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BAN) SADR VEDA IR VES KOVA PAČIAM IRANEM

KONFRONTACIJA AFGANISTANE: CAPTIVE NATIONS WEEK, 1981
JAV TEIKIA GINKLUS PARTIZANAMS!

' 5' TIEKIME D ALYTAU JA DAR KETURIOS VALSTYBĖS

AVASHiNGTONAS (UPI). — 
Iki šiol buvo spėliojama, iš kur 
Afganistano . partizanai, gauną 
ginklų, drabužių ir kitokioj pa
ramos. Būdavo skelbiama; kad 
pagrindiniai ginklai yra įvairiais 
būdais -įgyti iš -Afganistano arĄ 
nujos,- gi papildomi laimėtais 
mūšiuose su Raudonosios armi
jos- okupaciniais -daliniais. Ta
čiau Pulitzer premjią laimėjęs 
žurnalistas Carl Bernstein įneša 
daugiau šviesūs Nėw. Republic 
žurnale. To. žurnalo penktadie
nio laido j e. j is. rašo, kad Ameri
kos Centrinė Žinią. Agentūra — 
CLA koordinuoja, daugelio ■ mili
jonų pelikių valstybių ginklų bei 
medžiagų teikimo operacijas Af
ganistano partizanams; ko’yojąn- 
tiems su Sovietų Sąjungos oku
pacinėmis ; pajėgomis -už savo : 
krašto laisvę ir nepriklausomy
be. . Bernsteinas taip pat rašo, 
kąd rėmimč. programas pradėjo 
buvęs prez. Carteris tuoj po Af- ;

~^--ganislBnb oktipaetj*>s lf^9 nu 
gruodžio mėnesį.'Prėz. 'ReagAlio 
administracija tas programas

- suintensyvino ir praplėtė.-'
Be JAV, programoje dalyvau

ja "Kinija, Ųakistanas,, Egiptas ir 
Saudi Arahija/'Kirnjbs: įąlyvavi- 
nias laikomas labai -svariau, nes 
jį leidžia naudoti savpj^Fitoriją 

■ bei erdvę ČIA lėktųv^ž^prista- 
tant^ėms partizap^^Mf^hkljus, 
ėmimiciją ■ ir , riie^žiagą.
Tikinama, kąd; Sovietų S|jungA 
yra Ąfgahiątsmie'he tik .pririštą, 
bet ir įądtpžhčid'ta. ; į ; .T ’ 

Okupantas yis prarandą vieš? 
kelių .kontrole .su pagrindiniais 
mieštais. Apskaičiuota, kad žuvo 
virš 2,009 i karių ir 4,000 buvo 
šUŽeištit i Iš užsienio atvežtais 

; sviediniais numušta . mažiausiai 
60 malūnsparnių.. -iį

Visa operaciją- yra* laikoma 
paslaptyje? Joks Baltųjų Romų, 
Perftagono, Valstybės departa
mento bei ČIA pareigūnas tai ne- 
•patyirtins ir- nekomentuos. Bem- 
steihas rąšo, kad Amerika pra
džioje suteikė partizanams 20-30 
milijonų dolerių piniginę para
mą, gi ginklų operacijos kainavo 
virš $100 milijonų. Ginklų kil
mės niekas negali nustatyti. 
Daugiausia jie gaminami pagal 
rusiškų ginklų pavyzdžius.

KOMPARTIJA GRASINA 
LENKAMS

■VARŠUVA .(AP)..— Lenkijos 
komunistų partijos centro komi; 
tetas pirmadienį išleido atsišau
kimą į tautą. Jame rašoma, kad 
Sovietų bloko sąjungininkai iš
reiškė baimę apie anarchijos neiš 
kinius ir nepaklusnumą socialis
tinei sistemai? Atsišaukime gra
sinama,. kad bus imtasi griežtų 
priemonių atstatyti teisę ir 
tvarką.

Tuo tarpu’ ’'Varšuvos radij as • 
pranešė apie galimą streiką Kut-! 
na mieste dėl maisto trukumo. 
Jei maisto pristatymas nepage
rės, tai Solidarumo unija pirma
dienį stręikuos-dvi valandas. Len
kijos komunistų. partijos suva
žiavimas prasideda šiandien, lie
pos 14 d., ir tęsis iki liepos 18 d. 
Jame bus išrinktas naujas cent- 
roykomitetas, ėj-cj ; -y

JAV BANKŲ PASKOLOS 
; LENKIJAI > '

Wall Street zurnalss rašo, 
kad Lenkijos ekonomija pagrįs
ta paš^č<ąi^i.'Ekonomii^gara- 
mą ji^aūmt^^yletų 
ir/įš. Amerikpsį^Į^ya.k'a^’ 
tybių ’jbąh^L'.'kųri<^§ skoįiiĮgĮ 
apie bTijphus.’ Didėlę tų ^a- 
slmliF'<^^Tųjri5^ązihf r gjmei* ir 
sekančiais“ ra^taiš^Į^aSąu Xenki- 
jps reikalųj^rahųo^ip virsirįin- 
kąs Zbigniew Madęjy parėiškė, 
ka’d skolos Jaus pradetosj/grąžinti 
nė ankG’iaiųjkaijr. 1986 metais.

■ -Sekančią .savžitg. sįuinięresuo- 
tų bankų- atst-oyaį'reųkąsi New 
Yorke aptarti susidariusią. padė
tį*. Nuo' jų nutarimo^ dalinai pri
klausys Lenkijos politinė ir eko
nominė padėtis. . t. į.

.U 
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BY THE PRESIDENT Ob' THE UNITED STATES OF AMERICA 
A PRCCLAMATION

fl

Prezidentas Ronald Reaganasr

IZRAELIO LĖKTUVAI PUOLĖ 
PALESTINIEČIŲ ARTILERIJĄ

JERUZALĖ. — Penktadienį 
Izraelio lėktuvai apšaudė keletą 
sunkvežimių, vežančių Sovietų 
gamybos Katiuša tipo artilerijos 
pabūklus bei sviedinius, priklau
sančius palestiniečių partiza
nams, esantiem pietų Libane. Po 
keleto valandų palestiniečių par
tizanai artilerijos ugnimi apšau
dė šiaurės Izraelio pasiėmė 
miestelį Kiryat Shmona.

”.A _
Libaniečių žinlcmis, Izraelio 

lėktuvai bombardavo ir apšaudė 
palestiniečių partizanų stovyk
las. Žuvo 3 asmenys ir 20 buvo 
sužeisti. Izraelio kariuomenės 

^■komunikate rašoma, kad Katiu- 
; šų ’ konvojus sunaikintas, visi 
lėktuvai grįžti į savo bazes. Tel 
Avivo radijas pranešė, kad Ki
ryat Shmona bombardavime 
lengvai sužeisti 7 asmenys. .

Tuo tarpu JAV pasiuntinys 
Philip C. HaToib lankėsi .Beirute 
ir įteikė Libąno, prezidentui 
Elias Šarkiui prezidento Reaga- 
no laišką.. - .

MUSĖMIS

LOS ANGELES. , L_ Kalifor
nijoje atsirado .Viduržemio vai
sių muselių, Ypačjų daug vra
San Jose ir Palo Alto srityje.

.— Tailande kilo ginčai tarp 
Coca Cola ir Pepsi Cola atstovų 
dėl iškabos priė Vieno Bangkok© 
restorano. Cdca-Cola atstovas j 
nušovė varžovą.

— Memphis ligoninėje, po 
dviejų operacijų, su mirtimi ko
voja dainininkas ir artistas Jer
ry L. Lewis.

, — Pirmadienį ■ aukso! uncija 
kainavo $417.

—Čikagos šiaurės vakarų apy
linkėje buvo uždarytos 41 taver
na, .ties jose prisilaikė krimina
linių grupių nariai ir'iš jų vyk
dydavo nusikaltimus. Po papil
domų . tyrinėjimų ir inspekcijų 
12 grąžinti leidimai.

KALENDORĖLIS

Liepos 14: Bonaventūra, Ka- 
miltjus, Miglovara, Vidutis.

Saulė teka 5:28, leidžiasi 8:24.
Oras Šiltas, tvankus, lią.

Sen. Frank Savickas suor
ganizavo didelę Lietuvių Die
ną ir sutraukė labai daug 
žmonių į Marquette Parką. 
Šimtai lietuvių atvyko į Lie
tuvių Dievą, "savo akimis pa- , 

matyti,-kaip lietuviai gina 
«ąvo apylinkę Chicagoje. i. ‘

■:rč$A?T^%jty-b.vo years agOjLby a ■ joint resolution approved 
CJųly 17, 1959 (73 Stat. 212Ų the Congress authorized and 
requested the President to proclaim the third, week .in. July 
as.j&ptive Nations Week. - - - - ■ . ; .

Last January-2'0 Saw again a-change in Administration 
•under our Constitution, the oldest written document of its 
type in continuous force in the world. The peaceful and 
orderly transfer of j>ower ;in .response to the sovereign will 
of our people is sometimes taken for granted by Americans. 
Yet events in some other areas of the world should remind 
us all of the vital, revolutionary ideal of our'Founding Fa
thers: that governments derive their legitimacy from the 
consent of the peoples they govern.

During Captive Nations Week, Americans should realize 
our devotion to the ideal o'f government by consent, a de
votion that is shared by millions who. live in nations domi
nated today by a foreign military power and an alien Marxist- 
Leninist ideology. • . 5 : , • ■

This week, Americans should recall the series of historical 
tragedies —beginning with the broken promises of the Yalta 
Conference— that led to the denial of the most elementary 
forms of personal freedo'm and human dignity to millions 
in Eastern Europe and Asia.

In recent years, we have seen successful attempts to 
extend this oppression to Africa, Latin America and Asia — 
most recently in the brutal suppression of .national sover
eignty in Afghanistan and attempts td intimidate Poland.

During Captive Nations Week, we Americans must re
affirm our own tradition of self-rule and exteftd to the peoples 
of the Captive Nations a message of hope — fiopa founded in 
our belief that free men, and women will ultimately prevail 
o’ver those who deny individual rights and preach the su
premacy of the state; hope in our conviction that the human 
spirit will ultimately triumph over the cult of the state.

While we can be justly proud of a government that is 
responsive to our people, we cannot be co'mplacent. Captive 
Nations Week provide us with an opportunity to reaffirm 
publicly our commitment to the ideals of freedom and by 
sc’ doing maintain a beacon of hope for oppressed peoples 
everywhere.

NOW, THEREFORE, I, RONALD REAGAN, President 
of the United States of America, do hereby designate the week 
beginning on July 19, 1981, as Captive Nations Week.

I invite the people of the United States to observe this 
week with appropriate ceremonies and activities and to re
affirm their dedication to the ideals whicji; unite us ahd 
inspire others. ■ ' .■ . ' •' „ : * *

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto->et my hand 
this thirtieth day of June,;in tlje year of ouę Lord nineteen 
hundred and, eighty-one^ and of, the Independence of the 
United States of America the two hundred and*fifth.

.■ S. . t * 5 . RONALD REAGAN'

Manoma, kad jos buvo su vė
siais atvežtos- iš Havajųl • 
• Gubematoriųs.^Edmund^- G.

■ -i. - :
Brown J r. buvo priešingas, nau
doti stiprius chemikalus, tačiau 
Agrikultūros departamentui pa
grasinus karąntina Kalifornijos 
vaisiams, penktadienį įsakė pra
dėti akciją. Bus apipurkšta 630 
kvadratinių mylių plotas.

MAZE KALĖJIME BADAUJA 
’ DAR DU IR A NALINIAI

BELFASTAS. — Pirmadienį 
anksti rytą mirė šeštas IRA ka
linys, 26 m. Martin Hurson, po 
45 dienų savanoriško badavimo', 
reikalaujant politinių teisių IRA 
kaliniarris Maze kalėjime.

Bado streiką paskelbė dar da 
Maze kaliniai. Jie badauja 52 ir 
53-čią dieną. Manoma, kad da
bartiniai neramumai AnsPcii 
yra surišti su Airių Išlasivinimo 
Armijos veikla.

NORI ĮVESTI NE MULŲ. BET IRANO 
PILIEČIŲ ISLAMO: RESPUBLIKĄ

BUVĘS PREZIDENTAS SMERKIA ŽIAURŲ 
ELGESĮ SU KRAŠTO GYVENTOJAIS

ANKARA, Turkija. — Bani 
Sadr pareiškė, kad jis nesirengia 
bėgti iš Irano teritorijos, bet pa
čiame Irane jis ves kovą už pa
grindines visų Irand gyventojų 
teises ir priešinsis labai žiau
rioms mulų yąldyTno priemo
nėms, — praneša turkų radijas.

Turkai žino, kad buvęs prezi
dentas Bani Sadr būtų galėjęs iš
vykti ‘užsienin ir pabėgti nuo 
žiaurių mulos Chomeini tardy
tojų, teisėjų ir smogikų. Nuo 
birželio 10 dienos mula ChomeL 
ni jau nužudė virš 150 žmonių, 
bet jis dar nepajėgė numalšinti 
krašto, nes didelė gyventojų 
dauguma nepritaria valdžios or
ganizuotoms žudynėms. Buvęs 
prezidentas, patyręs apie Cho- 
meinio nutarimą atimti karo 
vadovybę iš prezidento, pasi
traukė. iš prezidentūros ir apsir 
gyveno pas Irano karo vadus. 
B'ąni Sadr ir- šiandien tebėra 
trane. Jis žino,, kad negali orga- 
nizūbfi' kovos pačiame Irane, 
jeigu jis bus užsienyje. Jis iš 
Irano nesitrauks, bet organizuos 
kovą prieš • tebkratų sistemą, 
nuo kurios kenčia visas kraštas.

- KAIRAS, Egiptas.—- Kitas-pir- 
madienio pranešimas-.-nustebino 
visus Irand gyventojus, nesįjpię-

SAUDI ARABIJA PALAIKO 
KAINŲ PASTOVUMĄ .

CHICAGO, Ill. — Saudi Ara
bijos ambasadorius Washingto
ne šeichas Faisal Alhegelan kal
bėjo vidurio Amerikos Prekybos 
Rūmų narių susirinkime. Jis pa
reiškė, kad jo atstovaujamas 
kraštas yra pajėgus savo nafta 
kontroliuoti eksporto kainas. Ji 
jas.laiko žemas ir dažnai nekei
čia, palaikant industriją ir. kovą 
su infliacija. Saudi Arabija eks
portuoja naftos statinaitė už 32 - 
36 dolerius, tuo tarpu kai ku
rios OPEC valstybės tebesvajoja 
apie $42 už statinaitę.

Susinormavus naftos kainoms, 
Saudi Arabija galėtų sumažinti 
produkciją iš 10 milijonų iki 
6 milijonų statinaičių kasdien.

TARSIS ABIE KAMB0-; 
DIJOŠ LAISVĘ _

i NEAM YQRK; N. Y.^ Valsty
bės sekretoriuš Haig, ’šugl’įzęs iš 
Bahamų Salų konferencijos, tuo
jau! vyks: F Ne'w Yorką, kur jis 

..pradės pasitarimus apie Kambo- 
dŲj^ Įaišv^į -į ? - Ų 

! jŲ^^^rėlais 200,000 -Viętna- 
;n^okąwųi^kupaVo-.Visą-KanĮbo-
diją.- įKĄinbodijos kariai įrf givį- kas jo nejaukė. Irano, .šachas 
lįąi prtėšinasi užpuolikų iffivazi- Cyrus Reza Pahlavi pareiškė,
j^^eXjokiu būdu negali nasta- 
ty^^acU^ir kaip Vietnamo! įši- 
hrpvėtiaž bus priversti trankūs 
išKafnbodijos. . -

Rfagams .brangiai kainuoja 
KarnIiddijos' pavergimas, nes jie 
privalo mokėti visas, išlaidas 
Vietnamo karių, pasiųstų į 
Kambodiją. 

X___ 1____ _

Suslovas ir Gromyka neįti- 
.kiitpliljenkijo's komunistų vado
vybės grįžti atgal ir baigti puo
limus prieš komunistus. Kctoiu- 
nistai negali eiti prieš darbinin
kus, kai kurios pakaitos komu
nistų partijoje būtinos, atsakė 
St. Kania. 

-------------
— Britų premjerė Margaret 

Thatchęr, susitarusi su vidaus 
reikalų "ministeriu, imsis griąž 
tesnių priemonių prieš neramu
mų kėlėjus, langų daužy tojus 
įvairiuose britų miestuose. Suim
tieji eis į apecialų teismą.

SLAUGIŲ PROFESIJA 
DAROSI PATRAUKLESNĖ

Ligoninėse vis jaučiamas • me- 
j didinos slaugių trūkumas, šiam 
j trūkumui pašalinti keliami atly-
i ginimai, Texas universiteto ligo
ninė moką nuo 12,100 iki 25,090 
dolerių metinės algos. Apskritai, 
vyr. slaugės gauna tarp 16,000 
ir 40,000 dolerių.

Dabar medicinos slaugės gau
na bakalauro laipsnį universite
tuose ir kolegijose. Jos gali stu
dijas tęsti magistro ir daktaro 
laipsniui.

— Vienas Izraelio lėktuvas, 
bombardavęs Damour miestelį, 
buvo pašautas ir nusileido jūro
je, Izraelio) pakraštyje. . 4

— Izraelio' lėktuvai bombar
duodami Namė miestelį, išgriovė 
palestiniečių dirbtuvę šaldytu
vams gaminti. Ji yra 50 mylių 
atstumoj nuo Izraelio šiėnos.

Gen. Kenan Evren, turkų 
štabo viršininkas, pareiškė, 
kad buvęs Irano prezidentas 
Bani'Sedh yra Irane ir orga
nizuoja kovą prieš teokra

tinę valdymo sistemą.

kad mula Chomeini ir jo .vado
vaujama smogikų grupė gerokai 
apardė Irano kariuomenę, b=t 
jos neišardys, sako jauno šacho 
pranešimas. ...-y

Irano kariuomenė nesugriauta. 
Ji gerokai nukentėjo, bet ji yra 
pasiryžusi* įvesti'1 tvarką visame 
krašte, kuri kiekvienam pilie
čiui. pripažins pagrindines teises. 
Iranas negali grįžti į viduram: 
žius, kada kraštą valdė bemoks
liai teokratai. Iranas negali grįž
ti į tuos laikus.

Iraniečius stebina jauno šacho' * 
ir buvusio prezidento Bani Sadr 
tuo pačiu metu paskelbti prane
šimai. Kad kraštas yra nepaten
kintas žiauriomis žudynėmis, ži
no dauguma gyventojų. Bet nie
kas nemanė, kad Bani Sadr ir 
jaunas šachas būtų suderinę sa
vo pranešimus.

ŠIANDIEN PRASIDĖJO LENKŲ 
KOMUNISTŲ SUVAŽIAVIMAS

VARŠUVA, Lenkiją.^- Antra
dienį prasidėjo Lenkijos komu
nistų partijos suvažiavimas. Jis 
bus nepaprastai svarbus ne tik 
lenkams, bet ir visai Sovietų 
Sąjungai.

Maskvai ištikimi komunistai 
bandys sustabdyti lenkų komu
nistų partijos reformas, bet vy
rauja įsitikinimas, kad partijos 
gen. sekretoriumi bus perrinktas 
nuosaikesnis Stanislovas Kania. 
Senas komunistų partijos narys 
Stefan Brakowski tvirtina, kad 
maskviniai komunistai nepajėgs 
sustabdyti lenkų komunistų prieš 
11 mėnesių pradėtų reformų.

— Chicagos Randolph gatvės 
tiltas uždarytas trim metams, 
kol tiltas bus pataisytas.



TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai 

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas
JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

MOTERIŠKĖS GYVENIMO PER
MAINOS REIKALAI (2)

Gilirkimės į sudėtingas pakaitas, moteriškės kūne 
vykstančias jai gyvenimo permainos sulaukus, 
tada sėkmingiau grumsimės su to laikotarpio 
negerovėmis.

Pasibaigus moteriškės kiaus 
dėčių (ovarų) veiklai, pakinta 
ir jos antinkstinių liaukų dar
buotė (adrenal hormone produc
tion). Antinkslinės liaukos (ad
renals) gamina svarbiausius du 
hormonus: vyriškus (andro
gens) ir cortisoną (cortiucrste- 
roid). Gyvenimo permainos su
laukusios moteriškės antinksti- 
niu liauku gaminamas vvriškas 
hormonas androgenas sumažėja, 
o cortisono gamyba nesumažėja. 
Tadą atsiranda hormonų garny- 
bos suirutė. Be androgeno rei
kiamo kiekio, hormonas corti- 
sonas veikia baltymus naikinan
čiai (protein catabolism). Tas 
pats atsitinka ir kiaušdėčių 
(ovarų) gaminamo moteriško 
hdrmono (estrogeno) nedatek- 
liui esant. Toks nedateklius gau
nasi, moteriškei gyvenimo per
mainos sulaukus.

Minėtam baltymų nykimui 
vykstant, labiausiai nukenčia — 
sumenksta kaulai, raumenys ir 
oda. Priedui čia, žinoma, prisi
dedą ir amžiaus sukelti organų 
susidėvėjimai. Taip ir gaunasi 
gyveninio permainos sulaukusiai 
moteriškei raumenų suglebimas, 
odos suplonėjimas ir susiraukš- 
lėjimas, plaukų ir nagų suplonė
jimas ir kaulų suminkštėjimas 
(osteoporosis). Kaulai suminkš
tėja pasėkoje trūkumo moteriš
kųjų hormonų (estrogenų). Ta
da kaulus gaminančios celės 
liaunasi veikusios (sumažėja 
kaulų gamyba), padidėja kaulų 
irimas. Minėtam baltymų nyki
mui besitęsiant, kaulai nekalkė-1 šiltai lovoje gulint apsiklojus.

(Mediciniškas raginimas) 

ja reikiamai, azoto ir kalcio lyg
svara menksta.

Nesant pakankamai moteriško 
hormono (estrogeno), makšties 
gleivinė plonėja ir menksta (at
rofuojasi). Ne vien makšties 
gleivinė menksta, bet ir visos ki
los kūne esančios gleivinės plo
nėja, menksta. Taip atsitinka su 
gleivinėmis burnoje, nosyje, šla
pimo lakuose ir šlapimo pūslėje. 
Laimė, kad moteriškieji,hormo
nai (estrogenai) vykusiai atsta
to minėtą įvairių gleivinių su
menkimą.

Fiziologiniai pakitimai, gyve
nimo permainos sulaukus

Moteriško hormono trūkstant, 
gaunasi įvairūs fiziologiniai pa
kitimai moteriškės kūne. Svar
biausi jų yra sekantieji. Odos 
paraudimas (hot flushes) ir pra 
kaito išpylimas. Staiga moteriš
kė pajunta karštį veide, sprande 
— kakle ir krūtinėje, kartu atsi
randa nereguliarus odos parau
dimas — oda ima gausiai pra
kaituoti. Taip atsitinka, išsiplė
tus odoje esančioms kraujagys
lėms. Tas ypač ryškiai pasireiš
kia naktimis.

Tokie odos pakitimai gali atsi
rasti ir kitais atvejais, kai šili
mos daugiau pagaminama kūne, 
sakysim, susijaudinus, dirbant, 
valgant, jausminiai - emociniai 
stipriai pergyvenant. Taip pa' 
tokie odos negerumai gaunasi ir 
negalint šilimos reikiamai pra
šalinti: labai šiltam orui esant, 
labai šiltai apsirengus, perdaug

i

Menininko J. Juodžio kūrinys “Moteris ant raudono žvėries”
(Vytauto Maželio' nuotrauka)

Kraujuje riebalų kiekio 
kaita klimakso metu

Dirbtinai (operacijos būdu 
prašalinus kiaušdėtes) ar natū
raliai gyvenimo permainos su
laukusi moteriškė gauna paki
timus visame kūne, ypač krau
juje esamų riebalų kaita yra . 
svarbi. Moteriškieji hormonai 
reguliuoja kraujuje esamo cho
lesterolio kiekį, o taip pat ir fos
forinius riebalus (phospholipid), 
riebalinius baltymus (lipopro- 
:ein). Tokios medžiagos Įtakoja 
sklerozės išsivystymą, šita Įtaka 
buvo pastebėta, kai chirurginiu Į 
būdu prašalinus abi kiaušdėtes 
(ovarus), moteriškės gaudavo 
dažniau ir sunkesnės formos 
skleroze. Tokiu sklerozė buvo V £
lyginama su. jų amžiaus minč
iai neoperuertomis moteriškėmis. 
Taip pat pastebėta, kad širdies 
atakos 
mainos 
tarpe.

Taip 
dažnai
(estrogenais) galima sumažinti 
moteriškių kraujuje cholestero
lio lipoproteinų kiekį. Pastarieji

riebalai turi įtakos sklerozės iš
sivystyme.

Chicagos gydytojų suvažiavi
me buvo kalba apie moteriškais 
hormonais vyrų gydymą nuo 
širdies atakos. Vienas gydytojas 
išsireiškė, kad jis greičiau leis 
širdies ataką gauti, negu mote
riškais hormdnais sau bobišku
mą — vyrišką nusilpimą užsi
krauti. Mat, vyrą moteriškieji 
hormonai moteriškina; balsas 
darosi plonesnis, krūtys padidė
ja, vyriška jėga silpsta.

dažnėja gyvenimo per- 
sulaukusių moteriškių

pat buvo susekta, kad 
moteriškais ' hormonais

For the woman 
whos at the hear t of 
her femily’s finances.

1

Ton can’t afford to be wrong. 
Because if you’re in charge of

And that*s where Ų.S. 
Savings Bonds come in. Buy 
them through your bank. Or 
encourage your husband to 
sign up for the Payroll Sav- * 
ings Plan where he works. ,

That way, while you’re 
meeting the day-to-day ex-^ 
penses, you’ll still be building 
a more secure fvtture for your 
family.

U.S. Savings Bonds. For 
the woman who really knowt 
a good bargain.

maturity of 5 years tbr firtt year). - 
Bond* are repUxed if kwt. stolen or

mĄmenca*

randa kur naudingai savą ener
giją sunaudoti. Tokia kitam gėrį 

i teikdama, pati tampa laiminga. 
| Per naudingą veiklą tokia mote
ris pataiso savo sveikatą ir su- 
nonnalina nuotaikas. Ji, neturė
dama įtampos, kurią turėjo vai- 

• kus augindama,, artimui pagel- 
Į bedama tampa gyventi vertu su- 
į tvėrimu.

Žinoma, bus ir tokių moteriš
kių, kurioms gyvenimo permai
na bus labai triukšminga-skaudi. 
Tokios labai kenčia dėl hormo-

uų stokos ir tokiems psichologi
niai negerumai esti įvairauS- 
stiprumo ir jie nevienodai ilgai 
visoms tęsiasi.

Išvada: nesi vadovautum prie
tarais bei pasakėlėmis savo gy
venimo permainos sunkumus 
tvarkydami. Gilinkimės j medi
cinišką šių dienų tiesą šiame rei
kale. Daugiau apie tai kitą kartą.

Pasiskaiyti: Thomas H. Green, 
J r., M.D. Gynecology. Little, 
Brown and Co., Boston.

ATMINTINA LIETUVIŲ DIENA

permainos sulaukusi moteriškė 
patiria, į dvi grupes: 1) negeru
mai, kilę dėl moteriško hormo-

Liepos 11 dieną, tuojau po 
12 vai., prasidėjo atmintina Mar
quette Parko Lietuvių Diena. 
Čia buvo suruošta daug visokių 

I- festivalių, bet tokios Lietuvių 
Dienos, kokia buvo praeitą šeš

tadienį, tai dar nebuvo.
Dar prieš 12 vai. Lithuanian 

Plaza Court jau buvo pilna žmo
nių. Buvusi 69-oji nepravažiuo
jama. Ten buvo tokios didelės 
žmonių minios, kad pravažiuoti 
niekas negalėjo.

Lietuvių Dienos centras buvo 
prie Lithuanian Plaaz Court ii'

no (estrdgeno) sumažėjimo, irj^- Washtenaw, len buvo pasta- 
2) psichologinės kilmės negeru-1 didelė platforma, orkestras. 
ma£ , Į Visi rinkosi prie gyviausios, Zo-

Nepamirštinas faktas, kad di-įg° vadovaujamos, lietuvių tau- 
desnė dauguma moteriškių visai 
nejaučia jokių gyvenimo per
mainos negerumų, ar juos ap-., 
turi taip mažus, kad dėl j u vi-P ran^ Brady,
sai sau galvos nesuka. Gi,’ tos Į Daužvardienė, miesto burmistre 
moteriškės (jų esti 10-15%), ku- J3116 Byrne, atsakingi partijos 
rios kreipiasi pas gydytoją su 

Panašiai moteriškėj a tie vyrai, įvairiais nusiskundimais gyveni- 
kuriems duodami moteriški hor- mo permainos sulaukus, jų ne-j 
monai jų prostatoje vėžį gydant Ų ; .

1 pymo bendrovės. Ten susirinko 
visi pareigūnai — senatorius 
Frank Savickas, aldermanas 

konsule Juzė

pareigūnai ir daugybė kitų.
Kada atsirado burmistre Jane 

; Byrne, sukirto maršą Orkestras
gerumų priežastis yra mišinys; 

Mat, susekta, kad vyriški hor-i moteriškų hormonų stokos ir 
mdnai skatina prostatoje vėžio 
augimą. Tokiems vyrams iš
imami kiaušinėliai (sumažina-,, 
mas vyriškų hormonų kiekis) ir 
duodami moteriški hormonai. 
Jiems nėra kitos išeities — toks 
gydymas prailgina minėtai nelai
mingų vyrų gyvenimą. Tokiems 
moteriški hormonai prirašomi il
gam laikui — metų metams. 
Jais jų sklerozė nesumažinama.

Paskutiniu laiku susekta, kad 
nėra jau taip gerai su tais mo
teriškais hormonais, kovojant 
jais su skleroze. Susekta, kad 
išėmus kiaušdėtes moteriškėms,: 

: žymiai nepadidėja riebalų kie
kis kraujuje ir tokios pastebi
mai daugiau nesuserga širdies 
atakomis. Taip pat susekta, kad 
be kiaušdėčių moteriškėms duo
dant moteriškus hormonus, ne
sumažinamas riebalų kiekis jų 

| kraujuje ir nesuretinamos joins 
širdies atakos.

Pastebėta, kad virš 40 metų 
moteriškės, kurios priiminėjo 
per burną tabletes pastojimui 
išvengti, gausiau už kitas suser
ga širdies atakomis. O tos piliu
lės prieš pastojimą yra ne kas 
kitas kaip moteriškieji hormo
nai. _ J

Taigi, lieka kontroversinis da
lykas tie moteriškieji hdrmonai 
kovojant su skleroze. Vienok, 
maždaug pusė: gydytojų juos 
naudoja saviems pacientams ko- 

i voje su sklerozė.
žinoma, moteriškus hormo

nus, kaip ir visus kitus vaistus, 
reikia vartoti išmintingai: laiku 
ir vietoje. Kitaip, kad ir kaip 
geri tie moteriškieji hormonai 
būtų, jie turi, kaip ir visi kiti 
vaistai, savo neigiamo veikimo 
pasėkas. Per ilgai juos vartojant, 
gali padidėti, o ne sumažėti ar- 
tėriosklerozės pasėka.— širdies 
ataka. Taip pat venų trombozė 
(užsikimšimas) yra galimas dė’. 
neišmintingo Idkią hormonų var
tojimo. Kai kuritems pacientams' 
gali pakilti kraujospūdis nuo 
jiergausaus moteriškų hormonų 
naudojimo. Pageliau, los mote
riškės, kurios ima vaistus pasto
jimui išvengti (contraceptives) 
ir tds, kurios gausiai ir ilgai pri-1

i įminėja moteriškuosius bormo- 
J nūs, gali dažniau, susilaukti tul

žies pūslėje negerumų. . ’ ” i

ir visi pareigūnai, sen. Savicko 
vadovaujami, suėjo į pastatytą

psichologinių nusiteikimų. Nere- «
tai psichologiniai negerumai vir
šija dėl hormonų stokos atsira-;
Tusiuosius. Tyrimais susekta, rūsio George Joniko vietą. Gra- 
kad nėra lygiagretumo tarp mo- gįaį pasveikino susirinkusius ir Į 
teriškų hormonų stokos ir nusi- palinkėjo sėkmės.
skundimų gyvenimd permainos j Algirdas Brazis 
sulaukus. Išeina, kad šalia mo-| Amerikos ir Lietuvos himnus., 
teriškų hormonų sumažėjimo, j Klebonas Antanas Zakaraus- 
dar kitos priežastys Įtakoja kai kas lietuviškai ir angliškai su- 
kurioms moteriškėms atsiran- kalbėjo maldą, patardamas vi- 
dančius nusiskundimus, joms j sįems pasidžiaugti šios šalies di-

Pasveikino visus precinkto ka
pitonas J. Mikužis, užėmęs mi-

Labai gražią ir turiningą kal
bą pasakė Lietuvos generalinė 
konsule Juzė Daužvardienė. Jos 
galba buvo graži ir sklandi, ang
liškai ir lietuviškai. Visi ją su
prato ir džiaugėsi, kad ji kal
bėjo. J

Sen. Savickas jau tapo tikru 
politiku. Jis kalbėjo be lapelio. 
Neužmiršo pasakyti, kas reikėjo 
pasakyti, ir pašaknė, ką turėjo 
pasakyti.

— Džiaugiuosi, kad tiek daug 
lietuvių susirinko į šį festivalį. 
Kai pasižiūriu į pietus, gatvė pa- 
tyinusi, pilna, niekas praeiti ne
gali. Pasižiūriu į rytus, minia 
siekia Western Ave.; pasižiūriu 
į vakarus — minia siekia Cali
fornia, o kas būna Marquette 
Parke — nesuskaičiau.

Šis Savicko pareiškimas sukė
lė gana plačius komentarus, 
kiek Lietuvių Dienoje buvo žmo
nių. Vienas sakė, kad buvo virš 
tūkstančio, kiti tvirtinę, kad bu
vo 5,000, bet ir tai nežinėlių 
tvirtinimas. Reikia turėti gal- 
vOjė, kad Marquette Parke buvo 
lietuviai sportininkaį-kurie run
gėsi tarp savęs ir turėjo didžiau
sią minią. Baigę žaidimus, jie 
užėjo į Lithuanian Plaza Court. 
Kai seniai jau baigė skirstytis, 
tai tada jaunimas pasirodė.

(Nukelta į šeštą puslapį)

sugiedojo’:

KNOW YOUR HEART

gyvenimo permainos (klimakso) 
susilaukus. .

Kokius negerumus sukelia 
gyvenimo permaina

Labai svarbu suskirstyti visus 
negerumus, kuriuos gyvenimo

Psichologinės negerumų 
apraiškos

Dėl psichologinių priežasčių 
moteriškės, sulaukusios gvveni- 
mo permainos, apturi sekančius 
nusiskundimus: nervuotumą, su- 
sijaulinimą, galvasopę, nemigą, 
•nepajėgumą susikaupti, kart
kartėmis pasireiškiantį baimin
gumą ir nusiminimą, greitai ap
turimą nuvargimą, bendrą nu
silpimą fizinės ir protinės ener
gijos ir geros savijautos.

Tokioms moteriškėms tokių 
negerumų kilmė dažnai yra dau
gybinė ir sudėtinga. Kai kurioms 
moteriškėms panašūs nusiskun
dimai gaunasi kitose jų gyveni
mo kryžkelėse: bendrinio laiko
tarpis, vedybos, nėštumas... 
Gyvenimo permaina tokioms 
yra vienas iš minėtų gyvenimo 
pasikeitimų. Tokioms moteriš
kėms sunku prisitaikyti prie gy
venime? krvžkeliu vien dėl to, 
kad jų asmenybė esti pasilpusi 
— jos esti emociniai nepastovioj

Bus tokių’moteriškių, kuriozus 
gyvenimo permaina (regulų ne
tekimas) reikš moteriškumo 
praradimą. Nesąmoningai tokios 
laikyts tą laikotarpį kaip jų mo
teriškumui grėsmę ir jų savi
jautai.pasakymas.

Praktiškai imant, gyvenimo 
permaina moteriškei sutampa su 
dideliais jos šeimoje ir visuome
nėje pakitimais. Jei tai bus šei
mininkė — tuo laiku jos Vaikai 
bus jau suaugę ir namų lizdą 

; palikę, o vyras savais darbais 
užsiėmęs. Tokiai moteriškei ka
daise buvę gausūs darbai ir di
delės atsakomybės pareigos na
muose staiga esti pasibaigusios. 
Tokia moteris'gali pasijausti ap
leista, užmiršta ir Magiausia;— 
daugiau niekam ncreikklinga. 
Tokia ima jaustis esanti be'reikš- 
mingo tikslo ir siekio gyvenanti.

Žinoma, emociniai sveika — 
asmenybe normali moteris susi-

dele laisve, leidžiančia rūpintis 
pavergtais gimt iniais savo 
kraštais.

Trumpą ir esminę kalbą pasa
kė “lietuvių” aldermanas Frank 
Brady. Jis pasidžiaugė, kad susi
rinko toks didelis žmonių būrys 
ir tuojau išvardijo visus precink- 
tų kapitonus, glaudžiai su juo, 
senatoriumi Savicku ir burmist
re Jane Byrne bendradarbiau
jančius. Jo sąrašas buvo ilgas. 
Jam buvo svarbiau paminėti 
visus tuos, kurie kiekvieną die
ną prisideda prie visos apylin
kės gyventojų'gerbūvio.

HĘL^VOUR HEAR! FUND 

HELP YČMJR HEART <|jl
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The New-Way Apple Pie

Her*’* red, homemade apple pie made a new way that’s 
light, refreshing and chills in the refrigerator in about 2 hours. 
Thanks to a handy container of thawed Birds Eye Coot Whip 
son-dairy whipped topping, the pie filling is a fluffy mixture 
of spices, chopped apple and pecans, and tart complement ot 
lemon flavor gelatin. To make life easier, use a packaged crumb 
crust and atiminate all baking for this luscious pi*.

Amber Apple Pie
1 package (3 »z.) lemon 

flavor gelatin
1-1/2 cups coarsely chopped 

peeled applet (xboul 
2 medium) f

cup chopped pecaan | 
baked 9-inch graham •

1/8 cap boiling water
1/4 teaspoon Cinnamon
1/8 teaspoon Bvtmeg 

cvfM ice eubea 
container (8 or.) frozen 
whipped topping, thawed

Dissolve gratin and sugar completely in boiling water t 
ftirrlng 3 inmates. Add spkei and ice cubes and stir rowstanHIy 
MhtH gelatin is thickened, about 2 to 3 minutes. Remove any » 
unmefted ice. Using wire whip, blend in whipped toppmg; then 
’•'hip until smooth. Fold in apples and nuts. Chill, if necessary, 
until mixture will mound. Spoon into pie crust. Chill 2 houri 
Garnish with additional apple slices, if desired. }

Dip apple ak’ces in lemon juice to prevent diAenkig. '

1/2
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vt. ĖAKC’NAS W'

(Tęsinys)
Kaip gaila, kad dabar turiu 

priminti labai liūdną epizodą iš 
mūsų šiuolaikinės “lietuviškos 
kovos”, kai į nežinią nustumia
mi net tokie Mažosios Lietuvos 
patrijotai lietuviai kaip Kr. Plo- 
naitis. Štai toks anos nepriklau
somos Lietuvos jūrų skautų pio
nierius Leonas KNOPMILE- 
RIS, atvykęs Amerikoje (dypu- 
kas) atkūrė jūrų skautų “judė
jimą” (ir sakyčiau kad plaukio
jimą) ir labai pasitarnavęs Lie
tuviškos skautijos tęstinumui iš
eivijoje — Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės “oficioze” “Pa
saulio Lietuvis” 1980 m. nr. 12 
(134) gruodžio mėn. (laiškų sky 
riuje savo laiške rašo šitaip; 
“savo laiku jums nusiunčiau 
trumpą žinutę apie Kristopo Plu 
naičio mirtį 1980 m. kovo 15 d- 
Gotheburge, Švedijoje. Nežinau 
kaip yra vertinami miruseji PL. 
bet pie K. Plonaitį, Klaipėdos su 
kilėtį-sva$orį nebuvo paminė
ta. Gaila. Rugpiūčio 26 Švedijo
je mirė ponia Plonaitienė (ra
šo toliau Leonas Knopfmileris) 
.. .abudu Plonaičiai savo laiku 
daug padėjo Švedijos lietuviams, 
pabėgusiems nuo rusų. “Tiek 
Leonas Knopmileris apie Kris
tupą Plonaitį — “Pasaulio Lie
tuvis” mr. 12 (134).
| Taįgji'^nielas Leonai — labai 
sgula kad Kr. Plonaičio mirtis 
išbuvo paminėta P. L., bet ma- 
tąi, tokia jau čia yra kai kieno 
Vedama “lietuviška politika”.

Didžioji liepos tragedi
ja “LITUANIKOS” ŽUVIMAS

} Jūsų skautų laivo “Budys” žu
vimas Klaipėdos uosto vartuose 
1'933 m. liepos 15 d- smarkiai 
sukrėtė lietuvišką visuomenę, o 
ypačiai,jūron -besiveržiantį Lie-, 
tuvos jaunimą, tuo labiau, kad 
toje .nelaimėje žuvo 3 jūrų škau ! 
tai (V. Amulėvicius, E. Jasiukei 
vĮčius ir V. Šidlauskas). Dar ne
buvo atsigauta nuo to skaudaus 
įvykio, už poros dienų visa Lie
tuva paskendo gedulo liūdesyje, 
kai liepos 17 d. baisios audros 
metu prie Soldino (Kuhdam 
kaimo miškuose) nukrito Da
riaus ir Girėno “Lituanika” — 
nugalėjus Atlantą — skridime iš 
New orko į Kauną.

.Nesu kompetentingas rašyti 
apie-tą skridimą, nors žuvimo 
vietoje esu buvęs vos 10-čiai die 
nų'nuo lėktuvo sudužimo praė
jus,apie ką jau kelis kartus esu 
“Naujienose” rašęs. Yra dar ne
mažai ir čia Amerikoje žmonių 
prisidėjusių prie to transsatlan- 
tinio skridimo ruošimo, o taip

aviacijos
dar tos
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pat ir Lietuvos karo 
buv. karininkų kurie 
tragedijos sukakties proga tu-Į 
retu vis ir vis savo patirtimi ir j 
atmintimi lietuviškai publikai j 
priminti didvyrių Dariaus ir Gi
rėno istorinį žygį.

KALIFORNIJOS KARŠTA
■ — BET SMAGU

Šiemet Kaliforniją karščiai 
užpuolė anksčiau negu papras
tai, nes meteorologijos statisti
ka rodo kad šis birželis čia pie
tinėje Kalifornijoje buvo karš
čiausias šiame šimtmetyje. O 
ir liepos mėnesis nežada karščio 
atleisti, taip bent sako mūsų oro j 
pranešėjai, kurių čia yra daug j 
ir jie kalba labai dažnai kai ku- j 
riose radijo žinių laidose oro j 
pranešimai duodami net 10 kar-l 
tų per valandą.

Puikus laikas čia piknikauti, 
todėl savaitgaliais parkai pilni A. TAMULYNAS 
miestelėnu, nekalbant jau apiej . TT~ Tr m - r t
pajūrį iš kur šeštadieniai ir Į ŽMOGAUS JUDESĮ Ų KULTŪRINIMAS 
sekmadieniais šaltame Pacifikoj .
vandenyje vėsinasi milijonai sau I PirA? kart3 sutlk? ?m°gų, ir t žmogaus išore: bloga nuo- 

I savo žvilgsnį nukreipiame į jo

giamybės. ■ ~ ■ — Eina išsižergęs kaip kerėpla
| Taip pat yra žmonių, kurie — kada kojų pėdės einant lai- 

vaikščioja per kelius pilnai kp- komos xiena nuo. kitos per toli, 
jų neištiesdami — per kelius su- tokį ėjimo būdą liaudis trumpai 

; linkę, t. y. ueištiesia kojos per apibūdino: “Eina išsižergęs kaip 
kelį, kada kūno svoris perkelia- kerėpla”. Tokia eisena charak- 
mas nuo vienos kojos ant kitos, teringa žingsnio trumpumu ir 
Tai senelių vaikščiojimd ypaty- į žengiant dešine koja žingsnį —

dešinioji kūno pusė pasiduola 
pirriiys (dešinysis petys žymiai 
prasikiša pirmyn negu kairy
sis), žengiant kaire koja žingsnį 
— kairioji kūno dalis pasiduoda 
pirmyn ir t.t. ši eisena taisytina, 
nes neestetiška.

Eina kaip vėjo pučiamas ma
lūnas — kojas, rankas ir visą 
kūną negailestingai mėto į šalis. 
Tai gremėzdiška eisena. Atrodo, 
kad viską, kas tik paklius jų ke
lyje, nugriaus, apvers ir patys 
parvirs.' šios eisenos — ėjimo 
būdo dažniausiai yra aukšto

į mūsų jaunimą, jo išorę, jo ei
seną, judesius, jų fizinį išsivys-

lės ir vandens, (nekalbant jau 
apie gryną jūros orą) mėgėjų. 
Kaip šu lietuviais? Nesėdime ir 
męs savose pastogėse karštame 
mieste, nes piknikų sezonas jau 
senokai prasidėjo.

Liepos 5 d. įvyko Amerikos 
Lietuvių Tarybos Los Angeles1 
skyriaus ruoštas piknikas R. ir 
P. Sakų sodyboje, Glendale (Los charakterį ir kitas vidines ypa- 
Angeles priemiestis). ALTo pik 
nikai (šis dar tik antras išviso)' 
čia dar nėra “įsipilietinę”, nes 
anksčiau ADTas piknikų-geguži- 
nių nerengdavo, ir c___ _
dar nėra pripratę prie naujo ren; 
gėjo o taip pat ir naujos vietos, 
dėl nestebėtina, kad ir publi-j 
kos į šiuos piknikus susirenka į 
mažokai. ALTo piknikų rengi
mą čia pradėjo dabartinis sky
riaus ' - pirmininkas -F. Masaitis- 
pirmininkaująs skyriui jau tre
ti metai iš eilės.

Sekantis ALTo piknikas be 
abejo bus kur kas skaitlingesnis, 
nes publika bus jau įpratusi ir 
prie pikniko vardo ir prie nau
jos' vietos.

Liepos 11 d.'pikniką surengė Į visada 
Lietuvos Dukterų Draugija Irę- [ piknikautojų, 
nos Luther sodyboje La. Cana
da (taip pat skaitoma Los An
geles priemiesčiu). Kadangi ra
šau dar gerokai prieš šio pikni
ko dieną — nieko negaliu pasa
kyti apie jo pobūdį.

šauniausias (ir skaitlingiau
sias) piknikas bus, be abejo; lie
pos 19 d., kurį rengia Santa Mo
nikos Lietuvių Klubas milijo
nierių Julios ir Emilio SINKIŲ 
rezidencijos sodyboje Santa Mo 
nica — —esančioje vos vienas

taika — paniuręs ir veidas, su
raukta kakta. Prie šios būsenos 
■nuotaįkos prisiderina ir žmo
gaus išoriniai judesiai: eina lyg 
miegodamas, netenka aktyvu
mo, akių žvilgsnis nukreiptas 
žemyn. Pyktis pakeičia žmogaus 
judesius —darę juos nenatūra
liais, kalba, veido išraiška pa
kinta.: Taigi tarp žmogaus psi
chikos — vidinės būsenos ir jo 
į^rėa'.yrąį-jįęųPiAikrą veikla — 
reakcijai-.Tik pakeisk blogą nuo
taiką giedria optimistine — vei
de pasirodys šypsena, ramumas, 
judesiai nagyvės.

Grožis, sveikata, jaunystė vi
sus žavėjo ir žavės. Jaunimui 
priklauso visa, kas yra gražiau- 
-šio, kas yra kilniausio: daina, 
meilė, linksmumas, .grožis, - ener
gija, drąsa, ryžtas, vikrumas, iš
tvermė, judesių .-grožis,jų‘leng- 

: vumas/ir-kt.r'‘’-'
Bet- riipintis>l'Šavo išore yra 

tiek jauno, tiek seno pareiga. 
Kultūrinant žmogaus išorę, la
bai svarbų atkreipti reikiamą dė
mesį į mūsų eiseną — ėjimo 
būdą. Kiekvienas žmogus skir
tingai vaikščioja. Vieni vaikščio
ja gražiai, judesiai lengvi— ma
lonu žiūrėti į jų grakščią eiseną. 
Kiti eina vos kojas pavilkdami, 
kūno ..laikysena sudribusi,- susi- 
kup.rinę, kūno judesiai sunkūs.

Senatvė ateifia nelaukiama,- 
tai jau yra gamtos dėsnis, ku
rio mes nepakeisime. Bet kad tu
rime daug jaunų “senių” jauni- 

rapijos (lietuviškos) kiemą ir mo tarpe) tai jau čia tikrai blo- 
salę. gas -reiškinys. Tik pažvelkime

išorę — išvaizdą ir šis mūsų 
akių pagautas vaizdas ir yra pir
masis mūsų sprendimas apie ma
tytąjį žmogų. Ir tikrai tas žmo
gaus išorės apžvelgimas daug ką 
mums jau pasako ap;e žmogų: 
iš to apžvelgimo darome spren
dimą apie žmogaus būdą, jo

tybes. Žmogaus išorinės ypaty
bės, kaip veido grožis, akių.spal
va, nosies formaį- žmogaus ūgis 
lengvai pastebimi ;ir toks iš pir- 

dėlto' žmonės j m°j° P^atymė. -. susidarytas 
■į vaizdas apie žmogaus- išorines 
[ypatybes yra rea|bš£Peją; blo- 
į giau iš žmogaus įišor. ypatybių. 
{ spręsti apie jo vidines, kitaip 

..■Įtariant, dvasines į ypatybes. Čia
jau tikrai galima įdažnai ir apsi
rikti; mat, žmogaus dvasinės 
ypatybės yra paslėptos.

Ž mogaus. išorėsr.sap.ty^jo 
psichinėmis (dvasinėmis) ypa
tybėmis yra artimai susijęs. Vi
dinė psichinė būsena atsiliepia

blokas nuo žavingo pajūrio. Čia 
susirenka daugiausia 

nes visi mielai 
praleidžia kelias valandas su pa
žįstamais puikioje Sinkių sody- 
boję.

Pats didžiausias lietuvių pik
nikas būna, berods, mūsų spau
dos magnato Antano Skiriaus 
rengiamas užmiesčio (Burbank) 
parke, bet šiemet jo piknikas 
rugsėjo mėn. perkeltas jau į pa-

bė, o jaunimo — apsileidimo 
ypatybė. Jų kojų užpakaliniai 
raumenys bei kelio sausgyslės 
yra per trumpi — neleidžia rei
kiamai kojų ištiesti. Be to, jų 
žingsnis yra šiek tiek trum
pesnis.

Stypčiojimas: aukštyn-žemyn
Kai eina, tai kiekviename 

(ant kiekvieno) žingsnyje daro 
tam tikrą kūno pakėlimą aukš
tyn — užbaigia žingsnį pasistie
pi m u ant galų pirštų ir perke
liant kūno svorį ant kito's kojos; 
kūnas nusileidžia žemyn ir tokiu) ūgio, sunkaus svorio', kiek padri- 
būdu einant, gaunamas nuolati
nis kūno kilnojimas: aukštyn- 
žemyn, tai yra panašus į vaikš
čiojimą ant galų pirštų, tik di
desnis kūno kilnojimas ir žings
nis kiek ilgesnis. Be to, kūno svo
ris pereina daugiau per visą ko
jos pėdą)

Svyravimas į šalis

Yra žmonių, kurie žengdami 
žingsnį, svyra viršine kūno dali- 

j mi lai į dešinę; tai į kairę — siū-

i 
tymą, nors amžiumi jie dar jau-Į 
ni, bet savo judesiai jau yra pa
senę-

Rūpindamiesi savo išorės kul-, 
tūrinimu, turime kritiškai patik
rinti mūsų daromus judesius ir 
kas yra neigiama — pašalinti. 

•Jeigu kas nors nesugeba .pats to | buoja į šonus. Kūno svyravimas 
padaryti — nepastebi savo da- padeda jiems nuo žemės pakelti 
romų klaidų, tai privalo susi- koją ir tuomet kelia ją pirmyn, 
rasti kas jam padėtų. ,j Svyravimas į;šalįs dažniau pasi-

Kojų (pėdos) pirštų išsu- -Įįįo 
kimas į lauko puse ėjimo būde. Apie tokį ėjimo bū

dą yra sakoma: “Eina kaip antis.
Yra žmoniiį kurie vaikščioja į krypuodama į šalis”.

i • • v j i »v i • fkojų pirštus per daug išsukę į 
lauko pusę: deginės kojos į de
šinę, kairės —■4 kairę. Einant, 
kada .kūno svqKs perkeliamas 
nuo vienos'kojUS ant kitos, kūno
svoris per daug Įkrinta ant vidri Kūnas šiek tiek pasuktas šonan, 
nės pėdos dalies. Be to, taip Taip pat pasitaiko, kad vienas 

’ vaikščiojant, žingsnis yra trupu- pelys aukščiau iškeltas, kitas že- 
tį trumpesnis. Bėgime toks kojų ) miau nuleistas. Dažnai tai įvyks- 
pirštų (priešakinės pėdos dalies) - ta nuo vienašališko' darbo: pvz;,

giamos/ reikšmės — mažina pa- j nešioti, 
sėkmę. {

I

Kajų pėdos priešakinės dalies
- pirštų išsukimas į vidų

; Kiti vaikščioja kojų pirštus, 
o‘ kartais tik vienos kojos pirš
tus, per daug išsukę j vidų ir 
kada vaikščioja, tai dešinės ko
jos pirštų galai' kartais net pa- 
lięčia-užsikabina už kairės kojos 
kulnelio ir atvirkščiai. Esant to
kiam kojos pirštų išsukimui j I 
vidų, kojos pėda stumiama per 
kulnelį į lauko pusę, o kada ko
jų pirštai per daug išsukti į lau
ko pusę — kdją per kulnelį krei
pia į vidų. Tai vis šalintinos nei-

Kūno laikysenos nukrypi
mas vaikščiojant

Kartais eina vieną petį pir
myn atkišęs, o antrą kiek atgal.

išsukimas4 ląuko pusę turi nei-j jei tenka ką nors sunkioj rankoj 
, ar ilgesnį laiką dirbti 

persikreipus.
Eina kaip bėgutis. Tai žmogus 

lengvo svorio, sausas, neaukštas, 
žengiąs labai trumpais, tankiais 
žingsniais.: Ranku judesiai gyvi 
ir lengvi.

Nuo gal .’oš kiaušinis nenukris
tų — šios eisenos ypatybė — vir- 
šinė kūno dalis beveik nejuda. 
Jokių žemyn-aukštyn, ar į šonus 
kūno svyravimų nėra ,o tik ko
jos juda mažais žingsniais ir la
bai sumažinti rankų judesiai.

bę, minkštakūniai, ištižę ir neiš
tvermingi vyrai. Tai gremėzdiš
ka eisena — taisytini visi bru
talūs judesiai.

Taip pat yra, nors labai ne
daug, kurių kojos ,per daug per 
kelius išlinkę užpakalin. Tai 
priešingybė tiems, kurie vaikš
čioja perkelius sulinkę.

'' Yra žmonių, kurie vaikščioja 
užpakalinę kūno dalį — sėdynę 
per daug atkišę užpakalin — 
eina kaip bobutė, vištą gaudy
dama. z Senatvė senus, lenkia že
myn, bet jauni turi šalinti. šią 

: ypatybę — vaikščioti tiesiai)

Tokių viršihė kūno dalis per 
daug palenkta priekin, o sėdynė 
per daug atkišta užpakalin. Kū
no svoris krinta dąųgiau ant ga
lų pirštų. Akys jų nukreiptos 
žemyn. Žingsniai j y .yra trum
pesni. r ■

Galvos laikysena einant •'

Vieni vaikščioja per daug gal
vą nuleidę žemyn. Tai gali būti 
įpratimas, o kartais blogo regė
jimo ypatybės, žemažiūriai eina 
galvą nuleidę —: žiūri iš paniū
rų, akis kelia į viršų,, o galvą 
bijo pakelti aukštyn: Regėjimo 
stoka dažnai žmopų verčia žiū
rėti prieš sayė žemyn, kad ne- 
parvirstų ant kokios kliūties."

(Bus daugiau)

HITILERIS'

Tai buvo 1990 metais. Istori
jos mokytojas klausia mokinių:

“Kas buvo Hitleris?”. Tyla.
Salės gale silpnas balselis: 

“Tai buvo, pone profesoriau, ma
žas diktatorėlis Stalino epocho
je”-' • '

J
)

D, JTJHLMAN, B3, Reglrtruofau vtlstininkM 
TeL 476-2206

MARIJA NOREIKĮENĖ
3” J5
į- 2608 West 69th St., Chicago, d. 60629 * Tel. 925-2787 F 

f
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių. f

i MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ i

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
,25<)1 W. 69th St, Chicago, III. 60629 * TeL 925-2737

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st St, Chicago, HL

« BCFE8TINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAT SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKME

Atdara šiokiadieniais nuo

Inž. LIUDAS MIKŠYS
50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ 
ATEINA LIETUVA,

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

ir patarė mums toliau studijuoti.

Kaina $25. Kieti viršeliai. Paštas $2.

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• • LITeKATGRĄ, lietuvių literatūros, meno- ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Slankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K Matusevičiaus ir V< 
Meilaus straipsniai bei studijas, iliustruotos nuotraukomis Ir

* j 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 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan- 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už 32.

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

• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi
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 kladdingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik n« 
Jurgio Jašinsku 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.

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zoačenko kūryba, J. Valaičio 
vertima*. 200 p*L knygoje yn 40 sąmojingų novelių. Kaina $2.

Kuygo* gaunamo* Naujienose, 1736 So. Halsted St., Chicago, 
IE 60608. Užsakant paštu, pridėti doterj penfudmo UDaMoma,
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NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išakytus a^kmadierHuA 
r/io 9 vah ryto iki 5 vaL popiet šeštadieniais — iki 12 vaL

vergtą tautą. Kai kam atrodo, kad tautą gali atstovauti 
ir LB-nė. Bet mes visi Žinome, kad ji Įkurta VLIKo vi
sai kitiems uždaviniams. Be to, ji yra tik lietuvių išeivių 
organizacija. Jai, kaip tokiai, VLIKas nėra davęs man- 
adto atstovauti pavergtą tautą. Jos pirminis uždavinys 
— lietuvybės išlaikymas ir parama laisvinimo veiksniams.

Pagaliau nesvarbu ar partijos išeivijoje skaitlingos 
ar jos turi tik savo atstovus. Be to, būtų naivu galvoti, 
kad šiandien okupuotoje Lietuvoje visos partijos, buvu 
sios nepriklausomoje Lietuvoje, yra galutinai sulikviduo- 
tos, jų ir pėdsakų nebeliko. Tiesa, jos ten šiandien negali 
reikštis, nei pareikšti protesto dėl Lietuvos pavergimo, 
nes ten okupantas smurtu yra primetęs tautai savo valią 
Bet jos yra suteikusios įgaliojimus savo užsienyje gyve
nantiems atstovams, jas atstovauti, jų vardu kalbėti ir 
rūpintis pavergtosios tautos laisve. Be to, kai kurios jų 
yra tarptautinės. Juk mūsų krikšč. demokratai, social
demokratai, liaudininkai dalyvauja jų tarptautinėse kon
ferencijose. Reiškia, jos pripažįstamos veiksmingomis ir 
niekas joms neįsako dingti, nors jos šiandien nevairuoja 
valstybės vežimo.

Tiesa, kad partijos išeivijoje nevairuoja valstybės 
vežimo. Bet rašyti, kad jos yra tik istorinės liekanos, 
kurios gyvena ir rašo tik praeities istoriją, yra daugiau

RELIGIJOS VAIDMUO LIETU
VOS LAISVĖS KOVOJE

patvirtintus “Religinių susivie
nijimų nuostatus — religiniai 

Į susivienijimai, pagal tarybinę 
teisę, turi griežtai ribotas funk
cijas, nes religinės bendruoine- 

j nės sudaromos tik kultų atliki- 
| mui ” (LKB Kronika No. 29).

Prieš šį religijos degradavimų 
į iki kulto praktikavimo, neran
dame Kronikoje jokio protesto, 
o vėlesniuose leidiniuose jau 

| “kovojama už religinio kulto 
laisves’’, arba atskirais atvejais 
viešuose pareiškimuose valdžiai, 
pasirašoma: “Kaip einantis kul
to tarnautojo pareigas B. Talai- 
šis” (LKB Kronika, No. 24).

Išmetus iš krikščionių ar žydų 
religijos Senojo ir Naujojo Tes
tamento apreikštų tiesų pažini
mą, atsisakius nuo Evangelijų 
dvasios Įsisavinimo, pasitenki
nant vien tik kulto apeigomis,
bažnytinių švenčių tradicijomis 
ar religinių- papročių prisilaiky
mu ,savaime nužengiama į dva
sinį primityvizmą.

Mūsų partijos išeivijoje 
ir okupuota Lietuva

Tikrai įdomu, kodėl Draugo naujai pasamdyti veda
mųjų rašėjai savo žurnalistinę karjerą pradeda šio’ dien
raščio puslapiuose skelbimu mūsų išeivijoje partijų bei 
jų veikėjų puolimu, jų niekinimu ir neva jų neveiks
mingumu.

Antai, liepos mėn. 7 dienos Drauge Mykolas Drunga 
Draugo skaitytojams aiškina apie lietuviškų, demokra
tinių partijų išeivijoje beprasmiškumą. Iki šiol Drauge 
rašėjai jas ir jų veikėjus niekino tik trumpomis užuomi
nomis, kaip antai: partijų beliko tik likučiai, jų nariai 
baigia išmirti, ir pan. Bet Mykolas Drunga šiuo rašiniu 
ėmė įrodinėti, kad iš viso partijos išeivijoje" savo egzis
tencijai neturi pagrindo.

Nežinau, kokius mokslus M. Drunga yra išėjęs, bet 
reikia spėti, kad ne teisių, nes jo dėstomi samprotavimai 
yra daugiau eilinio žurnalisto, o ne teisininko.

Jis moko Draugo skaitytojus, tarytum jie nieko ne
išmanytų apie partijų paskirtį ir jų reikalingumą ne tik 
laisvos valstybės gyvenime, bet ir. išeivijoje, kai jų tauta 
yra nelaisvėje. Aiškina, kad jų paskirtis yra tik teikti 
idėjas ir žmones, vairuojančius valstybės vežimą viena 
ar kita kryptimi. Aiškina, kad partijos išeivijoje nereika
lingos, nes nevairuoja valstybės vežimo. Čia ir kyla klau
simas, ar partijos, būdamos išeivijoje, neturi pareigos 
rūpintis ii’ veikti pavergtos valstybės bei tautos likimu. 
Jei jo būtų tiesa, tai Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto steigėjai, buvę partijų žmonės, klydo. Kam jie 
jį įsteigė ir dabar jam vadovauja, jei partijos išeivijoje 
neveiksmingos? Tada, pagal M. Drungos samprotavimus, 
išeitų, kad VLIKas yra tik grynas nesusipratimas ir kad 
jis joks pavergtosios tautos atstovybė. Bet kas tam ga
lėtų pritarti? Nebent tik tie, kuriems partijos bei jų 
įkurtas VLIKas stovi jų siekiams skersai kelio.

Kitas klausimas, ar partijų Įkurtas Vyriausias Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetas savo egzistencijos nepatei
sino? Man rodos, atsakymas yra teigiamas ir nereikia 
įrodinėti, šiandien partijos, kurios vairavo nepriklauso
mos Lietuvos valdžios vežimą, per VLIKą veda laisvi
nimo kovą tautos laisvei. Be to, VLIKas atstovauja pa-

negu šio rašė jo pasimetimas. Norėčiau jo paklausti, ar 
mūsų partijų dabartinis rūpinimasis ir kova dėl tautos 
laisvės yra tik praeities liekana? Toks Mykolo Drungos 
aiškinimas yra daugiau negu nuslydimas nuo tikrovės 
ir jos faktų.

M. Drunga labai kategoriškai tvirtina, kad niekas 
nežino, kokia bus ateities Lietuva. Reikia pirmiausiai pa
sakyti, kad šitokio klausimo nekėlė mūsų tautos žadin
tojai ir neklausė, kokia ji bus ateityje. Nesvyruodamas 
galiu M. Drunga užtikrinti, kad ateityje ji bus laisva, 
ne komunistinė, bet demokratinė. Tokį klausimą bene 
pirmas iškelia M. Drunga. Bet tai liūdna, kad jis ne
žino ir abejoja.- *« . * . . • \

Jis rašo, kad mūsų politinės partijos nelabai domisi, 
ateities-Lietuvos politinėmis problemomis. Girdi, tauti
ninkų ir krikšč.' demokratų.pareiškimai ničnieko nekalba' 
apie ateities Lietuvą. Atrodo, kad šis rašėjas lyg būtų 
iškritęs iš debesų, nebūtų skaitęs, ką jie savo suvažiavi
muose vieni ir kiti svarstė, kokio turinio skaitė paskaitas. 
Man rodos, kad toks priekaištas yra tik žaidimas žodžiais. 

‘ Tat, nevertas ir dėmesio..
M. Drunga tvirtina, kad dėl esamų sąlygų mūsų par

tijos negali duoti jokio įnašo į dabartinės Lietuvos poli
tinį gyvenimą. Taip pat netalkina pogrindžiui skirtingų 
idėjų teikimo prasme. Nejaugi, Vyriausio Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto laisvinimo pastangos nieko nesako oku
puotai Lietuvai bei rezistencijai?

Jis klausia, kodėl mūsų partijos suamerikonėja? Ne
žinau, ar Mykolas Drunga dar toks nesubrendęs savo 
galvosenoje, kad jis kelia šitokį klausimą. Juk jei jos 
suamerikonės, tai jos nebus lietuviškos ir jų veiklos sritis 
bus kita. O, be to, ar jis nežino, kad mes turime ir lietu
vių amerikoniškų partijų?

Baigdamas savo rašinį, M. Drunga dar kartą bando 
tvirtinti lietuviškų partijų nenaudingumą. Girdi, jei jos 
nereikalingos išeivijos kultūriniams bei politinams dar
bams atlkti, tai nereikia partinio pasiskirstymo.' Mat, 
tada jos yra be veiklos, tai lyg ratai be vežimo, arba žuvis 
be vandens. Jis savo tvirtinimui panaudojo šiuos palygi
nimus, bet gi jis, matyt, nežino, kad palyginimas dar nėra 
įrodymas. Taip pat nesimato, kad mūsų partijų išeivijoje 
funkcijos būtų tiek ribotos, kad jos turėtų būti nušluotos.

(Tęsinys)

Ne veltui pasaulietinis po
grindis. nuo tautinio iki libera
linio ir kairiojo, jaučia nepasiten 
kinimą LKB Kronikos užimta 
oozicija, nes ji tikrumoje atsisa
ko nuo išsilaisvinimo iš komu
nistinio pavergimo ir eina prie 

i sambūvio politikos, kad bendro
mis pastangomis išlaikius esamą 
santvarką ir status quo.

šiuo' klausimu visai priešingai 
nasisako kita katalikų pogrin
džio dalis, kuri atmeta bet kurį 
galimumą surasti bendravimą su 
komunizmu ir. skelbia beatodai- 
rinę kovą jų primestai santvar
kai, okupacijai ir visiems lietu- 
viškiemą‘talkininkams .ir prita

rėjams. jti pogrindžio organe 
' “Dievas ir Tėvynė” aiškiai pasi
sakoma:

“Tačiau kova už sąžinės lais
vę, už teisę tikėti Į Dievą ir yra 
kova prieš materialistinę pasau
lėžiūrą, prieš marksizmo - leni
nizmo filcfeofinį pagrindą, jo 
esmę, prieš valdančią komunis
tą partiją, Tarybų Sąjungos po
litinę sistemą — žūtbūtinė poli
tinė kova” (D.T. No. 6, 1978 m.).

Katalikų ideologai, gindami 
LKB Kronikos pozicijas, aiški

na, kad nė viena pogrindžio sro
vė negali veikti bent dalinai ne
prisitaikius prie esamų sąlygų, 
kas neišvengiamai veda į kom
promisus su sovietine santvarka 
ir savo sąžine. Po pralaimėto 
partizaninio karo, lietuviams, 
besigelbstint nuo atplūstančių 
kolonistų, reikėjo užimti visus 
galimus postus administracijoje, 
švietime, kultūrinėje veikloje ir 
bendrai visuomeniniame gyveni
me, bet kelias Į šiuc's postus ėjo 
per komunistų partiją, komjau
nimą ir kitas tarybines organi
zacijas. Kad šiuo keliu einant 
dalis inteligentų virto karjeris-. 
tais ar tiesioginiais savo tautos 
išdavikais, tai buvusi neišven
giama gyvenimo blogybė.

Išeidami iš šios "padėties kata
likų ideologai toliau aiškina, 
kad prisitaikius Bažnyčiai prie 
scrvietinės-santvarkos galės išlai
kyti tautoje religinę sąmonę, ku
ri suteikia dvasinę stiprybę, do
rovingumą, ištvermę ir pasiau
kojimą tautai, kovojančiai už 
išlikimą ir laisvę. Tuo pagrin
džiama ir pateisinama LKB Kro
nikos kompromisinė politiką.

Patiektas argumentas susidu
ria su kitu faktu. Pagal naujai

Degradavus krikščioniškas baž
nyčias Į kulto namus, o dvasi
ninkus į kulto tarnus," susitai
kius su tokia padėtimi, neįma
noma pertiekti Mintiesiems tų 
dvasinių ir doTovinių vertybių, 
kurias skelbia judaizmas ar 
krikščionybė. Tai paliudija Lie
tuvos gyvenimo tikrovė.

Visoje pogrindžio spaudoje, 
ypačiai katalikiškoje, nusiskun
džiama, kad visas kraštas skęs
ta alkoholyje, klesti paleistuvy- 
bė ir įvairūs kriminaliniai nusi
kaltimai, už kurių klestėjimą 
atsakomybė suverčiama sovieti
nėj,.'valdžiai, komunistams ir 
ateistams. Jei faktiškai būtų 
įrodyta, , kad nusikalsta vien nu
sigręžę ; nuo': religijos' lietuviai, 
tuomet toks kaltinimas būtų pa
grįstas. Tačiau gyvenime taria
mai tikintieji neatsilieka nuo 
netikinčiųjų savo dorovės nuo
smukyje.

Be paminėto dorovinio nuo
smukio, iš tėvynės pasiekia ži
nios apie didėjančią neapykantą 
okupantams, pirmo'n eilėn ru
sams ir kitiems svetimšaliams. 
Kylanti tautinė ar religinė ne
apykanta tautoje pagimdo fana
tizmą, kuris dar labiau pabrėžia

Tas funkcijas jis savo rašinyje išminėjo reikalingos tada, 
kada jos veikia laisvoje valstybėje. Bet partijoms atsira
dus išeivijoje, jos vykdo vieną didžiausių funkcijų, tai jų 
visų vieninga veikla — nesivaržyti dėl ministerio port
felio, o dėl tautos laisvės. Juk partijos buvo steigiamos 
ir anais laikais, kai Lietuva buvo dar caro vergovėje, 
nors jos tada nevairavo valdžios vežimo.

Mykolas Drunga mano, kad jis taip išmintingai įro
dė partijų nereikalingumą išeivijoje, kad jei kas galvotų 
kitaip, tai turėtų tvirtais argumentais jo įrodymus su
griauti. Į tai tenka jam atsakyti, kad rašė jų, kurie besi
stengdami žūt būt ką nors Įrodyti gerai neišmąstytais 
argumentais, patys, be kitų pagalbos, savo argumentus 
sugriauna. A. Svilonis

nutolimą nuo krikščionybės prin
cipų.

Religinė tikrovė Lietuvoje ga
li turėti dvejopas pasekmes. Vie
na, paskandina tikinčiuosius 
misticizme, beviltiškume ir re
zignacijoje, nes kulto religija 
nesuteikia žmogui dvasinių jė
gų, tikrovės supratimo ir išmin
ties surasti sprendimą ar paska
tinimą prdtingai veiklai. Antra, 
kulto religija besiremdama vien 
emocijomis gali pastūmėti žmo
gų. į desperatiškus aktus, kaip 
Kalantos ir kitų susideginimus, 
kurių žygiais tikėtasi laimėjimo.

(Bus daugiau)

STEPONAS KAIRYS

LIETUVIU TAUTINIO ATGIMIMO 
SĄJŪDIS

(Tęsinys)

Iš ten grįžę Lietuvon, vėl ėmėsi darbo, ištiki
mi pareigai ir pasisavintiems idealams. Ištikimi 
pasiliko ir savajai “lietuviškai” partijai.
darbo, ištikimi pareigai ir pasisavintiems idea
lams. Ištkimi pasiliko ir savajai “lietuviškai” 
partijai.

A. Domaševičius, savo profesijos padedamas, 
daugiau veikė inteligentų tarpe. Jo tiesioginėje 
įtakoje socialistais formavosi jaunuoliai: Ro
mualdas Maleckis, Feliksas Deržinskis, Gulbinas, 
Daukša ir kiti, dar besimokę vidurinėse mokyk
lose. A. Domaševičius buvo mažiau už A. Moravskį 
laimingas iš minėtųjų inteligentų nė vienas 
LSDP eilėse vėliau nepasiliko.

Tik metams praėjus, pradėta organizuoti 
ekonominė darbininkų kova darbo sąlygoms pa
gerinti. 1894 metais Vilniuje prasidėjo streikai, — 
streikavo beveik visa Vilniaus odos pramonė, į 
streikus įtraukdama ir Smurgainių odininkus, 
odei’ nvo šišmano ir Durunčos tabako fabrikų 
darbininkai kurpiai, siuvėjai ir šaltkalviai. Ko
vota už darbo dienos sutrumpinimą ir algos pa
kėlimą. Krikščio ių darbininkų streikai buvo su
tartinai vykdomi su žydų darbininkais; pirmie

siems vis plačiau vadovavo lietuviai socialdemo- i 
kratai. Pasirodė pirmieji jų atsišaukimai darbi- Į 
ninkams — hektografuoti ir lenkų kalba. Tais 
metais su lietuviais glaudžiai bendradarbiavo ir 
K. Zalevskis, jau po metų su jais išsiskyręs. Pra
dėta organizuoti “kovos kasos” — jose surenka
mos iš pačių darbininkų lėšos buvo skiriamos 
streiko metu labiausiai reikalingoms streikuojan
čiųjų šeimoms paremti.

Sekančiais metais ekonominė darbininku ko
va sustiprėjo, plisdama ir už Vilniaus miesto ri
bų. 1896 metais socialdemokratai lietuviai suor
ganizavo 20 streikų, ir juose dalyvavo 294 darbi
ninkai. Daugumas streikų buvo laimėta. Kurpiuo
se, odininkuose ir statybos darbininkų tarpe su
kurta keletas darbininkų kuopelių, kurių nariai 

Ipalaikė pastovų ryšį su dirbusiais jų profesijoj, 
amatuose bei įmonėse, mezgė santykius su vis 
naujomis dirbtuvėmis ir vedė paruošiamąjį dar
bą sąjūdžiui plėsti.

Lietuviams socialdemokratams teko darbe 
varžytis ir visų pinna su PPS. Pradžioje jėgos ne
buvo lygios. Sulenkėjusiame Vilniuje amatininkai 
ir darbininkai kalbėjo beveik vien lenkiškai. Is
torinės tradicijos, siejusios Lietuvą su Lenkija, 
kad ir susilpnintu aidu plito ir darbininkų ta rpe. 
Lietuvių socialdemorkatų darbe buvo nauja ir tai, 
kad jie orientavo darbininko mintį, kartu ir ja 
jausmą Į Lietuvą, Į jos gyvenimo sąlygas, reika
lus ir ateitį.' Tuo tarpu ta Lietuva į vakaras nuo 

Vilniaus buvcr Vilniaus; darbininkui bei amati
ninkui nedaug žinoma, daugeliui tik iš per Sek
mines Vilniaus Kalvariją ir patį miestą užplūs
tančių “litvinų”. Tilo tarpu PPS, anksčiau už 
elesdieČius pradėjusiai Vilniuje dirbti, buvo leng
viau verbuoti sau šalininkų inteligentų tarpe, ji 
turėjo apsčiai socialistinės literatūros ir pradžio
je buvo darbininkams “šavesnė”.

Varžybos su PPS užtruko ilgus metus, pasi- 
baigdamos 1906 metais visišku jos pasidavimu. 
Varžybose būta labai aštrių momentų ir santy
kius tik tas švelnino, kad abidvi organizacijos 
buvo sccialistiškos ir privalėjo draugiškų santy
kių. Buvo kovota ne tik vietoje ir už tai, kas va
dovaus Vilniaus darbininkams, bet ginčas dažnai 
persimesdavo Į spaudą, ir iškildavo net Vakarų 
socialistiniuose laikraščiuose. Varžybų priežastim 
ir akstinu buvo politinių siekimų skirtumas; bet 
apie varžybų eigą kalbėsiu vėliau.

4 ♦ »

PARTIJOS STEIGIMAS IR LSDP
1 PROGRAMA

1896 metų gegužės mėn. pirmą dieną Vilniuje 
dr. A. Domaševičiaus bute susirinko steigiamasis 
Lietuvių Socialdemokratų Partijos susirinkimas. 
Jame dalyvavo: dr. A. Domaševičius, A. Moravs- 
kis, K. Zalevskis (Okulamik), Feliksas Deržins
kis, Romualdas Maleckis, Gulbinas, Daukša, trys 
vyresniųjų klasių mokiniai ir penkių darbininkų 
kuopelių atstovai. Nei mokinių, nei dalyvavusių 

darbininkų pavardžių man nepavyko išaiškinti; 
spėju, kad steigiamajame susirinkime dalyvavo: 
kurpiai Aleksandras Birinčikas, Petras Suknole- 
vičius, Bonifacas Verbickas-Verbyla ir odininkas 
Vladas Valiukevičius. Svečiais buvo varpininkai 
dr. K. Grinius, dr. S. Matulaitis ir dr. J. Bagdo
nas. Svečiu buvo ir K. Zaleskis, tais pačiais me
tais iš ėlesdiečių tarpe visiškai pasitraukęs.

Susirinkimui buvo pateikta priimti iš anksto 
paruoštas partijos programos projektas, kurio 
autoriais buvo dr. A. Domaševičius ir A. Moravs- 
kis. Dar prieš šaukiant steigiamąjį susirinkimą, 
projektas išdiskutuota partinių inteligentų tarpe 
ir veikliųjų, darbe jau dalyvavusių darbininkų su
sirinkimuose. Programos priėmimas tebuvo for
malus aktas.

Programai skirtas Įvadas prasideda pasaky
mu, kad dar jaunas, bet sparčiai besivystąs Lie
tuvos darbininkų sąjūdis tiek jau yra paaugęs, 
kad jam būtina turėti programą: partijos darbas 
būsiąs tuomet “miklesnis ir išnašesnis”, būsiąs su
derintas su kitų socialistinių organizacijų darbu.

(Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 
SKAITYTI DIENRAŠTI ''NAUJIENOS“
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ŠVENTO RASTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietais 
viršeliais įrištą knygą apie šventąjį Raštą. Pirmi atėjusieji 
į Naujienas galės gauti; 1) “Amžių planą”, 374 psl., vardų 
rodyklės, arba 2) “Kasdieninė dangiškoji mana”, 200 psL, 
kasdieniniai pamokymai, arba 3) “Laikas prisiartino”, 358 
puslapių.

Knygas veltui gaus pirmi atėjusieji. Kas norės daugiau 
šios rūšies knygų, tai prašoma kreiptis į:

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI 
5421 So. Mozart Avenue, 
Chicago, IL 60632

K<X»X’;2e»X >X<

i

DR PATU. V. DARGUS 
GYDYTOJA* IB CHIRURGAS

Medicinas rflrelrtoHus
S. W„ WestctewrhH-, It

BALANDOS: 3—9 darbo dienom** ir 
kai antra šeiUdienj 8—3 vU.

• Tat: 562-2717 arba 542-272?

SUSIRINKIMU
P R A NEŠIMAI

TEU 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRIST AS

Chicagos Lietuviu Nailiy ir Našliu- 
kiy klubo metinis piknikas įyyks sek- į 
madienį liepos- 19 d., Vyčių salėje, ' 
4/th ir CampbeL. Pradžia 12 vai. į 
Komis J a gamins nanve darytus vai- | 
gius. Bus labai smagi muzika ir kitų 
įvairumų. Kviečiame visus dalyvauti.

Komisija ir Valdyba

DAKTARAS TURĖS MOKĖTI 
4.6 MILIJONO DOLERIŲ

SAN DIEGO, Calif. — Prisie
kusiųjų teismas, išklausęs ilgą 
bylą, nutarė, kad dr. Zaine Par
zen’, psichologas, turės sumokėti 

1 o gydomai klientei $4.6 mil.
KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St. Tel. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akiniu* 

ir “contact lenses”.

STAIGIAI MIRĖ A. PATACKAS
Sekmadienio rytą staigiai mi

rė Aleksas Patackas, Marquette 
Parke? Lietuvių Namų Savininkų 
draugijos vicepirmininkas, da-

jos narys, jis pravedė nutarimą, 
kuris draudė atskiriems valdy
bos nariams savavaliauti, vie
nam žmogui daryti draugijos

vęs teisingą kryptį visai Namų 
Savininkų draugijos veiklai.

Jis dalyvavo liepos 11 dieną 
Marquette Parke suruoštoje 
Lietuvių Dienoje. Jis pats daly
vavo visuose komitetuose, besi
rūpinančiuose Marquette Parko 
lietuvių gerove. Jis žino'jo, kad 
lietuviai labai daug prisidėjo 
prie Marquette Parko išaugini- 
mo ir tvarkos jame palaikymo.

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, rUSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGU A 
2656 WEST 63rd STREET

Valandos: antrai 1—4 popiet, 
ketvirtai 5—7 vai. vak- 
Ofiso telefonas: 776-2880,

Rezidencijos teiti.: 448-5545

Prostatos, inkstg ir šlapumo 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

Dr. Parzen, begydydamas 41 
J metų amžiaus pasimetusią mo
teriškę, įtikind ją, kad jiedu turį 
turėti lytinius santykius. Dakta
ras ne tik ėmė. iš moters pini
gus, bat ir “gydė”. Pradžioje 
moteris nesusiorientavo, kas čia 
darosi, bet netrukus pamatė, 
kad dr. Parzen sugadino jos gy
venimą. Pagadino santykius su 
šeima, sukėlė joje didelį sąžinės
graužimą ir ją labai žiauriai iš- Kai pirmieji lietuviai įsikūrė 
naudojo. Šitaip gydoma moteris Marquette Parke, tai čia dar bu- 
teisėjams išpasakojo' visą dakta- 

i ro Parzen “gydymo” būdą ir 
prašė gelbėti.

Prisiekusieji teisėjai, išklausę 
bylą ir apklausinėje daktarą, 

: įsakė jam sumokėti apgautai 
moteriškei 4.6 milijono dolerių. 
Byla bus apeliuojama. 

. c- r___________  

| pirkite JAV Taupymo bonus

vo balos ir laukai, klampios gat
vės be.šaligatvių. Lietuviai pra-

Į vedė didelę dalį to, kas šiandien 
yra Marquette Parke.

Patackas. įsigijęs namą prie I 
72-osios gatvės, pradėjo namų 
savininkų reikalais rūpintis, kai 
išėjo pensijon. Jis buvo išrink
tas Namų Savininkų draugijos 
v cephmlninku. Jis pradėjo nuo 
pagrindų. Būdamas organizaci-

PERKRAUSTYMAI

2533 W. 71st Street

Telef. 476-2345

JEAN VANCE ir GEORGE SORINT

Aikštės automobiliams pastatyti

No. 79

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA Korteles.

R. ŠERĖNAS

I

SOPHIE BARČUS

CeL YArdi 7-1111

I

TeL; OLympic 2-10G1SUSAN YERSAVICH

Gyv. God ley, Illinois

TeL: LAfayette 3-3571

J
i

•e

1

V TeL: YAnb 7-3461
1
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AM6ULANSO 
PATARNAVIMAS

I

Chicago, Illinois 60629 
Tdet 778-5374

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

Apdraustas per kraustymas 
iš įvairiy atstūmę. 

ANTANAS VILIMAS 
Tai. 376-1882 arba 376-5996

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTI ‘'NAUJIENOS”

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

Visos Laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p P- 
iš WTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

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 vai. ryto.

Vedėja — Aldona Daukus 
TeloL: HEmlock 4-24U

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So, CALIFORNIA AVE.

®. ‘‘Lietuvos Aidai”
KAZt BRAZDŽIONYTĖ 

Programos vadė j a

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAVVTCZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1211
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Pakw Hilk, IU, >74-4411

GEORGE F. RUDMINAS
2319 So. MTUANICA AVE. Tel-: YArde 7-1138 - U39.

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMEN1N 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

ALEKSAS PATACKAS
Gyv. Marquette Parke, Chicagoje

Staigiai mirė 1981 m. liepos 12 d., 6 vai. ryto, sulaukęs 
67 melų amžiaus. Gimęs Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 32 metus.
Paiiko nuliūdę: žmona Helen, pagal tėvus Juškevičiūtė, 

artimieji Mary ir Albinas Augustinai bei kili giminės, drau 
gai ir pažįstami. Lietuvoje liko brelis Jonas, sesuo Bronė, 
švogerka Janina Malinauskienė, švogeriai — Alfredas ir Al 
fonsas Juškcvičiai.

Priklausė Vytauto Didžiojo šaulių rinktinei, šv. Vardo 
draugijai ir buvo vicepirmininkas Marquette Parko Lietuvių 
Namų Savininkų organizacijos.

Kūnas fiašarvotas Petkaus - Marquette koplyčioje, 2533 
W. 71st Street, Chicago. Ill.

Trečiadienį, liepos 15 d., 9 vai. ryto bus lydnnas iš kop
lyčios į šv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po ge
dulingų pamaldų bus laidojamas šv. Kazimiero Lietuvių 
kapinėse.

Visi a.a. Alekso Patacko giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse4? suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: žmona ir artimieji.

Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. Tel. 476-2345.

Kamonis Chicagos uostas &■
I • " I

Tai buvo svarbi žinia kiekvie
nam namo savininkui, žinią iš
girdę, žmonės džiaugėsi. Paten
kintas buvo ir Patackas, kad ga
lėjo susirūpinusius Marquette 
Parko gyventojus apraminti.

vąrdu nutarimus. Niekas neturi 
teisės vesti draugiją šunkeliais. 
Draugijos keliamas klausimas 
visų draugijos valdybos narių 
privalo būti aptartas, o tiktai 
vėliau susirinkimudse keliamas, 
šio nutarimo visi valdybos na
riai privalėjo laikytis. Visi pripa
žino, kad tai buvo pats svar
biausias Patacko pasiūlymas.

PatacKas taip pat žinojo, kad 
krašte rinkimus laimėjo prezi
dentas Reaganas, bet Chicagoje 
daugumą balsų gavo demokra
tai. Patackas reikalavo bendra
darbiauti su demokratais, nes 
be jų pagalbos Marquette Parko 
neapgins respublikonai. Jam taip 
pat buvo aišku, kad reikia glau
džiai bendradarbiauti su senato
riumi Frank Savicku ir alder- 
manu Frank Brady. Jis užmezgė 
su jais gerus santykius ir šu jais 
bendradarbiavo.

— Norėčiau pamatytį Patac
ką, — jūsų reporteris pareiškė 
K. Povilaičiui.

— Jis čia yra, neseniai minio
je praėjo, — buvo atsakyta. — 
Labai lengva jį pamatyti. Jis dėvi 
tamsiai raudonus marškinius, i

Ilgai laukti nereikėjo. Patac
kas ne tik dėvėjo’ raudonus 
marškinius, bet ir jis buvo rau
donas. Diena pasitaikė labai šil
ta, o minia buvo didelė. Jis tu
rėjo su daugeliu pasimatyti, vie
nus apklausinėti, o kitiems svar
bią žinią pasakyti.

— Tuo tarpu visi darbai dėl 
“to namo” sustabdyti, juodžiai 
ten kojos nejkels bent penke
rius metus.

Bet 94 laipsnių šiluma, tvan
kus oras ir aukštas kraujo spau
dimas ji paguldė. Baigęs šventę, 
ėjo namo, bet jų nepasiekė. Mi
rė pakeliuje į namus.

Jis skaitė dr. J. Adomavičiaus 
straipsnius, bet juos skaitė vė
lai. Apie pavojingesnius negala
vimus reikia dažniau priminti. 
Visas Marquette Parkas apgai
lestauja Patacko.

Reporteris

— Rusų istorikas A. Avtor- 
chanov, pabėgęs į Vakarus, pa
rašė knygą “Beria Plot” apie 
Stalino' mirtį. Jis tvirtina, kad 
Stalinas buvo nunuodytas. Są
moksle dalyvavo Berija, Chruš
čiovas h* Malenkovas.

— Genu vos uoste, Italijoje, 
žaibas padegė Japonijos tank
laivį. Žuvo šeši jūreiviai, dešimt 
buvo sužeisti.

IMPORTANT NEWS FOR

BACKACHE SUFFERERS!
MOMENTUM® Tablets are 

50% stronger than Doan’s. 
Before you take Doan’s Pills for 

muscular backache, remember this: 
MOMENTUM Tablets are 50% stronger 
than Doan’s. That means MOMENTUM 
gives you 50% more pain reliever per 
dose to relieve backache.

To reduce pain, soothe inflammation 
so muscles loosen-you can move more 
freely in minutes' There's no stronger 
backache medication you can buy with
out a prescription than MOMENTUM 
Tablets. Take only as directed.

Mirė 1981 m. liepos 13 d., 5:10 vai. ryto, sulaukusi 88 
metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno daug metų.
Paliko nuliūdę: vyras Endch, duktė Ann Tomkins, gyv, 

Puerto Rico, sūnus Charles Medzunas, gyv. Aurora, III., šeši 
anūkai, 1 proanūkas ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas antradienį 5 vai. iwqiict Patter
son koplyčioje, 389 E. Main, Braidwood, Illinois.

Trečiadienį, liepos 15 d., 10 vai. ryto bus lydima iš kop
lyčios į Lietuvių Tautines kapines.

Visi a.a. Susan Yersavich giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį pa tarnavimą’ir atsisfeikinirdą/ * ’*

Nuliūdę lieka:
Vj ras, duktė, sūnus, anūkai ir proanūkas.

laidotuvių direktorius Patterson.

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

Mažeika 8/ Evans

8

Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE.
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZJE AVE.
TeL 422-2000

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
i

4805-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tri. 927*1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETIE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
ZS AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

ChicAgoc

Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių

P. J. RIDIKAS
3354 too. HAL6TED STKEKT

BUTKUS - VASAITIS
144b So. 5(rth Ave^ Cicero, HL

PHILLIPS - LABANAUSKAS
5307 Sa. UTUAMCA AVE.



Žemaičių klubo išvyka3
“bliūdą” valgyk ir gardžiudkis. 
M u u, kad po tokių vaišių ne 
vi< :as bus pridėjęs vieną kitą 
-yarn, neg šio proga negirdėjau, 
kad nors būtų prasitaręs apie 
-.viirio palaikymą. į

I! • to, netrūko ir gaivinančio 
k* siimėlio.
Daiyviai Žemaičių klubo 

ii.Lai pareiškė padėką už 
š-. \ kos suorganizavimą.

Valdybą sudaro: pirm.
zas Skeivys, F. Puodžiukas, Ro
žė Didžgalvis, L. Giniotis ir A.

sies

Juo-

| (k rokai dalyviams užkandus J

Žemaičių Kultūros klubo val
dyba š.m. liepos 8 d. s * 
išvyką į gamtą, į ponios Anei’*- 
Kajakienės kurortinę vic'ą 
919 Corona Drive, Lak? \ iii 
Illinois.

Virš minėtą dieną, 10 vai. i v 
to, autobusas, prisipildęs žemai
čiais bei jų svečiais, ir dar \i - 
na lengvoji automašina nuo loOO 
S. Talman A.ve. (Anelės svetai
nės) pradėjome kelionę į poniom 
Anelės nuostabiai gražią gamtos 
kurortinę4 vietą prie dviejų eže 
ru — Melt More ir Fourth Lake 
susikirtimo kampe.

Ši kurortinė vieta tiesiog: 4
liečia abiejų ežerų krantus, kas t 
sudaro labai gražų gamtos vaiz
dą. Abu ežero krantai yra a p 
augę dideliais ąžuolais ir kito
kiais medžiais, kurie apsaugo 
ežerų vandenis nuo smarkių ir 
šaltų vėjų. Besimaudantieji pa
sakojo, kad vanduo tarytum pa
šildytas ir nesindri iš jo išeiti.

O žuvų-žuvelių, nors su kepu
re semkis. Pats mačiau, kaip po
ilsiautojai, apie nedideli kibiru 
ką‘ prisigaudę, gaminosi gar- Į 
džius pietų patiekalus.

Ponios Anelės nuosavybė yra. 
penkių akrų žemės plo’las, kaip 
sakyta, apaugęs medžiais ir ap 
statytas trobesiais: ten gyvena
mas namas su visais patogu
mais, toliau saliūno svetainė ir :

i, klubo pirmininkas trum-
pasveikino atsilankiusius ir

irę padėkos žodį kurorto savi
ninkei už žemaičių nuoširdų pri- 
nnimą paiškytauti. Toliau pir
mininkas linkėjo, kad žemaičiai už nuolatinį rėmimą ir už auką, 
ir ateity būtų geri patriotai ir

Kauno miestas, iiūrtnt nuo Aleksoto kafno. Apačioje Kemunax

nume;atai ir $35 paramai. Dėkui

Po to ir savininkė p. Anelė ta
rė nuoširdų sveikinimo žodį ir 
kvietė dar kartą apsilankyti jos 
gražioj rezidencijoj.'

Smagiai ir linksmai 
dieną, besidžiaugiant 
šeimininkės priėmimu,

praleidę 
maloniu 
jau ar

tėjo laikas'keliauti į namučius.
Atsisveikinę lipome į autobusą 
su daina bei muzika, pilnai 

i'enkinli keliavome į Chicago. 
Kelionei įpusėjus

1 vai. 20 min.) J.
klausė dalyvius, ar 
davimas dar kartą
paiškylauti. Visi pritariančiai at-

— Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos Detroito skyrius 
padėkos ženklan už veiklos pro
pagavimą paskyrė Naujienų pa- j 

. - O O a i t 1 r iv* i n f C i 1 1 L T'

ATMINTINA LIETU- 
VIV DIENA

(Atkelta iš 2 psl.)

čiai, kaip “Apžvalga”, ‘‘Tėvynės 
sargas'’, “Dirva'’- Tuo metu Lie
tuva buvo pavergta caro valdo
mos Rusios. Gyvenimas buvo 
labai sunkus, nes jie norėjo He* j 
tuvius surusinti. Kad rusams 
pavyktų tai greičiau įvykdyti,]• 
jie neleido 1 etuviams mokintis 
savos kalbos, o vertė mokytis tik 
rusiškai.

Pirmieji lietuviški laikraščiai. 
buvo spausdinami slaptai. J.e 
pradėjo žadinti lietuvius iš mie-( 
go ir kalbėti apie didelę netei
sybę. Jie ragino lietuvius neat- 
s sakyti savos kalbos, kovoti už 
savo teises ir nepriklausomą gy
venimą. Jie ragino lietuvius bū
ti vieningais, kovoti prieš girta
vimą ir kitokias blogybes. Pa. 
vyzdžiui, “Varpąs” kvietė inte
ligentus ir menininkus rašyti 
įvairiais klausimais, stengėsi pa- 

! dėti ūkininkams patarimais.
Ramunė Gaižu tyrė, VII kl.

. (Iš “Ateities tilto”

Hunai, Ž.m4 — p.rd.rlmol 
UAL ESTATE FOR SALI

N.mal, isrr.A — Par<i*»L®4a 
REAL ESTAT3 FOR SALS

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS •
PETRAS KAZANALSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Tel. 847-7747 \

a
i

“hptelis” su keturiolika kamba 
rili vasarotojams ii’ šiaip norin
tiems poilsiauti...

Čia pat veikia gausi valgykla 
Svečiai gali užsisakyti maišią ir 
gardžiai pavalgyli už prieinamą 
kainą.

'Apžiūrėję visas įdomybes, 
gamtos grožybes ir ežerų pla
tybes, pradėjome ruoštis pie
tauti ir troškuliui apraminti.

Susėdę žemaičiai ir jų svečiai 
aukštaičiai prie gausiai apkrau
tų stalų gardaus maisto, pradė
jome valgyli ir dienos įspū- 
džiais dalytis. Maisto tai tikrai 
netrūko; ten buvo? dešros su ko
pūstais, bulvės, kepti jauni viš
čiukai su kugeliu, kotletai su pa
dažu ir ryžiais, kava ir pyragas 
su razinkomis, na, ir užsigar- 
džiavimui: didelių ir saldžių 
braškių — ne po vieną, o visų

gos laikas 
Skeivys už- 
būtų pagei- 
sugrįžti —

Pavesta apie rugpjūčio pabai
gą dar kartą suorganizuoti to
kia kultūrine išvyka.

fa proga buvo užsiminta, kad 
norintieji vykti, 
neštų valdybai 
arba 778-6536.

iš ankslo pra- 
telef. 927-8669

Skeivys,Juozas
klubo pirm, ir koresp. į

— Pranas Adomaitis iš Mar-; 
ųuette Parko gausiai parėmė 
Naujienų leidimą. Jis atsiuntė 
šimtą dolerių: $45 metinei pre-

PASSBOOK
the best way to sav ulsifyl

n. %
fe v

Paid ard 
Coxpouaded 

Quarterly

CUR SAVINGS _
CERTIFICATES

EARN UP TO

see us fcr

AT OUR LOW RATES
s:' wrrHrRęjpAvF/iĖwT ? 
a’O.’FlT- your -iWOome

INSURED

SSįSMliy 
SS 

lWl<i

Mutual Federal

232 WEST CEXMAK ROAD

3J5S

CHICAGO, ILL2NCIS
Ftcnat 7^7747

GOTOS: Ken.Tds.Fri.9-4 7hur.9-8 Sst. S^l

SERVIHG CHICSGO 5HD SUBUBBS SINCE IS05

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 
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. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą Įspūdžiai. Tik-----

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant SI persiuntimo išlaidoms.

$8.00

Moo 
$3.00

$2.00

U d JL JCi XX

1735 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

ramai $20 auką ir ją atsiuntė per 
mūsų atstovą bei korespondentą 
A. Sukauską. Dėkui valdybai ir 
visiems skyriaus nariams.

—Felicija Modestavičienė-Mo- 
dėstą iš Marquette Parko, pra- 
tęsdama ankstyvai prenumera
tą, savo gerus linkėjimus atly
dėjo penkių dolerių auka. Dėkui 
už tai ir už nuolatinę paramą.

— Juozas Dilys, St. Cathari
nes, Ont., specialiu laišku at
siuntė penkinę už kalendorių. 
Dėkui.

— Žemaičiu Kultūros klubas 
paskyrė Naujienų paramai $10 
auką ir ją atsiuntė per pirminin
ką Juozą Skeivį. Dėkui valdy
bai ir visiems to klubo nariams.

— Brazilijos Lietuvių Sąjun
gos rūmuose Sao Paulo mieste 
gegužės 7 d. įvyko veikiančių 
lietuviškų organizacijų bei būre
lių primininku ir atstovų posė
dis, sušauktas Brazilijos Lietu
vių Bendruomenės valdybos pir
mininko J. Tatarūno- Jame buvo 
aptarti planuojamo įsteigti Lie
tuvos muziejaus ir archyvo rei
kalai. Jam jau yra gautas iš 
kun. J. Giedrio Urugx^ajuje me
dalis, kuris 1940 m. buvo įteik
tas pirmajam Lietuvos atstovy
bės sekretoriui Broniui Blaves- 

pčiūnui Rio mieste. Posėdžio da- 
1 lyviai nutarė kreiptis į Brazili- 
J jos lietuvius, jų vaikus bei vai

kaičius. prašydami juos neišmes
ti turimų lietuviškų knygų, laik
raščiu. žurnalu, nuotraukų bei 
kitos medžiagos. Jos laukia mu- 
ziejaus ir archyvo steigimui su-> 
daryta komisija.

— R. L.B-nės Vadovybė pri
mena ir prašo visas ir visus R. 
L.B-nės nares-narius dalyvauti. 
Pavergtų Tautų protesto de
monstracijoje. Pavergtų Tautų 
protesto demonstracija įvyks 
s.m. liepos mėn. 18 d. 12 vai. 
Chicagos miestd centre, Richard 
J. Daley Plaza. Ponios ir pane
lės pasipuošia tautiniais rūbais.

Vėliau Savickas, Brady, Byrne 
ir kili pareigūnai buvo apdalinti r PnrĮnLpiioi
vertingomis dovanomis. | llvlluALlju.1

Geriausia minias skaičiuoti 
moka policijos viršininkai. Pa- Didžiai Gerbiama 
klausėme Marquette Parko ka- Naujienų Redakcija- 
pitono, vaikščiojančio kartu su 
aldermanu Brady, tai pasakė, I 
kad buvo nuo’ 30,900 iki 40,000 
žmonių. Vieni išvažiavo, kiti at
vyko. Reikia turėti galvoje, kad 
buvo keturi orkestrai. Jaunimas 
šoko, kad gražu žiūrėti. Didoka 
dalis vyrų ir mergaičių batelių 
padus sudėvėjo.

Turiningą kalbą pasakė bur- ’ 
mistrė Jane Byrne. Ji džiaugėsi, ’ jjs buv0- skaitytas Toronte vyku_ 
kad susiiinko toks didelis lietu-; sjarne yjjK'o suvažiavime”. Tas 
vių skaičius. Dar daugiau buv^ neatitinka lies0S> turi būti; «šiu 
^el!e^.^tėpisil.pa!lžSrėh’Įrne^kovo 15 a-'lis buvo skaity' 

tas Toronte vykusiame VKLj 
S-gos (Vilniaus Krašto Lietuvii/j 

Į Sąjungos) susirinkime”.
Klaida pilnai galėjo pasitai-:} 

kyti, nes tą priedą buvau prira j 
šes ranka ir labai neaiškiai. La ■ 

cagos gyvenimu. Jane Byrne taipL^ atsiprašau Naujienų redak-^ 
pat įsitikino, kad senatorius F-;cįją šiuos netikslumus, o 
Savickas ir aldermanas F. Biady Į ypaįjngaj vljį^’o narius už pa
turi įtaką savo gyventojų tarpe.;naudojima be reikal<J VLIK’c

BUTŲ NUOMAVIMAS
HJLMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

•. NOTARIATAS • VERTIMAI.

JI8Ų RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

5529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

Naujienų N r. 124.mano pa

73-čios ir Richmond 6 kamb. (3 mie
gami), mūrinis, garažas, šildymas ga
zu. Didelis ir gražus kiemas. $48,000.

72-ros ir Washtenaw 5 kamb. (2 mie
gami), mūrinis. 2 mašinų garažas,

siųstame Br. Zumerio laiške yra $51,500.
įsibrovę tam tikri netikslumai..
Tai, kad nekiltu kokiu nors ne
susipratimų, skubu apie tai re
dakciją perspėti.

Straipsnio “Dar neatsakytas
JAV Lietuviu Bendruomenei ra-

• sytas laiškas” prieraše yra pasa
kyta, kad “šių metų kovo 15 d.]

59-tos ir Pulaski 3 butą apynaujis 
mūrinis, modernus. Šildymas gazu. 
Geros nuomos.

62-ros ir Artesian 4 butų mūrinis. 
$10,000 pajamų. Kaina $75,000.

55-tos ir Kedzie 5 butų mūrinis su 
garažu. Pajamų $15,000. Savininkas 
duoda paskolą iš 12%.

j Marquette Parko apyl. liuksusinis 12 
butų, pajamos virs $33,000. Savininko 
paskola rimtam pirkėjui.

r

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 AMz. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusm&čiui automobilio 

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis: 

A LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVI. 

TeL 523-8775

kaip lietuviai gyvena ir džiau-’ 
giasi. Jane Byrne buvo paten-' 
kinta to'kiu dideliu lietuvių su-1 
buvimu. Svarbiausia, kad ji pa
matė lietuvių pasiryžimą pavyz
dingai tvarkytis ir džiaugtis Chi-

ŠIMAITIS REALTY
Notary’ Public 

Insurance, Income Tax 

2951 West 63rd’ Street

Tel. 436-7S7S

turi Įtaką savo gyventojų tarpe. naudojimą be
Lithuanian Plaza Court gro

jo, šoko, valgė ir gėrė iki dešim
tos vai. ir vėliau.

K7. Paulius

j GENERAL REMODELING 
į • Alumin, landai, dnrvs- Alumin, langai, durys, medžio 

apmušimai. * Staliaus darbai, ce
mento laiptai, porčiai, stogai 

ir visa kita.
FETINGIS CONSTRUCTION 

7152 So. Kadzie Avenue 
Tel. 776-8505

Pirkite senoviškai šių stogųs. Už4darbą garam, 
Tuojaine-ir ešame apdrausti.

ARMADAS KIĖLA ■ 
6557 S. Talman- Avenue 
; Chicago, IL 60629 

434-96Š$ ar737- J 717

3 2 butų mūrinis namas, naujas 
stogas ir porčiai. Modernūs ra
diatoriai, gazo šildymas. Mar

1
vardą.

Be to, po straipsnio paraše 
vardas užrašyta “Pr.M, o tikru
moje turi būti “Br.5’, nes p. Zu- ~uette Parke. Sena kaina $52,000
merio vardas yra Bronius, o ne --------
Pranas.

Jei būtų reikalas, malonėki' 
šiuos ^nesklandumus patikslinti. 2 sklypai. 2 garažai.

j Priimkit už Br. Zumerio laiško 
j patalpinimą mano nuoširdų ačiū.

Reiškiu pagarbą ir linkiu ge
riausias sėkmės,

Juozas Dilys

,Į I 4 butų mūrinis, apie $9,000 
nuomos. Atskiri gazo šildymai.

1
Brighton Parke. $57,700.

g Statybai gražūs, sklypas 
Marquette Parke.

TIESOS KELIAS
Jėzus Kristus kalbėjo: “Aš esi 

.3. Kas vcka mane 
v; iiSč s tamsoje 
eilinio šviesa” (jo-

ATEITIES TILTAS
Pirmyju lietuvišku laik
raščiu reikšmė Lietuvos 

nepriklausomybei 
atgauti

1983-ais metais minėsime šim
to metų sukaktį, kada pasirodei 
pirmasis lietuviškas laikraštis 
“Aušra”, redaguojamas dr. Jo
no Basanavičiaus. Šis laikraštis j 
buvo spausdinamas trejus me- pasaulio šv:e
tus, bet jis buvo labai svarbus niekad neb 
lietuvių tautos gyvenime. Po b^t turės gy\ 
“Aušros” pasirodė kiti lietuviš- no 8:12). • 
ki laikraščiai, kaip “Garsas” ir Kviečiam2 vi".:s paa.klarsyi 
“Šviesa”, kurie buvo leidžiami šios ypatingos temos šiandien 
labai trumpą laiką. 1889 metais 8:45 vai. vak. radijo banga 145C 
pasirodė “Varpas”, kurį redaga- AM per “Lietuvos Aidus”.
vo ir išleido dr. Vincas Kudir-į Penktadienį 4:23 vai. po pietų 
ka. šis laikraštis išsilaikė kiek ii- per So'phie Barčus radiją išgir 
giau už pirmuosius. Jis buvo site “Draugas, kurio jis negalėje

R. L.B-nės V adovybė Į spausdinamas iki 1906 metų. Vė- pamiršti”.
_________ ‘ liau buvo leidžiami kiti laikraš-. Parašykite mums ir pareika- 

________ ------------------------ ■ laukite, knygelės “Kaip atgimti 
————- g naujo”. Prisiusime dovanai.

—" . ’ Mūsų adresas:
Lithuanian Ministries,
P. O. Box 3?1, 
Oak Lawn, Ill. 60454

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AAIERIKOJT 
yra seniausi*, didžiausia ir turtingiausia lietuviu tratemallnė or- 

iZani^clja, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metun

SLA — atlieka kultūrinius darbui, gelbsti tr kitiems, kurie 
darbus dirba.

SLA —išmokėlc daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS ^doleriu 
•pdraudu savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomli. SLA neieško pelno, na
rtams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugai giU 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

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

apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
apdraudoi suma temoka tik $3.00 metama.

vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkite 
apylinkės SLA kuopu veikėjus jie Jums 
pagelbės 1 SLA įsirašyti.

^LA — valkus 
11,000

ŠIA —kuopų 
1 cavo 
mielai

Galite kreiptu tr tieaUl 1 SLA Centra:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

J<7 w. ntk P. 
T*L ait) MJ-MH

i VALDIS REALTY
2644 W. 69th St.

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

Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate.

MISCELLANEOUS
{vairūs Dalyksl

SEWER AND 
PLUMBING 

e
ANY RODDING AND 

DRAINING — $30.

If not open — no charge.

CALL 656-8387

i' — Artimiausias prezidento pa 
tarėjas yra teisininkas Allen 
sekantis visą politinį gyvenimą

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

EXPERIENCED 
CUSTOM UPHOLSTERERS 

ALSO SEWER
A-l UPHOLSTRY 

900 N. Franklin 
280-1166

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

TELLER & VAULT ATTEN
DANT WANTED. Lithuanian A 
English speaking. Excellent ben 

efits. Apply in person.
UNION FEDERAL SAVINGS & 
LOAN ASSN. 3430 S. Hal.ted St

Laikrodžiai fe brangenybe*
*•«« •* — . - - . .<

Pardavimas ir Taisymai
2646 West ®9th Strict
Tel. REpubttc 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, 111. 60S32. Tel. YA 7-5930

JUUry Public •
INCOME TAX SERVICE
S. M>plswood. T«l. 254-745< j 
pit ciiroml vertimi!, giminly | 

iškvietimai, pildomi pilietybės prl- j 
iymai ir Idtcki b lanki L »

- - - -

i259

HOMEOWNERS POLICY
f. Zepelin Agent f 
Y&Vh W. 95th St 1 
Evers. Perk, III. 
40642, - 424-8654 k

P & F SEWERAGE & PLUMB- 
(NG. Rod any drain line for $25. 
T not open, no charge. We install 

flood controls, pumps and valves.
We install complete bathrooms 

and basements.
523-1962

MOBIUE MECHANIC 
SPECIALIST 

Full Automobile Repair 
Parts and Labor Guaranteed. 

Done at Your Location 
24 Hour Phone 

272-6300

PARDUODAMAS trijų miegamų 
padidinamas narrrik rūsyje ir pa
stogėje, greta didelis sklypas, 
pusė bloko nuo Archer Avenue.

Telefonuoti 847-2637
tiktai po 5:30 vai. pp.

Farm h<e and Casualty Company

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

2458 W. 69th SL 
Darbo vai.: nuo 9 r>to iki 7 rak. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-toa 

arba pagal susitarimą. 
Telefonuoti 778-8000

Advokatai

GINTARAS P. ČEPĖNAS
Darbo valandos: nuo 9 vaL rrU 1 

iki 6 vaL vak. Šeštadienį nuo 
9 vaL ryto iki 12 vaL d.

Ir pagal susitarimą.
TU. 776-5162 arba 776-5161

2645 We*t 63rd Street
Chieara, BŪ- 60621
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