (Ale
na ir Elena), Alfas —iš Alfon
sas, Asta — iš Anastazija. Ba- 
]vs— jį Baleslovas, Barbė —• 
iš Barbora, Baltrus -— iš Bal
tramiejus, Bronius — iš Bro
nislovas, Čilė — iš Cecilija, 
Domą — iš Domicėlė, Dora_
iš Teodora, Edis — iš Edvar
das, Gedas — iš Gedgaudas^ 

t Genė — iš Eugenija, Ina — iš 
Katarina, Karolina, Jadzė — 
iš Jadvyga, Jone — iš Janina, 
Kristė—iš Kristina, Magdė — 
iš Magdalena, Matas — iš Mo
tiejus, Mečys — iš Mečislovas, 
Nastė — iš Anastazija, Nelė— 
iš Anelė, Nina — iš Janina, 
Antanina, Nora — iš Aleono- 
ra, Stasys — iš Stanislovas, 
Stefa — iš Stefanija, Valdas
— iš Valdemaras, Valė — iš 
Valerija, Viktė — iš Viktori
ja, Vincė — iš Vincentos, Vla
das — iš Vladislovas, Zigmas
— iš Zigmantas.

(Bus daugiau)

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

y 2533 W. 71st Street
M 1410 So. 50th Ave., Cicero
W Teief. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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 SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

AAMULANSO 
PATARNAVIMAI

Lietuvių 

Laidotuvių 

Direktorių

TURIMI

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSI.

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 — Aldona Daukut 
Telef.: HEmlock 4-2413

JULIA U. POCIUS
j SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIRS ON

EX/>iifssiMysf/rwff
7159 So. MAPLEWOOD AVE. 

CHICAGO, IL 60629

Gyv. St. Charles, Ill. Anksčiau gyv. Chicagoje
Mirė 1981 m. .lapkričio 2 d., sulaukusi <81 metų amžiaus 

Gimusi Lietuvoje. Amerikoje išgyveno' daug metų.

DON'T CUT IN BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING- SAFE 
FOLLOWING DISTANCES... ' “

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICJ2

WEST 69th STREET KEpubuc 7-1213
1LU28 SOUTHWEST H1UHWAX, nuo* Hill*, HL »74*441«

KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 
Prognimof vedėja

“Lietuvos Aidai”

K*sdi«n nuo pirmadienio iki peak- 
tadieaio B:ĖO rak vakaro-

Viaos laidos Ž WCEV stoties, 
bar. ga 1450 AM.

SL Petersburg. Fte., 12:30 vai. p.p.
U vms stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71»t Street

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

PATS SKAITYK IR DAR KI- [J 
TUS PARAGINK SKAITYTI įįf 
DIENRAŠTĮ •‘NAUJIENOS” B

Paliko nuliūdę: sūnus Alfred Mislikinis. marti Bernice 
(gyv. SI. Charles, III.), du anūkai, trys proanūkai bei kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Chicagos Lietuvių Suvalkiečių draugijai, Clii- 
cagos Lietuvių Tauragės klubui, Brighton Parko Lietuvių 
Moterų klubui, Upytės Draugiškam klubui ir St. Patrick’s 
bažnyčiai, St. Charles, Ill.

Kūnas bus pašarvotas trečiadienį. 2 vai. popiet, Yurs 
koplyčioje, 105 E. Main St. (North Ave.), St Charles. 111.

Ketvirtadienį, lapkričio 5 d., 9:30 vai. ryto bus lydima 
iš koplyčios į St. Patrick’s parapijos bažnyčią, St. Charles, 
III., o po gedulingų pamaldų bus laidojama Lietuvių Tauti
nėse kap nėse.

Visi a.a. Julia U. Pocius giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečaini dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavma ir atsisveikinimą.

Nuliūdę Iie4<a:
Sūnus, marti, anūkai, proanūkai.

Laidotuvių direktorius Richard Yurs. Tel. 581-0060.

yoc/u. run into trouble p 
THERE'S A SUDDEN STOP WHICH

IF YOU PRIVE AT THE 
SPEED ST \y IN

P. J. RIDIKAS
MM 8a. HALSTEU STREET TeL IArd* 7-1111

BUTKUS - VASAITIS
1446 3o. 60th Avė, Cicero, HL Tel: OLympic 2-1001

Tel: LAfayette 3-357X

TeL: YArda 7-1138 - 1131

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ.

PETRAS BIELIŪNAS
4343 So. CALIFORNIA AVE.

5 — Naujienos, Chicago. 8, IIL Wednesday, November 4, 19&1-



it

DETROITO NAUJIENOS
Bendrojo Amerikos lietuviu šalpos fondo 

20-asis suvažiavimas Detroite
Suvažiavimas įvyko 1981 m. 

spalio mėn. 21 ‘25 d. d. South- 
field, Mich., Dievo Apvaizdos 
parapijos salėje. Direktorių 
posėdis įvyko 9 vai. ryto, regi
stracija 10 vai. Seimą atidarė 
Jurgis Mikaila, seimo renginį 
komiteto pirmininkas. Ameri
kos ir Lietuvos himnus sugie
dojo solo Pranas Zaranka, vi
siems dalyviams pritariant. In 
vokaciją sukalbėjo kun, Vik
toras Krikšciūnevicius, Dievo 
Apvaizdos parapijos klebonas.- 
Mirusiųjų pagerbimui kun, A 
Baltruchūnag perskaitė m?ru 
sius darbuotojus,jų tarpe prieš 
du metus mirusią Elzbietą Pau 
razienę. Garbės ir darbo pre
zidiumą sudarė: M. Rudienė, 
kun. V. Kršičiūnevičius, A.Ru
dis, E. Eringįs, J.Mikaila ir ki
ti. Rezoliucijų komisiją suda
rėm p. Jurgėla, p. Kasniūnas. o 
mandatų— O. Jokubaitenė ir 
kiti. T kontrolės komisiją įėjo:

įmanoma visų spėti pavardžių 
užsirašyti, todėl užrašiau kiek 
suspėjau.

Sveikino: M. Rudienė —Cen
Iro v bos pirmininkė. Pažiūra '

direktorių tarybos pirm., M, j 
Pranevičius — ALTo įgalio- Į 
finis Kleiza —PLB įgaliotinis J 7 1

pirm., įteikdamas BALFo pir
mininkei M, Rudienei šaulių 
Žvaigždės ordiną, Laucius — 1 
ateitininkų vardu. Raštu svei-! 
kino: vyskupas \\Brizgys, Lie j 
tuvos Garb. Konsulai — St.
Bačkys, A. Simutis, J. Dauž- i 
va rd ie n ė 
Zmuizjna^ 
pirm, kun,

i nas — LAS v-bos vardu 
siūnas ___ _______
pirm., J. Švoba — ALT 
pirm., R. S. Sakis — DI 
ganizaci jų . Centro pir 
Musteikis — Kultūros

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM^ 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOWIMAIS.

D£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidbntas

2212 W. Cermak Road Chicago, Hl. Tel. 847-7747 (

Hunai, — Ptrdivimui «« Hemai, lemi — 
RIAL ESTATE FOR SALI | EEAU ESTATB FOR lALf

REAL ESTATE.

BUTŲ NUOMAVIMAS
S NAMU PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI. £3
HSU RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTCRJ

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY H
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

4Z 
f L .kavute ir naujos valdybos pa

siskirstymas paregomis ir re
zoliucijų priėmimas. Tuo sei
mas ir baigėsi.

Seimas pavyko labai gerai.
Ant. Sukauskas

pinu., E. Milkus — Dariaus 
Girėno Klubo pirm.
mošiūnas — St. Butkaus kp, 
pirm., kun. A. Babonas — Šv. 
Antano parap. klebonas, č- 
šadeikai — BALFo aktyvūs 
dįirbuotojai, Detroito Ateiti
ninkai, ' Kūrėjai savanoriai. 
Rainovėnai ir Birutietės, Švy
turio Jūrų Šauliai, ALB Radijo 
Klubas, Liet. Melodijų Radijo 
valanda ir Susivienijimo 200 
<<p.

Po atstovų ir organizacijų 
sveikinimų paaiškėjo, kad Ser 
me dalyvavo 58 delegatai, 29 
direktoriai ir 7 svečiai; viso 
seime dalyvavo 93 asmenys.
Toliau sekė Centro v-bos ko

misijų pranešimai: Centro v- 
bos pirm., ir reikalų vedėjos 
M. Rudienės gana ilgokas (virš 
valandos) pranešimas, tikriau 
pasakius — skaitė įvairius raš
tus L>ei susirašinėjimus; O. Jo
kūbai tienė — generalinės sek
retorės trumpas pranešimas; 
K Čepaičio — iždininko pra- 

is vėliau pasidarė tik links-j nc^*mas’ kuris buvo atspaus
dintas knygoje, bet jis jį per
skaitė ištisai. 1981 m. rupsėjo 
mėn. 30 d. balansas — $101.-

A. Simutis, J.
V. Čekanauskas ir J.

L. E. Tarybos
A. Trakis. M. BIv- 

A. Mi
Vilniaus Krašto

Or- ! 
m., M ' 

Klubo

Ta.

1. PERSIRENGĖLIAI IR KAUKININKAI

(Tęsinys)

23) Žydai vadinosi kupčiais, 
jaunos mergaitės — bergždem- 
kėmis. Žydai atėję merginas no 
rėjo nupirkti, to namo vyrai

Jas parduodavo. Žydai traukda
vo iš kampų norinčias pasislėp 
ti mergučes, jas gnaibė kutulių 
gaspadinė savo mergučes užsto
davo. Žemaitija, 1937. LTA 
1284 261.

24) “Bergždinjnkėmrs” vadi 
narnos tos merginos, kurios iki 
Užgavėnių neišteka. Joms duoda
ma per žiurstą žemė bučiuoti, 
Atvykę “žydai” puola prie jų 
žiūrėti, ar jau riebios, ar jau 
galima bus pirkti. Paprotys te- 
besutinkamas Šėrikų km., 
lės v.

25) Užgavėnių žydai 
bergždininkių pirkti. Tai
senmergių išjuokti, pasimeili 
kauti. Merginos, pajutusios to
kius svečias ateinant, ginasi 
vandeniu ir šlapiu sniegu, sten
giasi į gryčią neįsileisti. (Trm 
1933 nr. 9).

26) Kotrės palydovai, pasirėdę
žydais ir čigonais, atėję i metuo
se esančios mergelės namus, pra
šo parduoti bergždynelę, deda 
ant stalo, vietoj pinigu, puodų ir 
kitokių indu šukes, 
sus ir meilikauja, 
hr. JL.  ____  . -

27) Subatėnuos 
km., Subačiaus v.) 
bernai “krapydavo
Įėję į kiemą pakrapydavo kokia 
vištos koja ir rūkydavo iš puodo 
su žarijomis. Taip darydavo kie
me, vidun eidavo. Juos iš vidaus 
liedavo vandeniu, motinos su 
kačergomis vydavo iš kiemo. 
(Br. Minkevičius, 24 m.a.. Pu- 
ponių km., Kupiškio v. 1942. Už
rašė J. Balys).

28) Katra merga lieka lig Už- 
gavų neištekėjus, tai ją pajuo
kia, sako: “Tu jau likai spalių 
graužt”, arba “vilnų verpt”. Sa

Šila-

eina 
eina

krečia špo-
(ŪkPt 1933

(Trakininkų 
Užgavėnėse 
senmerges”.

akamponavo Richard 
Atliko, berods, 7 dai- 
Aguonėlės, Pavasario

Arti 73-čios ir Campbell 2 butų me
dinis, tik $38,500.

-------------- t

Arti 71-mos ir Francisco 2 butų mū
rinis.

lakas, 1938. LTA 1488/92. P. Ja- 
rackas. !

Aiškinimas. Ne tik pas mus, Į 
bet ir kitur, pagyvenusios ir ne
ištekėjusio^ merginos arba sen
mergės turi nemaža nemalonu
mų pakelti, viešai iš jų yra juo
kiamasi. (Pig. Sartori III 105 išn. 
52, Geiger 163). Seniau galėjo 
tai būti rimtas veiksmas nevai
singumo demonui išvaryti, kaip! 
krapijimas ir rūkymas (nr. 27),Į 
kuris 
ma pramoga. j

Kyla klausimas, kodėl Užgavė
nių persirengėlių tarpe taip daž
nai mėgstami vaizduoti žydai. • 
Žinome, kad visur liaudis mėgs-; 
ta pasijuokti iš kitataučių ar ki-j 
tatikių. Tas dar nepaaiškina 1 
fakto, kodėl žydai visad esti Mo- j 
rėš ar Kotrės palydovai ir pasta
roji yra laikoma visų “žydų” mo- . 
tina (žr. 14). Atrodo, kad čia vi
sa paslaptis glūdi kaukėse, ku-5 
rios seniau vaizdavo demoniškas į 
būtybes. Todėl visose tautose Į.• |-generaline sekret.
stengiamasi kaukes kuo baisės- i • •* i- •{ baitiene, seines padaryti. Daugiausia baisu-1 z. _ ... . , L „J . J , Čepaitis, prot. sekret. bausti-mo ir demoniškumo kaukei su--• Ar .i na Mackevičiene; direktorių 

tarybos pirm. Vladas Pažiūra.
Vos tik užbaigus '^šeštadie- 

i nio darbus, skubėjome apsi
prausti ir grįžome 7 v. v. į sei-

Revizijos komisijos aktą per-» 
skaitė A. Kareiva. Jo daviniai 
su kasininko daviniais sutiko.

Išrinktoji Centro valdyba 
pasiskirstė pareigomis sekan
čiai: Marija Rudienė — pir
mininkėj vicepirmininkai — 
kun. Ansas Trakis, kun. An
tanas Zakarauskas, Aldona 
Da.uk ienė, Albin as Dz i rvona s į 

. Ona Jokū- 
i žd i n i nk as Kos tas

ino iškilmingą vakarienę. Va
karienės programai vadovavo 
A. Juška, pasikeičiant su J. 
Mikaila. Maldelę sukalbėjo 
kun. A. Babonas.
Gerokai užkandus vvko nie- 

y 
ninė dalis, kurią išpildė vL 
viems detroitiečiains žinoma ir 
pažįstama, daug karių koncer
tavusi įvairioms organizaci
joms, solistė Danutė Petronie
nė;
Meier, 
nas:
naktis, Už jūrelių, už marelių, 
Jei daina sparnus turėtų, Flo- 
rianos daina, Serenada ir Ta- 
cea la notte placida (Leonoros 
arija iš operos “Trovatore”, 
aut. Giuseppe Verdi). Visos 
dainos gražiai nuskambėjo, o 
paskutinioji publikai labiau
siai paiko ir dėlto, kad operos 
dainų dabar mažiau begi rd i- 
ma. Valio solistei D. Petronie
nei.

Po koncerto, ilgą pranešimą 
padarė neseniai atvykęs iš 
op. Lietuvos svečias — prof. K. 
Ėringis, plačiai nušviesdamas 
savo ir aplamai visų lietuvių 
ok. Lietuvoje sunkiai pakelia
mą dabartinę būklę. Po to J. 
Mikaila pristatė anarburie- 
čius — Lionginą ir Jūratę Pe- 
čiūrus. Jie įteikė BALFui po-j 
nų Karčių palikimą — 3,000 j 
dol., o SlefanijaKatmelienė ir j 
Vincas Tamošiūnas įteikė Juo j 
zo Tamošiūno palikimą —50,-• 
000 dol čekį.

Iškilmingoje vakarienėje da; 
dyvavo apie 200 delegatų ir*

Chicaogs Lietuvių Span- Ten pat - 4 butų_mūrinis. 
dos Klubo susirinkimas įvyks Brighton Parke 2 butų mūrinis, 
lapkričio mėn. 6 d.v. v.v. Lie. j Be turime — rezidencijų 
tuvio Sodyboje, 6513 S. Cali-J pajaminių nuo 4 ligi 40 butų.
fornią Avė. Nariai ir prijau
čiantieji prašomi gausiai daly
vauti, bus įvairių pasitarimų 
ir diskusijų. Valdyba

— A.A. Lietuves generalinio 
konsulo dr. Petro Daužvardžio 1 
10 metų mirties paminėjimo iš
kilmingos pamaldos ir akade
mija rengiama š. m.. gruodžio 
mėn. 13 d. Jaunimo Centre. Pla
tesnės informacijos bus praneš-i 
ta vėliau. Rengėjai

Skambinti tel. 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

ir

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

— Chicagos Anglijos-Britani- * --------
jos Lietuvių klubo tradicinis j > 4 butų mūrinis, apie $9,000 
balius įvyks š.m. lapkričio 7 d.,! nuomos. Atskiri gazo šildymai, 
šeštadienį, Jaunimo Centro di-j2 sklypai. 2'garažai, 
džioje salėje. Pradžia 7 vai. vak. 
Įėjimas 12 dol., jaunimui 6 dol. 
Kviečia klubo valdyba. I

Brighton Parke. $57,700.

(Pr.) 9 Statytai gražus sklypas

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ 
AMERIKOJE NARIŲ 

DĖMESIUI

Marquette Parke.
i
• Su $15,000 pirkėjui proga 
Marquette Parke gauti labai 
švariai užlaikytą mūrinį namą,

ELEKTROSIRENGIMAI^ 
PATAISYMAI.

Turiu Chicagos miesto leidinį*. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS ' 

4514 S. Talman Ava, 
Tel. 927-3559

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

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

4445 So. ASHLAND AVI. 
TeL 523-8775

Dengiame ir taisome visų rū
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

Laikrodžiai Ir brangenyMi
Pardavimai ir; Taisymai

T»l. REpubllc 7-l»41

teikia didelė, grubi ir lenkta no
sis, taip pat ir barzda. Kai buvo . 
pamiršta senoji kaukių-demonų 
prasmė, tai imta kumpanoses ir 
barzdotas kaukes laikyti taip 
dažnai matomo žydo vaizdavimu. 
Tuo būdu ir pats vyriausias de
monas — More tapo “sužydin- 
ta”: iš visų demonų motina ji 
pasidarė visų žydų motina. Dar 
sakoma: Užgavėnių dieną eina 
“žydais”. kad per tuos metus tu-‘ 
retu gerą pasisekimą prie arklių. 
Užgavėnių žydams ūkininkai 
duoda pinigų, vaisių ir kita ko, j 
kad jo arkliai būtų gražūs. (Yla-, 
kiai, LT A 486'25-4 ir 5). Apie 
Užgavėnių “žydus” dar žr.: L. A. 
Jucewicz, Wspomnienia Žmudzi, 
Wilno 1842, p. 132-33; GtKr nr. 
29, p. 137 t.

(Bus daugiau)

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose palima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus,

Dr A. Gussen — MINTYS TR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 
susirūpinimą____________________________

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

Minkštais viršeliais, tik

Dr. A. J. Gnasen — AUKOTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą {spūdžiai. Tik

Galima taip pat užsakyti pastų, atsiuntus čekj arba 
money orderĮ, prie nurodytos kainos pri

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

18.00

$3.00

$2.00

178$ So. HALSTED ST., CHICAGO, IL <0108

1981 metais nuo GRUODŽIO i nes pardavėjas dti^da:<paskolą 
mėn. 1 dienos ir baigiant GRUO- 

. DŽIO 31 diena vyksta Susivie- 
svečių. Vakarienė praėjo gc-įnįjjmo Lietuvių Amerikoje Pil- 
roję nuotaikoje. _ ; donlosios Tarybos NOMINACI-

Sekmadienį, spalio 25 d. 9 jos.
vai. r., Įvyko naujų direktorių I visos SLA kuopos GRUODŽIO 
trumpas posėdis, o 10:30 vai.. (DECEMBER) mėn. privalo su- 
buvo atmašautos šv. 
už
narius Po šv. Mišių— trumpa ■ NOMINACIJAS į SLA Pildc- 

’ —Į mąją Tarybą.'
Visi SLA n.;r’al kuo skaitlin

giausiai dalyvaukite NOMINA
CIJOSE!

Genovaitė Mriliūnienė,
Susivienijimo Liet. Ame

rikoje sekretorė

seniau imamais procentais.

VALDIS REALTY
2644 W. 69th St.

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

Siuntiniai į Lietuvą

P. MEDAS, 4059 ' Archer Aveįitie, 

Chicago, III. 60G3X Tol. Va7-59B0

Mišios; šaukti visuotinius narių susirin-' Praš^'.. .________ _
iž gyvus ir įnirusius BALFo kimus ir susirinkimuose atlik!i j merį automatiniame aparate. 

r>„ č... i........ r.. • t... . . • *.
m palikti savo telefono nu-

f

£

Prašome!

Pagal .savo išgales aukoti TAUTOS FONDUI: savo uždavi- 
nianis vykdyti, Lietuvos Laisvės Iždui — lasvajai Lietuvai 
padėti atsistatyti, 6 kalbomis ELTOS informacijoms leisti, 

radijo transliacijoms į okupuotą Lietuvą finansuoti 
ir politiniams kaliniams -gelbėti.

Nepamirškite tam tikrą procentą ir savo testamente įrašyti: 
Not-For Profit, Tax Exempt Corporation

Lithuanian National Foundation
P.O. Bo.r 21073, Woodhaven, NY 11421

iiw'jii mi iiiiiiiii m niiiiiii 11 nu linini iiiniiiiiiiiiiiiii n nu iiiiiiiiiiiiiiiui imu i inn,-

SUSIVIENI JIMAS LIETUVY Ų AMERIKOJE
yra seniausiA, didžiausia ir turtingiausia Uetuvių tratemalinė or- 

gankacija, lietuviams ištikunai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbui, g*lb®ti Ir kitiem, kurie ru« 
darbui dirba.

SLA —išmokėte daugiau kaip AŠTUONIS MTLUONUS 
apdrnudų savo nariami-

KLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško 
riama patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugai grli 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

5LA — apdraudžia ir Taupomąja apdraudė — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, tiekiančiai® 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

WLA —vaikus apdraudžia pigia terminuota apdriuda: ui 
apdraudot tuma temoka tik $3.00 metama.

vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkite 
1 savo apylinkės SLA kuopų veikėjus jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti

$1.000

KIA — kuopų

Galite kreiptis tr tiesiai i SLA Centre

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

T*L Oil) Ml-tlll

— Gražiai atrodanti 40 metų 
amžiaus Maureen Reagan pa
reiškė, kad ateinančiais metais 
ji kandidatuos į Senatą.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
( padėti teisininko Prano šULOt 
paruošta, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, ''‘Sūduvos’5 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujieną administracijoj*.

Notary PoMic ■
INCOME TAX SERVICI

4259 S. Maplewood. Tol. 254-74M
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
Iškvietimai, pildomi pilietybė* pro- 

tymai Ir kitokį blankai

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, A®ent 
1201/, W. 95th lt 
įvaru. Park, 111. 
40642, - 424-U54

State Farm fue and Casualty Cc”C’n<

ENERGY

dolerfi

pelno.

JIS NEUŽMIRŠTA GERO 
DAKTARO

•on powtTM than yo*

>

nun

Greitosios pagalbos sanitaras 
' Bobui, kuris ka tik nukrito iš 
į ketvirto aukšto:

“Štai, išgerk šj stiklą vandens, 
; vargše”. j
! Bobas (atgauna sąmonę): Iš 
Į kelinto gi aukšto aš turėčiau 
i kristi, kad gauti sau stiklą deg- 
1 tinės?”

Advokatas
GINTARAS P. ČEP1NAS

Darbo valandos: nuo 9 vtL ryt* 
iki 6 vai. v&k. šeštadieni nuo .

9 vaL ryto iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitarimą.

TU. 776-5162 arba 776-5111
264» West 63rd Street !

Chleaęo. IH- 80629 J

LIUCIJA”
Helps Shrink 
Swelling Of * 
Hemorrhoidal 
Tissues

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

Miko šileikio apsakymą knyga 
“Liucija” jau atspausdinta. 

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

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

Ave., Chicago. IL 60629.

pirkite jav Taupymo bonus

I 6 — Naujienoj Chicago, 8, DL Wednesday, November 4,1981*
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