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k; Ruošiantis viršūnių konferencijai, 
aiškinama JAV ekonominė politika

EKONOMINĖ VIRŠŪNIŲ KONFERENCIJA
T, PRASIDĖS SEKMADIENĮ OTAVOJE

? WASHINGTON, D.C; ^-. .Ka
nados sostinėje, Otavos mieste, 
sekmadienį prasidės ekonominė 
viršūnių konferencija. Joje da
lyvaus JAV, Anglija, Japonija, 
Italija, Kanada, Prancūzija, Va-

. karų Vokietija ir Europos Bend
roji Rinka. JAV delegacijai va
dovaus prez. Ronald. Reagapas. 
Joje bus viceprezidentas George 
Bush ir iždo sekretorius Donald 
T. Regan. Jis pareiškė, kad pre
zidentas nėrės pasakyti konfe
rencijos dalgiams, jog aukšti 
nuošimčiai yra tinkama” priemo
nė kovoti prieš infliaciją. Jai 
mažėjant, mažės ir nuošimčiai. 
Be to, pinigų rinkoje yra kaip ir 
kitų prekių: djdelis pąrejk'alayį- 
mas-iššaukia aukštesnes kainas. 
Daugelio valstybių ekonomis
tams nepatinka, kad aukšti nuo
šimčiai-pritraukia svetinių kraš
tų kapitalą.. Taip pat preziden
tas laikosi huomdnėSr kad są
jungininkai. . turėtų ‘ susidomėti

B

' bei ekonomika ir visa tai tinka
mai suprastų, .palankiai, vėrtin-. 
darni.' J ’

Šekr. Regan turi viltį, kad 
aukšti nučšittičiąiJ^Lnėiššauks 
tarpusavio, nesantaikų./Juk pra
eitoje - Viršūnių- konfeūęncąjoje, 
į'vTy'kusio’je Italijoje, ^^įmginin- 
kai labai pagėidavojfed Ameri
koje; būtų suvalę$-^a;inflįacĮjh. 
Aukšti nuošimčiai yra- vienas-iš 
geriausiq<Į būdų.: bei ■ prięmpnįų. 
Jie nėr< nekreipti prieš’ partne
rius. Numatoma, kad aukšti nuo? 
šimčiai 'dar bus 6^-12'mėnesių ir 
tai. yra ekonominės : politikos 
dalis.

Vėliausiomis žiniomis, vicepre
zidentas Geprge-Bush yrą-'ttTėis- 
tasę iš pasirūošftno ? ėktžfeominei 
konferencijai kp'o rdinątoriaus 
pareigų, nieko nesakant,apie jo 
dalyvavimą Otavoje. Tos parei
gos teko Baltųjų Rūmų užsienio 
kelionių kodrdinatoriui Michael 
K. Deaver pagal priklausomybę, 
nemetant jokio šešėlio vicepre
zidentui Bush.

Yra žinoma, kad prez. Reaga- 
nas prieš konferenciją susitiks 
su Europos Bendrosios Rinkos 
pirmininku Gaston Thom. Tai 
bus preliudas į Viršūnių ekono
minę konferenciją.

ĮSIPAINIOJO STAMBUS
‘ FBI AGENTAS

WASHINGTON, D.C. — La
bai negražiai įsipainiojo 59 me
tus einantis stambus FBI agen- • 
tas Max Hugel. Jis buvo įparei- • 
gotas'sekti, kaip biznieriai pasi
naudoja banku žiniomis apie ga
limą akcijų kilimą ir kritimą.

Agentas .Huge! ryžosi pasi
naudoti" kjdahčomis akcijomis. 
Jis buvo gerai informuotas apie 
akcijų kilimą. Pagaliau, jis ry- 

: žosi pats užsidirbti kelis tūks
tančius. Jis pradėjo' telefonuoti 
akcionieriams, bandydamas pa
veikti akcininkus. Visa tai būtų 
išėję gerai, jei ne du Hugelio. 
draugai, jieinš-atrodė, kad Ku
gelis' eina Jabai toli, jis nori grei
tai pasipelnyti. Jie Įrašė į juos
telę jo pasikalbėjimą su akci- 
ninkėiš Dabar Kugeliui labai 
sunku Išsisukti iš tų pokalbių.--

♦. *• J J* • '7, v, <

NARK($IAHAI PRIEŠ MARI
JUANQS LEGALIZAVIMĄ

WASHINGTON (UPI).— Pre
zidentienė Nancy Reagan pir
ma dre^ąįiiąnkė narkom^^.gy- 
dymo^gntiįąj^^itį Upj^^^ 
boroį-'jSfd.’,' ir - a^r^^IandąTi^įfeS 
jo su '.pacįę^jąiš. laiką sę-': 
dėjoi££;Spife;jW;bgof$^ nuo^l4 
iki ^;W^eŲ.ir?^Ibėj&;Įąpi^'jų 
prdbleirfąš,;

Ligoniai jpręzidęff^ęnės. Rea
gan garbei-padainavau Vųs ra
dote tikrą drąūgą”i Dauguma jų 
buvo hėrpinoĮyartotojai, pradėję 
mariįrranos rūkyįau. Į klausimą, 
ar m^ljuana't turėtu. būti legali
zuota, ligoniai uriilbnu davė 
neigiamą atsakymą.

— Agrikultūros sekretorius 
no’ri greitesnių derybų su japo
nais dėl jautienos, apelsinų ir 
kitų produktų eksporto iš JAV 
padidinimo.

Saulė teka 5:27, leidžiasi 8:23.

Oras šiltas, bet kiek vėsesnis, 
vilomis griaus ir lis. -

— Iždo sekretorius Donald T. 
Regan -Otavoje prašys preky
bos partnerius sumažinti primo- 
kėjimus eksportuojamoms pre- 
kėnrts ir propaguoti laisvą rinką. 
Sekretorius Regan 1 Įydės prezi
dentą Reaganą į Viršūnių eko
nominę konferenciją.

Liepos 15: Henrikas, Smilga, 
Mantas, Virdis.:

M

Sekretorius Haig gana ilgai 
tarėsi su teisininke ,Jeane 
Kirkpatrick, JAV ambasa
dore Jugtinėse Tautose, kad * 
galėtų panaudoti tarptauti
nę orgaflizaęiją okupantams

• rš Kambodijos išprašyti.

Jenas B. Genys (dešinėj) Įteikia Kongreso atstovui Frank 
Annunzio pažymėjimo' lentelę už didelį darbą, kiiri jis 

atliko lietuvių, latvių ir estų vergijai vlešu-mon iškelti,

DR. KAZYS BOBELIS TARĖSI
SU ALTO VALDYBOS NARIAIS

Birželio 26 d. ,VLIKo pirm. TRUMPAI iš VISUR
T

M. BEGINĄS SUSITARĖ 
SU JAV DĖL GINKLŲ

JERUZALĖ, Izraelis.— Prem
jeras Bėginąs, sudaręs 61 atsto
vo' daugumą parlamente, pirma
dienį vedė pasitarimus su JAV 
Valstybės departąmento atstovu 
Robert McFarlane. Jiedu turėjo 
išaiškinti, kada Izraelio valdžia 
turi teisę vartoti JAV ginklus ' į; ‘
prieš arabus. Izraelitai turi įsi-! -
giję JAV lėktuvų, bet jie juos1 
gali naudoti tiktai gynybos rei
kalams. Izraelitai neturi teissės : 
naudoti JAV ginklus puolimo 
tikslams. Niekam ne paslaptis, Į 
kad Izraelis naudojo' JAV-se įsi
gytus ginklus Irako dirbtuvėms 
išgriauti. «

Pranešimas pažymėjo, kad šis^ 
klausimas buvo ■ išspręstas, bet Į į 
daugiau smulkmenų nedavė.

KANIA PAJĖGS PRAVESTI PAR
TIJAI PASIŪLYTAS REFORMAS

EKONOMINIAI SUNKUMAI VERČIA VALDŽIĄ 
KELTI MĖSOS, DUONOS, DUJŲ KAINAS

VARŠUVA. — Lenkų komu
nistų partijos sekretorius antra- 

. dienio rytą pradėjo Lenkijos ko- 
I munistų partijos suvažiavimą, 
į kuris pasiūlys pravesti kelias 
i svarbias komunistų partijos re-

, Sovietų valdžia nepajėgs minė
tų reformų sustabdyti pačioje 

. Rusijoje ir kituose Rusijos ko- 
į munistų pavergtuose kraštuose. 
I Lenkijon atvykęs Sovietų Są- 
’ jungos politinio biuro seniausias 
narys Michail Suslo'vas patarė 
lenkams atidėti partijos suvažia- 

i vimą keliems mėnesiams, kol 
} Lenkijos reikalai pagerės ir bus 
galima ramiau apsvarstyti visus 
Lenkijos reikalus, bet sekreto
rius Kania tame pačiame posė
dyje praeiškė Suslovui, kad tos

RUSAI RUOŠIASI LEN
KIJOS INVAZIJAI

WASHINGTON, D.C. — Fra-, 
nešimai iš Lenkijos sako, kad reformos jau yra -gerokai suvė- 
Sovietų valdžia ruošiasi Lenki- luotos, jas reikėjo anksčiau pra
jos invazijai, nors dabartiniu' vesti, o’ dabar suvažiavimo eigos 
metu dar nieko atvirai nekalba negalima atidėlioti.
apie Įsiveržimą. Tiksliai sakoma, I . Kiti -politinio biuro nariai 
kad rusai- neisiverš "į ‘ Lenkiją,' griežti a tm-etė Seslovo reikalai 
kaip jie Įsiveržė Į Afganistaną,! rimus, Pastarasis nelaukė pask 
Lietuvą, Latviją ar Estiją. Ru- tarimo pabaigos. Pamatęs, kad

ALTo pirirn. dr. K. Šidlausku ir ” 
valdybos- nariais. Posėdis užtru- j 

•ko ilgesnį laiką ir palietė įvai-Į — Britų vidaus reikalų minis- 
rius lietuvišką veiklą liečiančius teris leido policijai naudoti 
klausimus. ! plastikines. kulkas ir vandens

Buvo nutarta imtis suderintos vamzdžius įkaitusioms jaunuo- bimą. 
yęikĮę^^^yšyje su So v. S-gos. liąms apraminti.
^j^oirižs^JAV specialios in-į..
"Wstigacines-'"komisijos-vykdo-.-!' “ . . . ,
*-■ . . v . • „ su Vietnamu, kol neatsauks. sakais apkaltinimais lietuviams ir. - . .. • v.A.kitonfe-tautybėms dėl kai kurių: v° kar,!\ls ty.ms,

[vykiu praėjusio karo metu, sokretonus A. Haig. Vietnamas S paruos rysiąs su vietos komu-J 
. . Trr Kambodijoj turi 200,000 kanų..VLIKas ir ALTas griežtai atme- J J ’ v

ta visus lietuviams daromus kai-j —Kambodijos okupacija Viet- 
tinimus ir kiekviena institucija] namo kariais Sovietų Sąjungai 
savo keliu imsis atitinkamu žy- kainuoja nuo 3 iki 6 milijonų 
gių gintilietuvių interesus'JAV-, dolerių kiekvieną dieną, — sa- 
ėse ir kituose kraštuose. t ko sekr. Haig. ; ;

VLIKas ir ALTas seka tebe.| • t ' ... . - 
vykstančią Madrido konferenci-l - >orveg>jos ir Danijos vy- 
ja ir nutarė padaryti atitinka- ; r'.^ybes paprašė Brežnevą pa- 
mu spareiškmus JAV-biu ir ki-, aisk’" 1 .kod^ ^™tų Sąjunga 
tu Vakarų valstybių delegaci- jsutrau e ■ . ■ uropą le 
joms, primenant, kad žmogaus, 
teisių persekiojimas- tebesitęsia' — Praeita pirmadienį Canter- ' . ’ C * f ’fokupuotojiLiėtuyoj- ' ri ■ j bury arkivyskupo paskirtas dva-

VLIKas birželio 26 d. pasiun-:^kis mokė 
tė U. S. Commission on Security . Charles ir būsimą jo žmoną Dia- 
and Cooperation ih-Europa in- Spencer ap.e seimyminj gyve; 
r •• xr x a. oi j*- nima ir kaip reikia gražiai su- i formaciją Vytauto Skuodžio rei-, F
kalu prašydamas dėti pastangas,, ' cnti.
kad Skuodžio bylą JAV delega-į — Prez. Reagano administra
cija iškeltu tebevykstančioj Ma- cįja greitai nutars, ar duoti pa- 
drido konferencijoj. Tuo pačiu skolą parduodant apie 400,000 
reikalu, ypač gavus žinią, kad(tonų kukurūzų . Lenkijai;* apie 
Skuodis pradėjęs bado streiką, go mfl. dolerių vertės, 
buvo pasiųstos telegramos sep- ..' ,
tymems senatoriams ir kongresu . _J f. .
manams, prašau i juus uavci^vA. 4 .
JAV vyrinuzyby, kad ji darytu birželio mėnesi P»-
interveneiją Skuodžiui gelbėti.; nuošimelo.

VLIKas pritarė Amerikos Lie- — Čikagos Parkų distriktas 
tuvių Tarybos pastangom prisi-’ patvirtino projektą skirti reikia- 
dėti prie Lietuvos diplomatinės plotą Michigan ežero pakraš- 
atstovybės Washingtone namųjjyje (3rp Balbo iki 31-mos gat- 
restauravimo. Tam tikslui bus 1992 m. Pasaulinei parodai, 
sudarytas bendras įvairių lietu
viškų organizacijų atstovų ko
mitetas. ' ELTA

BRITAI POMIDORAIS 
APMETĖ PREMJERĘ

LONDONAS, Anglija. — Pir
madienį maištaujantis-britų jau
nimas sugedusiais pomidorais, 
apmetė pravažiuojančią britų 
premjerę Margaret Thatcher. 
Pirmadienį ji užsuko į Liverpulį 
asmeniškai pasikalbėti su maiš
taujančiais baltaodžiais ir geltonį, 
odžiais jaunuoliais, bet jie atsi
sakė su premjere kalbėti; Liver
pulyje jaunuoliai įvyniojo suge
dusius pomidorus į popierių ir 
paleido, į premjerę.

Premjerė pareiškė, kad vy
riausybė jau imasi griežtesnių 
preimonių maištaujantiems jau
nuoliams suvaldyti. Ruošiami 
specialūs' teismai, kurie pasku
bomis teis sugautus maištinin
kus, padegančius krautuves, 
privačius namus ir savivaldybių 
.turtą. -.Turto naikinimu ir. gais
rais maišininkai- padėties- nepa- 
taisvs. ' f ' '•

sai kitaip paruoš Lenkijos pagro- lenkų politinio biuro'ifariaj ne 
sukalbami, Suslovas sėdo į lėk
tuvą ir išvyko j Pragą, kur pasi-

Rusai .ruošia dvi^ brigadas, š^įJ^nevuL kaū su len- 
• • w ; ] kAis'^-nėįhianoma berįdradar-
šuos /civiliniais;jjrąbužiai^. J^-pbiauli/ fcariia su premjeru Ja-

l visas sffcaĮegines vietas, ruZę]^u buvo kviečiami'p P ru
, - . , e:pakitarti $u Brežne^įį bet

mstais. Kada ateis laikas įsiver- ten važiuotf.<Jiedu
žimui; siu dvieju brigadų kariai ni^tė^d gali sulaukti Ar 
apsirėdys lenkų /kariuomenės . Dub^ko >likimo. Pragonpbuvo 
drabužiais ir' baigs užimti visaspasiųstas/-senas komunistas, ku 
strategines vietas. j pis'pranešė Brežnevui, kad Len-

Lenkų tarpe esąs ,tokS' sumir- įįjos. komunisteu atskirti nuo 
Šimas, kaiJsįie nežinosią, kas da-, darbininkų. Komunistai privalo 
ryti ir kur., pradėti. Rusams tada :padėti darbininkams, įtraukti

— JAV neątnaujinš santykių rios į dabartinę Lenki jąjmar-

DEMOKRATAI GIRIA SAVO 
MOKESČIŲ MAŽINIMO PLANĄ

WASHINGTON, b.C.^AtstĮ 
vų Rūmų -pirmininkas Thomas 
P. O’Neill pareiškė, kad pagal 
prez. Reagano planą mokesčiai 
nesumažėja as/nenims, gaunan
tiems mažiau, kaip $20,000. Tc^- 
dėl atsirado tuzinas liberalių 
respublikonų, kurie, balsuos už 
demokratų . planą, siūlantį 
mažinti mokesčius 15% 21 
nėšio laikotarpyje.

Atstovas Ken Holland
S.C.) pareiškė, kad asmuo su 
$10,000 atlyginimu, mokesčių 
mokėtų tik 9.5% mažiau, gi pa
gal administracijos planą jam 
reikėtų mokėti 1.4% daugiau.

su-
mė-

nebus sunkumų okupuoti Len
kiją. : ■:

BALTAGALVIAI ARĄ! 
GRĮŽTA Į ILLINOIS

juos į ūkio' darbus. Lenko pasa- 
kos'JBtežnevui netiko, bet nieko 
jis .negalėjo padaryti.

Andfei Gromyka prašė Kanią 
ir kitus nedaryti jokių reformų

: CARBONDALE, Ill. — Pietų komunistų partijoje. Bet Kania 
Illinois valstijoje yra nedidelės jam aiškiai pasakė, kad ie^01 
bale's, į kurias atskrenda Kana- m°s bus pravestos, nes Lenkijoj

• < • • i i • T_  —

dos žąsys žiemai į
jos randa pakankamai varlių ir darbininkaį privalo būti Įttauk.i 
kitų balų gyventojų.

Prieš kelis metus vietovės ap-:
žiūrėti atskrido baltagalvių arų’ mą bus įtraukti visi Soliiarumo 

apžiūrėjo unijos veikėjai, bet bus išmesti

praleisti. Ten jds būtinai reikalingos. Lenkijos
■ '[• darbininkai privalo būti Įtraukti

Į į komunistinį judėjimą.
Į Lenkijos komunistinį judėji-

pora. Pasisukinėjo, 
vietas ir vėl dingo. Praeitą pava
sarį ir vėl jie čia atsirado. Šį 
kartą susirado vietą. Ant aukšto 
džiūstančio ąžuolo susisuko' liz-

is prašant juos paveikti Pr^nešė- kad. smulkiu prekių dą, o.už 12 savaičių jau išstūmė
' .r ■ _ .. . noritavirYLK hir/pllA ' mAHP.si na- knkorfahn oro Volnfa TA O- ’

— Pasienin atvežtos Sovietų 
raketos galėtų pasiekti bet kurį 
Europds miestą, tvirtina vo-

— John G. Kolakowski, 17 m. kiečiai.
jaunuolis iš Schaumburg, kalti-1 
namas nužudymu 18 m. Viet-!
namo pabėgėlio Tien Van Ngu- j 
yen. Kolakowski sėdi kalėjime 
su $100,000 užstatu.

VIETNAMIEČIUS IŠTINKA 
STAIGI MIRTIS *

SANTA ANA, Cal. — Ameri- 
kos .gydytojus, stebina staigi 
sveikų vyrų mirtis. Jie, niekuo

— Antradienį aukso - uncija' nesirgę' ir nepęrvargę, -jtt^eina 
kainavo $427. - ‘ .7 miego, bet gyvi neątsikelia. Prieš

baltagalvį arą. Keletą dienų pa
dabojo, kad pats išmoktų mais
tą susirasti ir pakilti, o vėliau 
visi pasirinko pietų Illinois vals
tiją savo šeimai.

mirtį jie pradeda šūkauti, pra
šo' pagalbos, šaukia, krinta ir 
miršta.

Ypątingą dėmesį atkreipia to
kia staigi mirtis Hmong Kalh gi-j 
minės vyrų tarpe. Iš 35,000 
tremtinių tokia mirtimi mirė 
5 sveiki vyrai. Amerikos labora- 
tetrijos tikrino jų širdis, kepenis, 
plaučius, bet nieko įtariamo ne
rado. Vyrauja įsitikinimas, kad 
tai pasėka kai kurių nuodų, ku
rie, patikę į smegenis, neša 
mirtį.

visi privilegijomis pasinaudoję

Helmut Schmidt 4

Vokietijos kancleris Helmut 
Schmidt dvi dienas tarėsi su 
Prancūzijos prezidentu Fr. 
Mitterrandu, kaip greičiau 
įjungti Prsnc'lziją į Vakarų 

Europos gynybą.

— Kalifornijos policija suėmė 
28 metų William Carter Spanu 
už įsilaužimą į namą. Suimtasis 
pirmiausia policijai pareiškė, 
kad jis yra buv. prezidento Jim
my Carterio giminaitis. Tas su
imtajam nieko nepadėjo.

partijos nariai, šitas reikalas su
stabdytas, o rusai nedrįsta grą
žinti komunistams atimtas pri
vilegijas. Gromyka nedrįso šid 
klausimo kelti. Kania buvo dar 
griežtesnis su Gromyka, negu 
jis buvo su SuslovU.

Antradienio rytą atvyko dido
kas būrys Maskvos komunistų. 
Jie turėjo Brežnevo pasirašytus 
įgaliojimus. Jie atsivežė vertė
jus, kurie išklausė visą Stanis
lovo Kanios pasakytą pradinę 
kalbą. Bet rytą jie nesikišo į su- 
važiavimo eigą. Galimas daik
tas, kad jie paprašys žodžio vė
liau, bet iki antradienio vidur
dienio Kremliaus atstovai ati
džiai sekė suvažiavimo eigą, bet 
į svarstybas nesikišo.

Lenkai patyrė, kad valdžia 
planuoja kelti mėsos ir duo’nos 
kainas. Kaip visa tai teks sude
rinti su naujomis unijomis, tuo 
tarpu dar neaišku.



IŠ MŪSŲ TAUTOSAKOS
Gyven Petrs. Jis turėjo nela- 

bė gudrių ir tinginį pačių. Ji iš- 
ein linų rauti ir saka;

— Čia rytdienė, či — poryt, o 
šiai dienė nebėr. — Paskui sa
ka unt savi: — Gulk, Petrien!

Atsigula ir mieg. Nubund. 
Žiūri — jai čiupryn nukirpt. Ap- 
siverč unt kita šoną ir vėl už- 
ming. Pabund — undaroks nu- 
segt- Ji be čiuprynas ir be un- 
daroka nebežina, ar ji — Petrie
ne, ar ne. Naktis. Turns, Nubėg 
unt sava nams, pribėg prie lun- 
ga ir klaus:

— Petrė, Petrė, ar Petriene 
name? i • >

Jis, jų išjuokdamas, saka:
— Name.
Ji mislij, kad ji ne Petriene, 

ir beg keliu. Bėg bėg, privej 
vags. Ji klaus:

— Kur jūs ainat?
— Vogt.
— Prijimkit ir mani, ir aš ais 

su jum.
— Gėrė, aisim vis.
Nuein, išplėš bagota gaspado- 

riaus klėtį ir neš iš ten visukų. 
Užein ji rešučių rečkytį. Kėp 
rėks, rėks labė:

— Oi, ku riešučiu rado!
Vagys nusigunda, saka:
— Kd tu Maure, mes tylė va

giam, a ji rėk.
Jie valiai bėgt. Ji prisisem 

starblį riešučių ir ar bėg. Prisi-

t Kai politikieriai kalba apie 
taksų sumažinimą, tai reikia su
prasti, kad taksai bus pakelti. 
Chicagoje už pirkimo “privilegi
ją’’ reikės mokėti 1 centą dau
giau- Daug žadama “pagerini
mų” ir su federaliniais taksais.

t Liepos 8 dieną buvo didelis 
temperatūros įvairumas. Visame 
krašte — pietuose ir šiaurėje — 
vietomis buvo 117, 115 laipsnių. 
O Montanoje, kur žiemos metu 
būna šalčiausia, tai karštis pa
siekė 105 laipsnius. Kalnuose po 
ra dienų snigo.

• Beisbolo streikas Amerikos j si. Prievartavimai padidėjo 6% 
istorijoje laikomas “didele ne-1 namų apvogimai — 14 o^o, įšilau 
laime”. Iš dalies yra ir “laimė”, žimai į namus — 17 ozo. Per
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vej jas. Jiems labė pikt, kad ji 
vis kart su jės ain. Vis jie prein 
miestų (jie didelė labė vagys 
būva: turėja daug visokių rak
tų. atrakin bažnyčių, ilaidž jų 
bažnyčė, saka:

— Tu ei pabūki. Mes aisim, ku 
niga paniukšlų jaučių atvešim, 
— a jie užrakin bažnyčių ir pa
tys nuvein tolyn.

Ji lauk, lauk/ nebesulauk jų 
su tu jauč.

Dienė auštunt, atein zvaniniks 
zvanyt, atrakin bažnyčių, pra- 
ver durs, pamata — po bažnyčių 
vaikščioj motere. Jis labė nusi- 
gūst, nubėg unt klebonijų ir sa
ka (klebens tad sirga):

— Pa bažnyčių vaikščiaj mo- 
terė. Reik bažnyč pašvintyt.

Kunigs atsikel. Jį apivelk, ap
taisu, apgaub kėp ligonį talub ir 
ved du vyre. Atudara durs. įved 
bažnycė. To moters mislij, kad 
ti jas draugė — vagys ataved ku 
niga jaučių. Kėp ji puls, puls 
ant kunigą, rėkdama:

— Ar riebs jaučs?! Ar riebs 
jaučs?! — parvel kunigų unt 
šoną. ,

Vyre, katre kunigų vede, nusi- 
gųst ir išbėg, a ji, užgulus unt 
kunigą, tik rėk:

— Ar riebs jaučs?!!...
Užrašė J. Manonis
(Iš 1957 m. Vėplos)

kad sekmadieniais televizijos 
stotys neužimtos beisbolo žaidi
mu visą dieną.

• JAV Aukščiausiojo Teismo 
teisėjai mažai kam žinomi. Jie 
sėdi užsidarę visą savo gyveni
mą. Tik tada televizijoje kai ku
riuos parodo, kai nominuoja ar
ba kai miršta.

S Iš balto juodą padaryti la
bai lengva. Bet iš juodo padary
ti baltą sunku, nes apačioje lie
ka juodo...

• Civilizacija — yra kūryba, 
darbas, pažanga. Be jų nebūtų 
kultūros.

• Vaikas klausia tėvą: — Tė
veli, pasakyk, kas yra komuniz
mas? Tėvas atsako: — Vaikeli, 
komunizmas yra partija, kuri 
draudžia Dievu tikėti, baudžia 
už sąžinės laisve, labai bijo lais-

i vojo pasaulio- — Tai kodėl jie bi 
jo, — Todėl, kad Sovietai neturi 
to, ką turi laisvasis pasaulis, pav. 
Amerika, turi demokratinę sant 
varką, laisvę, o jie viso to neturi.

• JAV Teisingumo Departa
mentas paskelbė, kad praeitais 
metais vienas iš trijų amerikie
čių šeimų nukentėjo nuo krimi
nalo. Kriminalas nuolat plečia- 

IT’S AMAZING’

metus pavagiama 100,000 auto1 
mašinų. Anksčiau tokie dalykai 
Amerikoje nebuvo žinomi.

• Coney Islnd, New Yorke, 
policija senesnio mžiaus žmones 
saugo ir palydi apsipirkimo cent 
ruose, kur būriais plėšikai puo
la žmones ir atima pirkinius bei 
pinigus. Tokį patarnavimą tei
kia tiktai dvi dienas savaitėje, 
nuo 10 ryto iki 2 vai. popiet. Du 
policijos vežimai nuveža ir par
veža pirkėjus nemokamai. Kol 
pirkėjai būna krautuvėje, poli
cija stovi ir seka vagišius. Vie
nas jaunas policininkas sako:— 
Aš niekad nebuvau moterų taip 
išbučiotas, kaip dabar. Tokį dar
bą norėčiau nuolat turėti...

• Massęchusetts General Hos
pital Bostone paskelbė, kad sėk
mingai galima vartoti dirbtinę 
odą nudegimo gydymui, kaip pa 
kaitalą. Ta oda pagaminama iš 
karvės odos, ryklio ir plastikos

t New York Times dienraštis 
praneša, kad po žeme yra dau
giau, kaip 250 gaisrų. Ameriko
je anglis dega giliai po žeme. 
Pennsylvanijoje vienoje vieto
je anglis dega jau 19 metų ir ne
galima jos užgesinti. Be to, vi
są apylinkę nuodija nepakenčia
ma smarvė. Illinojuje Centrali- 
jos miestelis pavojuje, nes apa
čioje dega anglis. Netrukus rei
kės palikti 109 namus, ugnis ga
li prasiveržti į viršų. Visos pas
tangos užgesinti ugnį nuėjo nie
kais.

e Toronto, Kanadoje, vienas 
knygynas kasmet praranda apie 
12,000 knygų. Knygynui susi
daro $250,000 nuostalio. Daug 
knygų skaitytojai, ypač studen
tai, išpiausto lapus-arba subrai
žo, sutepa dažais. Iš kai kurių 
knygų išpiausto 20 ar daugiau 

' puslapių.
Don Pilotas

GYVULĖLIŲ NEBEGALI 
SUSKAITYTI

Vienam Urugvajaus lietuviui 
kadaise rašė brolis iš rusų oku
puotos Lietuvos:

“Gyvenu gerai: Turiu porą 
paršų, porą vištų ir ožką. O jau 
visokių mažų gyvulėlių turiu 
tiek daug, kad nei pats negaliu 
suskaityti. Gyvenu gerai”...* * *

NUSIRAMINIMAS

— Esu labai nelaiminga —skun 
džiasi jauna žmonelė. — Kuo il
giau su juo gyvenu, tuo daugiau 
įsitikinu, jog jis mane vedė tik 
dėl pinigų.

— Iš to visko gali turėti bent 
vieną pasitenkinimą, kad tavo 
vyras nėra toks kvailas.

KAS VERTINGIAUSIA

Teisme vyksta skyrybų by
la. Teisėjas klausia žmoną:

— Kada tamsta už jo ištekė
jai, tur būt. jame buvo kas nors 
patrauklaus?

— Taip, pone teisėjau, bet 
jis išleido iki paskutinio dole
rio...

Pasikalbėjimas KONCERTAS

— Sveikas, Maiki! Ar tu pa
žinai prof, dailininką Adomą 
Varną, kuris užpraeitais metais 
mirė sulaukęs 100 metų ir šešis 
mėnesius?

— Kaip nepažinsi tokio patri- 
to ir dailininko. Jis buvo ne tik 
geras mūsų garsiųjų vyrų port
retų tapytojas, bet ir mūsų tau
tai daug nusipelnęs žmogus. Lie 
tuvai atsikūrus ir dar anksčiau 
a. a. Varnas dviračiu važinėda
mas po visą Lietuvą, surado ir 
nufotografavo tūkstančius kry
žių ir koplytėlių, išleido albumą 
“Lietuvos Kryžiai”. Šituos is
torinius Lietuvos pamiklus bol
ševikai sunaikino. Velionis Var
nas, tarytum žinodamas jų liki- 

' mą, suspėjo perkelti į istorijos 
lapus. Dar gyvas būdamas, pa
ruošė naują kryžių papildomą 
leidinį, bet tas ^darbas nebuvo 
realizuotas. Tai ne viskas, ką 

[Varnas atliko. Dar caro laikais 
Varnas suorganizavo Meno Kū- 

; rėjų draugiją. Kai Lietuva atga- 
i vo nepriklausomybę, įsijungė į 
valstybės kury mosi darbą: pa

gamino pirmųjų banknotų pro- 
į jektus, važinėjo į Čechoslovaki- 
i ją monetų kalimo reikalais, pri- 
i sidėjo prie Čiurlionio galerijos 
įsteigimo, rūpinosi jo kūrinių 
atgabenimu iš Rusijos. Įsikūrus 
Kauno Meno mokyklai, buvo 
mokyklos profesorius.

— Tu, Maiki, tiesa sakai. Aš 
prof. Addmą Varną gerai paži
nau ir jo žmoną- “Mariuką”, jis 
taip ją vadindavo- Ponia Vamie 
nė taip pat rūpinosi vaikų auk
lėjimu. Buvo įsteigusi Montes
sori mokyklą atsilikuriems vai
kams mokyti. Ji pati jau prašo
kusi 90 metų amžiaus ir reika
linga globos. Ją globoja ilgame
tė Varnų šeimos draugė — Do
mą Petrutytė.

— Taip, tėve. Apgailėtina, kad 
mūsų meno veteranui Adomui 
Varnui iki šiol nė paminklo prie 
jo kapo nepastatėme, stovi tiktai 
•vieno geraširdžio žmogaus pa
darytas medinis kryželis, o kitų 
paminklai jau apsupo Varno kry
želį. Velionis Varnas nebuvo tur 
tingas. Kas iš meno buvo tur
tingas? Pagaliau geraširdžių žmo 
nių dėka, buvo sušauktas posėdis 
Varno paminklui pastatyti. Su
darytas komitetas ir komisija 
aukoms rinkti bei rūpintis, kad 
tikslas būtų pasiektas.

— Maiki, praeitą šeštadieni 
buvo Zarasiškių klubo’valdybos 
posėdis. Aš pats tame posėdyje 
buvau. Klubo valdyba, vertin
dama a. a. Adomo Varno nuopel
nus. paskyrė $250.00 paminklui 
statyti, o vienas asmuo pasiža
dėjo sikrti $75.00. Jis ir anks
čiau davė $25.00- Jeigu žmonės 
aukotų kad ir nedideles sumeles, 
tai susidarytų galimybė pasta
tyti parodų paminklą žmogui, 
kuris yra pilnai td vertis.

— Taip, tėve. Ir aš aukojau 
kiek galėjau. Pensininkų drau
gijos pirmininkas yri St. Vana
gyne*. Teodoras felinstrubas. 
ALTo I vicepirmininkas, Alici

ja Rūgytė, Liet. Istorikų drau- j 
gijos pirmininkė — sekretorė, i 
Tuoj po a. a. prof. Varno mir- J 
ties, pradininkų buvo atidaryta] 
Midland Savings sąskaita Nr. 1 

Į 33131-1, pavadinta; “Varnas 
Memorial Fund.” .

— Vadinasi, aukas galima į 
siųsti tiesiai į banką.

— Taip, tėve, galima arba Ko- i 
mitetui, — iždininkui St. Vana
gynui. - ' .

— O kas yra Komiteto pirmi-: 
ninkas? i

- Inž. Domas Adomaitis, 
tėve. Iždininko St- Vanagūno 

! adresas: 6454 So. Washtenaw 
Ave., Chicago Ill. 60629. Telefo-i 

• nas: 434-8063
— Dėkui, tau, Maiki už pasi

kalbėjimą. Dar noriu tau pasa
kyti, kad vieną dieną kaimynas1 
nuvežė mane į Lietuvių Tauti-. 
nes kapines. Sustojome prie Vari 
no kapo, palaistėme gėlytes, ne-: 
žinia kieno pasodintas.

— Gerai, tėve, kad aplankei 
mūsų meno veterano kapą.

— Tai iki pasimatymo, Maiki.

GERAS PATARIMAS

Jeigu tu jokiu būdu negali su
silaikyti negėręs, o žmona bara, 
kad tu prageri visus pinigus, įsi
taisyk smuklę namuose. Pir
miausia, nereikės blogam orui 
esant vaikščioti, antra — pada- 

1 rysi žmoną turtinga. Duok žmo- 
j nai $20 nupirkti pusgalionį deg

tinės. Ten bus 64 stikleliai to 
gardaus skystimėlio, žmona tau 
pardavynės 80 centų vieną. To 
kiu būdu po poros savaičių žmo
na surinks virš $50. Jei tu gy
vensi 10 metų, žmona iš tavo iš
gertuvių sutaupys virš 30.000 
dolerių. Turėdama tiek pinigų, 
galės tave gražiai palaidoti, vai
kus išleisti į mokslą ir vėl ište
kėti už geresnio vyro ir lengvai 
užmiršti, kad turėjo vyrą bomą 
— girtuoklį.

* * *
DU KONKURENTAI 

DEL GARBĖS

Ant scenos žiba pianinas, 
Akompaniatorius lyg nusiminęs. 
Solistės jau burna praverta, 
Solistė pradeda koncertą.
Dainuoja ariją iš “Rigoletto”, — 
Užpakaly manęs kažkas iš lėto 
Pradėjo čiulpti šokoladą.
“Še ir tau, brangioji Ada”, 
Pasako, matyt, savo žmonai, 
Numetęs popierių prie šono.

šalia manęs panelė Julė 
Apžiūri savo ridikiulj, 
Pasikalba su drauge apie kiną 
Ir ridikiuly dėmę trina.
Paspiaudo, su nagu pagrando 
Ir vėl alkūne trinti bando.
Jos draugė pasitaiso kailius, 
Apžiūri savo nagus smailius. 
Pakreipus skrybėlės kutosą, 
Garsiai nušnypščia savo nosį.

Antroj eilėj iš kairės pusės, 
Pabudęs senis glosto ūsus. 
Pažiūri jis j laikroduką, 
Pajudinęs jį kelis kart suka. 
“Kad jį velniai! Ir vėl sustojo!” 
Sako sukeitęs savo kojas. 
Senis koncerto nesiklauso, 
Prie laikroduko deda ausj.
Bet senio būta lėto būdo, - ' ..
Jis atsilošęs vėl.užsnūdo.

Iš balkono byra riešutai, 
Kas juos pabėrė — nematai. 
Triukšmo ten tikrai netrūksta 
.Ir cigarečių dūmai rūksta. 
Kitoj eilėj jauna panelė 
(Jos tamsiai mėlyna suknęlėT' 
Nyykštj įspraudus £arp: dantų. 
Ką .veikia* Nesuprantu. *1
Manau, kad retus dantis valo, -/-M ą 
Nes gan tamsu prie salės galo.

0 prieky jos vėl vyras snaudžia, 
Jo žmonai koją, matyt, spaudžia 
Per mažo numerio batukas, 
Nes ji į šoną pasisukus,

. < -Batuką vieną tuoj nusiauna 
(Tamsoj žmona atrodo jauna). 
Batuką padeda ant kelių, 
Pasikelia savo vualį, 
Į visas puses galvą suka, 
Prieš nosį laiko veidroduką.

Akompaniatorius kilnoja koją, 
Plačiai solistė išsižioja. ;
Prie krūtų jos ranka suspausta 
Ir baigia ariją iš “Fausto”.
Į sceną įžengia veikėjas, 
Rankas ant pilvo susidėjęs. 
Pakrapšto kelis kart paliaukį, 
Kažką galvoja ir vis laukia, , 
Kol triukšmas salėje nutyla 
Ir į tautiečius taip prabyla:

“Turiu garbės iš savo pusės 
Pasveikinti solistę mūsų, 
O taipojau ir pianistą, 
Kurį visi gerai pažįsta, 
Kuri davė tokį mums koncertą, 
Kurį išgirst net Dievui verta”. 
Patekinta solistė šypsos, 
Akompaniatoriui nusmukęs šlipsas.

(Iš M. čapkausko knygos “Nerimtas Popuri”)

Vieną kartą žuvis pamatė 
kiaulę ir pradėjo iš jos juoktis, 
sakydama:

— Kokia tu bjauri! Kojos iš- 
klypusios, plaukai kaip adatos, 
nešvari. Pažiūrėk į mane, kokia 
aš graži! Plaukioju tyru vande- 
nėliu-

Kiaulė atsakė:
— Nors tu ir graži, bet tave 

kai žmonės valgo, tai spiaudos, 
o mane kai valgo, tai ir piritus 
nulaižo,

< < #

LAIKO KLAUSIMAS

Laukiniuose Amerikos Vaka
ruose senas kaubojus atveda pas 
gydytoją smarkiai šlubuojantį 
jauną vyrą.

— Daktarę, pagelbėkite mano 
žfentūi/ Aš vakar peršoviau jam 
koją.

— Gėda šaudyt į savo žentą!
— sako jam gydytojas.

— Kai aš į jį Šoviau, tai jis 
dar nebuvo mano žentas. 2 — Nauneebs. Chicaco, 8, Ill. Wednesday, July 15. 1981



A. TAMULYNASŽMOGAUS JUDESIŲ KULTŪRINIMAS ■
(Tęsinys)

.' Galvos laikysena daug pri
klauso nuo žmogaus dvasinio, ! 
vidinio gyvenimo: gyvenimu pa
tenkinti, optimistai — vaikščio
dami galvą laiko aukščiau. Gi ' 
žmonės, vargų prispausti, ligo
niai, senatvės naštos spaudžia- 
nji, sulinkę per krūtinę ir kup- 
rbti — galvą laiko žemai. Kiti 
eina per daug galvą užK'šę, pil
vą atkišę pirmyn. Dar yra tų, 
kurie vaikščioja gaivą pakreipę 
dešinėn, ar kairėn. Bet yra ir 
tokių, kurie bijo galvą pakelti 
ir kitam žmogui tiesiai į akis pa
žiūrėti, lyg tai būtų nusikaltę.

Taisyklinga kūno laiky
sena einant

1 • *• j

Reikia įprasti taisyklingai lai
kyti kūną einant. Krūtinė turi 
būti truputį pakelta aukštyn ir 
šiek tiek į priekį, bet tik, žino
ma,, ne -per daug. Pilvas neturi 
prasikįšti daugiau pirmyn negu 
krūtinė. Žinoma, ši taisyklė ne
tinka turintiems nenormalų pil
vą, t.y. storiesiems, kurie ir sa
vo kojų pirštų nemato pro savo i 
atkištą pilvą. Daugelio pilvas 
pasidavęs per daug pirmyn, mat, 
kur gi dings tas mūsų gero gy
venimo' “liudininkas” pilvas, nes 
tvirtas; nugarkaulis neleidžia 
pilvui pasiduoti užpakalin, o Į 
šonus, dešinėn, kairėn, neleidžia 
tyiriięšoniniai raumepys. Na, ir 
lięka tam mūsų malonumų tie- 
l^ėjui — pilvui plėstis tik pir
myn ir kiek žemyn. Mat, pilvo 
danga — raumenys nėra tiek 
stiprūs ir pilvas pradeda dribti 
pįrmjTi-žęmym Na, ir ką ,gi„ 'ir 
kelnės atsisako ant tokio pilvo 
laikytis —• diržas .neatlieka jam 
skirtų (kelnes laikyti) pareigu. 
Pilvo savininkas atleidžia diržą 
iŠ jo eitų pareigų ir tas pareigas

■ -^-kelnes laikytį—- perduoda pet
nešoms, negi pats laikys. -Kar
tais dar ir -diržą palieka, bet jau 
pe toms pačioms pareigoms, o 
pilvui prilaikyti nuo slinkimo 
žemyn.

J Pečiu laikysena einant

i Dažnai mes matome, kad 
žmogus eina, nors ir nieko ne
liesa, bet vieną petį laiko" aukš
čiau iškeltą kaip antrąjį. Šią klai
dą reikia šalinti: abu petys turi 
būti vienodame aukštyje ir ly
giai paduoti pirmyn.

_ Galva, kuri,- kaip sakoma, vi
są žmogų vedžioja, turi būti lai- 
toma tiesiai. Smakras kiek pa- 
keltas pirmyn, aukštyn. Akys — 
tusiai prieš save.
yKūnas visu savo ilgumu maž
daug turi būti statmenai su že
mė. Per judsmenį ir klubus ne-

J
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turi būti sulinkęs.
Kojos, einant, per kelius turi 

pilnai išsitiesti, kada kūno svoris 
perkeliamas nuo vienos kojos 
ant kitos.

Kojų pėdos einant maždaug 
lygiagrečiai viena kitos stato
mos ant žemės su mažu kojų' 
pirštų pasukimu: dešinės — de
šinėn, kairės — kairėn.

Rankų judesiai einant
Tik laisvi žmc'gaus judesiai 

turi tikrąjį grožį. Reikia rūpin- 
tis, kad visi mūsų kūno jude-j 
šiai būtų laisvi. Ypač rankų ju-. 
desiai turi būti laisvi, alpalai-; 
duoti. Einant, rankų judesiai, 
siūbuoja pirmyn — atgal krūtį-1 
nės plotyje tam tikroj darnoj ša
koju judesiais: dešine koja žen-Į 
gian pirmyn — kairė ranka taip Į 
pat siūbuoja pirmyn, ir kaire 
koja žengiant — dešinė ranka 
eina pirmyn. Toks rankų ir ko- ’ 
jų judesių derinys padeda geriau į 
išlaikyti kūno lygsvarą ir pada-Į 
da mūsų kūnui judėti pirmyn, j 
Koks no'rs didesnis rankų siūba
vimas į šonus taip pat ir mūsų 
kūną kreipia ta linkme ir netar
nauja musų kūnui judėti ėjimo 
kryptimi.

Rankų mosavimas — judėji
mas pirmyn ir atgal turi būti at
liekamas maždaug vienodu 
smarkumu. Bet yra ir taip, kad 
viena ranka smarkiai siūbuoja
ma, o antroji vos tebejuda. Mat, 
kartais ir viena koja žengia il
gesnį žingsnį kaip antroji.

Vienos bendros eisenos vi
siems nėra — kiekvieno eisena į pasinaudoja pa tables' patarimu: 
yra individuali — ją apsprendžia i “ženk žingsnį pla|jl,;:Ehąžiail hu
musų fizinės ir dvasinės galio's:] plėši batų”. r - * '■ .
žmogaus, ūgis, svoris, galūnių ii- i Bet žingsnio ilgį turi būti pro- 
gumas; mūsų vidinė būsena —1 porcingas kojų ilgiui.1 Juk. trum" 
psichika, charakteris, valia, Į pakojai negali žingsniuoti ilga- 
j aušinai ir kt.

Moterų eisena — ėjimo 
būdas

Moterų eisenos judesiai švel
nesni, lygesni, lengvesni. Bet ir 
jų eisenoj, kaip ir vyrų, yra tų 
pačių neigiamybių. Ypač nepa
kankamas kojų ištiesimas per

PASIBAIGĖ DIDŽIAUSIA BYLANACIŲ
Tai Majdanek stovyklos, Len

kijoje, prie Liublino. Ji įkurta 
Himleriui įsakius ir ve’kė 1941 
— 1944 m. Buvo pati didžiausia 
stovykla nacių laikais. Joje tilp 
davo iki 150 tūkstančių kalinių. 
Be to, ji pasižymėjo ir savo žiau
rumu.

Kaliniais į ją buvo patekę žy
du, lenku, rusu ir kitu tautvbių 
bei visokio amžiaus ir išsilavi- 

trumpais, tanki ąis ė^hgshį.aįs.. 
Taigi yra vyrų ir įiiĮbįeęų,' kurie

kojų žingsniais, periausiai yra, 
kada pagal Jurgi ir kepurė — 
pagal vyra ar moterį —4r.-žįpgs- 
mų ilgis. į; 5';; ęjf;; U f

Prisimenu, mano amžiuj buvo 
ir tokia mada, kada moterys, 
ypač madingos ponios, dėvėjo 
labai siaurus sijonus (sukneles) 

negalėjo žengti ricfrmalauskelius — vaikščioja kelius pel" ■lr
daug pirmyn atkišę. Bet tai turi j žmgsnio - vaikščiojo karp su- 
įtakos mados: dėvint aukštomis 
kunimi's batus — kūno svoris 
per daug virsta ant galų pirštų 
ir lengvesniam lygsvaros išlai
kymui kojos per kelius kiek su
lenkiamos. . - ■ . '

Moterų, eisenoj, kaip ir vyrų, 
pastebimas krypavimas į šalis, 
ypač storos moterys linkusios 
savo eiseną palengvinti krypavi
mu į šalis. Taip pat yra moterų, 
kurios eina ilgais žingsniais, bet 
daugelis jų, ypač jaunesnės, eina

pančiotos vištos, trumpais zings-1 
neliais. Ką gi, madai nepasiprie
šinsi. Sakoma: “Geriau be gal
vos, kaip be mados”.

Moterų eisena, nors ir ne visų, 
pasižymi judesių lengvumu. Jos 
mėgsta daugiau savo judesius 
kontroliuoti — daugiau rūpina
si savo išore, bet jų eisenoje 
daugiau ir dirbtinumo.

(Bus daugiau) 

TTT

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius

Inž. LIŪDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip5 PRAEITIES ŪKANŲ ATEINA LIETUVA.

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.

3 — Naujienos, Chicago, 8, HL Wednesday, July 15, 1981

įvyko . Jie galėjo' lengviau at
siminti pačius kaltinamuosius, jų 
eitas pareigas stovykloje, bet- 
ne kiekvieno iš jų įvykdytą bau- 
dž'amąjį darbą, padaryta nusi
kaltimą. Gi kiek teko sekli vak. 
Vokietijos teismų darbą, tai jie 
tebauažia patrauktus baudž amo- 
jen atsakomybėn tik įi c džius 
kiekvieno padarytą nusikalsta
mąjį darbą.

Kad pave’kus į teismą, išva
karėse prieš paskelbiant spren
dimą buvo prie jo pačia yta ata- 
*‘nkama aemonstraci’a su plaka- 
4ais. Be kitų įrašu, ant pastarųjų 
buvo ir nusiskunc imas ter in gu
rno praktika, bene liečiančia dek 
rimą bylų ir bausmes. Qi teis
mui paskelbtus sprendimą salė
je buvę žiūrovai sukėlė triukš
mą protestuodami pirmiausia dėl 
bausmių, dydžio. Tokį nubaudi
mą jie laikė skandalingu daly
ku, aukų įžeidimu, vadindami 
nubaustuosius banda, kuri su- 

, varytina už grotų ir kt.
Ap'e sprendimą daugkas pa

aiškės iš jo motyvavimo, surašy
to ant kelių šimtų mašinėle ra
šytų lapų. Jis bus paskelbtas 
vėliau. ' •

Kiek teko nugirsti, nepasiten
kinimas tokiu suprendimu buvo 
kilęs ir užsieny. Kas liečia vak. 
Vokietijos visuomenę, tai, atro
do, jai nusibodo jau tokios' by-j 
los. Todėl ir į šitą nekreipė kažrl 
kiek dėmesio. Ir čionykštė spau-\ 
da pirmiausia yra -užsiėmusi Mas; 
kvos naujausia akcija, siekian
čia -užliūliuoti Bonną ir kitus- 
laisvus vakariečius raketų rei- 

±aluose., jGįal' todėl ir joje buvo 
užuomina, kd ;šr byla bene bjiš| 
jau paskutinė.':Bet, žinoma, ne-’ 
atrodo, kad šita£p būtų, nes šios 

. rūšies byloms jgasenėjimas nu
trauktas, ;gi j ieškantieji nusikal
tėlių visada ras; 2
• Šitas-.sprendimas bus apskųs
tas toliau. Kiek teko nugirsti, 
jį apskųs prokoratūra ir nubaus- 

Kaip tik praeitą mėnesį su
kako 40 metų nuo nacių-sovietų 
karo, kuris faktinai tą paktą pa
naikino. Dabar sovietai aiškina, 
kad tas paktas nebuvo Stalino 
klaida.- Mat, jis buvo įsitikinęs, 
kad anksčiau ar vėliau D. Bri
tanijai pasiseks : susikalbėti ;su 
Hitleriu ir jį pasiųsti į Rytus — 
prieš sbvietųs. Tokiu būdu pa- 

' ktas garantavęs;Hitleriui saugų 
užnugarį, jį visų pirma pasiun-| 
tė prieš Vakarus ir“tuo pačiu 
Vakarus privertė dairytis sąjun
gos.su ... sovietais. Tokia sąjun 
ga pasidarė jau visai logiška 
Hitlerui užpuolus Staliną. 

m . .

Stalinas tikėjosi; Hitlerio puo
limo,; bet ne taipę greitai. Už tat 
visas vakariečių žinias apie Hit
lerio pasiruošimus karui prieš1. 
Sovietiją jis laikė Londono pro
vokacija, . siekiančia sugadinti- 
santykius su naciais dar prieš 
laiką. Juo labiau, , kad jis sam
protavo, jog naciai turėtų puo- 

j Įima pradėti pavasarį. Jei jis ne-

nimo vyrų, moterų ir net vaikų 
iš 28 kraštų.

Pagal vokiečius, joje buvo su
naikinta ne mažiau 250 tūkstan
čių kalinių, o pagal lenkus — 
apie m^ijoną. x

■ Naikinimas kalinių buvo vyk
domas nuodijant dujomis, 'nuo
dingomis injekcijomis, nušovi
mais, prigirdymas ir mušimais 
bei užmušimais.
'^■Šį k'artą^kaltrrrimaisiais buvo 
patraukta keliolika• asmenų. -Bet 
bylai einant viena buvusi "sto
vyklos prižiūrėtoja mirė, trys 
prižiūrėtojos ir - gydytojas • jau 
1979 m. yra išteisinti, o vienam 
sanitarui- byla- sustabdyta, dėl Jo 
širdies"sunegalavimo. Todėl .by
los pabaigos tesulaukė šeši kal
tinamieji; Iš -jų penki yra nu
bausti, o vienas išteisintas.

. . Iš nubaustųjų tik .•viena buvu- 
':si prižiūrėtoją nubaustą dų kan-Į 
'fu laisvės atėmimu iki gyvos gal 
vos. Ji nubausta už du nužudy
mu. Kiti keturi nubausti nuo 12 
iki 4 metų laisvės atėmimų; Nu
baustiesiems prokuratūra reika
lavo didesnių bausmių. -J .

Byla buvo sprendžiama penkis 
. metus ir 7 mėnesis. Tai bene il
giausiai besitęsusi byla' iš visų 
šios rūšies išspręstų. Priežastys 
tokio delsimo buvo: sunkumas 
išaiškinti pačius - nusikaltėlius ii? 
nustatyti jų nusikalstamą dar
bą.'Mat, visiems atvejams svar
biausi • įrodymai buvo liudytojai, 
Jų susirinko keli šimtai, kurie 
yra išsimėtę visame pasaulyje. 
Be to, jau keliasdešimt, metų po

tųjų gynėjai. Ar pirmoji skųs j prasidėjo 1941 m. gegužės mėn., 
visą sprendimą, ųr tik dalį, nete j jįs tikrai nėttirėtų prasidėti —Į- 
ko nustatyti. /Taip pat nepasise-J galvota Kremliuje — birželio 
kė. nustatyti;^ar nubaustųjų visi I mėn. pabaigoje, bet kitų metų 
gynėjai skųsis. Kas liečia ištebj pavasarį.
šintąjį, tai, žinoma, dėl jo nieT 
kas nesiskųs, nes į galą ir pati 
prokuratūra atsisakė kaltinti jį:

J. Kairys

LIETUVIŲ. BAŽNYČIA 
MEKSIKIEČIAMS

Lietuvių statyta Town of Lake miesčius.
šv. Kryžiaus bažnyčia su visomis 
salėmis, mokyklomis ir visų 
turtu perleista meksikiečiams.

šios bažnyčios pastatymas lie- Marquette Parke 
tuviams kainavo apie 4 milijd-  
nūs dolerių. Tai buvo gražiau
sioji senosios ■ kartos lietuvių pa
statyta bažnyčia. Jaunoji karta

KĄ KITI RAŠO;

Iš KITOS PUSĖS
PASAULIO LIETUVIO 4 Nr- pirincipo buvo neteisėti ir juos 

yra PL Jaunimo Sąjungos afsi- irgi reikėtų reikalauti, jei ne pa
šaukimas:
PANAIKINTI MOLOTOVORI- Į 
BENTROPO PAKTĄ, tarytum 
jis dar veiktų. Atsišaukimo teks 
te tačiau aiškinama, kad renka
mi parašai po peticiją tik Vaka
rų Vokietijos vyriausybei, rei
kalaujant ‘viešo pasmerkimo’. 
Jau vien toks suredagavimas iš
duoda atsišaukimo autorių ne tik 
gerus norus, kuriais neabejoja
me, bet, deja, ir nesugebėjimą 
logiškai galvoti. Ar pasmerkimas 
yra lygus panaikinimui? Ar ne
būtų tiksliau, norint smerkti pra 
eities aktus, rinkti parašus Jal
tos susitarimo, kurio praktiškai 
laikomasi, pasmerkimui, kai tuo 
tarpu M--R. paktas jau yra ne-

R EI KALAUKIME naikinti, tai bent viešai pas
meiki i- Bet kas turėtų padaryti? 
Irgi Bonnos vyriausybė, kuri 
siekia geriausių santykių su so
vietais? tm

(Iš Dirvos)

68-tas LIET. VYČIŲ VALSTY
BINIS SEIMAS

APDOVANOS JAV KONGRES 
MANĄ C. F. DOUGHERTY
Šįmet L. Vyčių didysis suva

žiavimas įvyks rugp. 19-23 die
nomis, Scranton Pa. Universi
teto patalpose. Nariai Pensyl-. 
vanios kuopų 46-tos iš Forrest 
City,. 74-tos iš Scranton ir 143- 
čios iš Pittston tvarkys priėmi-

grąžinamos praeities dalykas? 1delegatų ir svečių.
A / o r* f'TTCY'h

Tokiu būdu paktas išplaukė iš 
susidariusių sąlygų, kaip ir anks 
tyvesni'trys Lietuvos-Lenkijos 
pasidalinimai. Žinia, jie visi., iš

senosios darbo neįvertino. Ji iš
bėgiojo po laukus, tolimus prie

Kun. Mykolaitis, tos bažnyčios 
klebonas, būsiąs perkeltas į 
Šv. M. Marijos Gimimo parapiją

Vienas labai svarbus įvykis 
seimo metu yra įteikimas Kun. 
Jono Jutkevičiaus “Draugas Lie 
tu vos” pažymėjimą ne lietuvių 
tautybės asmenim, kurie parodo 
paslaugų ir dirba lietuvių tautos 
laisvinimo bei . kitais svarbiais 

•reikalais. 4 ' > • •.
Kongr. Charles F. Dougherty 

užsitarnavo šios pagarbos veiks
mais kaip pirmininkas “Ad-Hoc” 

I Kongreso Baltijos Valstybių-Ko 
’ biteto. Jo parama-įstatėmų lei
dimas dėl finansinės pagaibos iš- 
laikyti Lietuvos atstavą Washin
gton D. C.; jo pastangos paleisti 
kaltinamus : suimtus demonstpuo 
jant-prie Sovietų Ambasados pe
reitą metą ir daug kitų svarbių 
darbų’Lietuvos ir Rietuvių nau
dai.
“ Tarpe daug kitų šiaip pagerb
tų praeityje buvo. JAV atstovų 
rūmų pirm. John McCormack, 
kongr. Peter Rodino, kohgr. 
Sam Stratton,- kongr. Edward 
Derwinski ir pereitą metą kun. 
Michael Bourdeaux, direktorius 
Keston Kolegijos, Anglijoje.

Per daug, daug .metų L. Vy
čiai, pareikšdami padėką ir pa
garbą įtakingiems, .vadovams; su 
randa vis didesnę .grupę šali
ninkų ir platina pažinimą ir. ak
tyvią paramą Lietuvos laisvini
mo pastangoms aukštose sfero
se;- ' ,

. Šimtais Vyčių kuopų atstovų 
iš visos Amerikos susirenka sei
mo metu ne tik ,pasisvečiuoti?su 
draugais, bet ir. nustatyti takus 
darbams — Dievui ir Tėvynei — 
per ateinančius metus. Smul
kesnius pranešimus paskelbsime 
vėliau, - ė zJcs

IllPlti i n ’

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
S • -LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir • mokslo 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės Ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 565 pusi, knyga kainuoja tik $3.

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

. tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 82.

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

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
Įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės Ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardžių pavadinimai ir jų vertimai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusL knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina Tfl.

> KĄ LAUMES LEME, rašytojos Petronėlės Orintaitės ati
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik 13. i

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupraf- 
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 teise*. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

'• SATYRINES NOVELES, M- Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertima*. 200 p< knygoje yr» 40 sąmojingų novelių. Kaina $2.

Knygos gaunamo* Naujienose, 1736 So. HaJsted St., Chicago, 
IE B0608. Užsakant ?*Jtu, pridėti 'doleri yerwfintimo Išlaidom*,

s%25c4%2585jungos.su
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Pavergtų Tautų Savaitė
i

Vakarykščių Naujienų pirmame puslapyje paskelbė
me prezidento Ronąld Reagano proklamaciją, skelbiančią 
trečiąją liepos savaitę Pavergtų Tautų Savaite ir Įsakan
čią pareigūnams tos savaitės bėgyje priminti viso krašto 
gyventojams visas pavergtas tautas ir priminti apie rei
kalą padėti joms siekai savo laisvės.

Prezidentas Eisenhoweris Pavergtų Tautų Savaitės 
rezoliuciją pasirašė 1959 metų liepos 18 dieną. Atstovų 
Rūmų ir Senato rezoliucija Įteikta Kongresui liepos 17 ,d- 
Ji buvo pasirašyta liepos 18 dieną, o prezidentas Eisen- 
Iioweris liepos 19 d. prasidedančią savaitę paskelbė pir
mąja Pavergtų Tautų Savaite Amerikoje.

Pavergtų Tautų Savaitės rezoliuciją paruošė Ilinois 
senatorius Paul Douglas. Minėtą rezoliuciją jis ilgai ruo
šė, kol susitarė su Senato bei Atstovų Rūmų vadais. Kada 
rezoliucija buvo aptarta ir dėl jos teksto susitarta, tai 
ji buvo pąsiūyta ii’ vienbalsiai priimta.

Amerikos Lietuvių Taryba buvo pirmoji, kuri pa
siūlė priimti rezoliuciją pavergtai Lietuvai išlaisvinti. 
Besvarstant Lietuvos pavergimo istorijos tekstą, kilo min
tis rezoliuciją praplėsti. Vietoj vienos Lietuvos, pasiūlyta 
paminėti ir kitas Sovietų karo jėgų ir policijos paverg
tas tautas. Lietuva yra nedidelė valstybė, tauta negausi, 
bet jeigu bus apimtos visos Sovietų karo jėgų pavergtos 
tautos, tai bus paruoštas planas visoms pavergtoms tau
toms išlaisvinti ir bus nustatyta JAV politika pavergtų 
tautų atžvilgiu. Tai buvo senatoriaus Douglas pasiūly
mas. Jis buvo visų priimtas. Kas iš lietuvių pasiūlė ir 
kaip lietuviai dirbo su senatoriumi pougląs šiam projek
tui pravesti, paminėsime kita proga ,bet dabar pasaky
sime, kad i Pavergtų Tautų skaičių buvo Įtrauktos šios 
valstybės: Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija, Ukraina, 
Vengrija, Gudija, Čekoslovakija, Rumunija, Rytų Vokie
tija, Bulgarija, Kinija, Armėnija, Azerbeižanas, Gruzija,, 
Šiaurės Korėja, Albanija, Idel-Uralas, Tibetas, Kazachi
ja, Turkestanas, Šiaurės Vietnamas, o paskutiniu metu 
prisidėjo ir Afganistanas. Jau praeitais metais Afganis
tano studentai Chicagoje maršavo kartu su kitais Pa
vergtų Tautų atstovais, jų tarpe ir lietuviais. Jie protes-

Utį

Julijos ir Emilio Sinkų sodyboje sekmadieni, liepos 19 d., 
Kaiifoj'nijoje, St. Monica mieste, įvyks didelis lietuvių 
piknikas. Sinkų sodyba yra pačiame pajūrio pakraštyje.

Sinkai nuoširdžiai priims visus atvykusius.

tavo prieš Sovietų karo jėgų Įsiveržimą Į Afganistaną 
1979 metų gruodžio 24 dieną.

Pavergtų Tautų Savaitė , tapo visos Amerikos savai
te visoms pavergtoms tautoms prisiminti ir aptarti bū
dus, kaip padėti pavergtoms tautoms išsilaisvinti. Pa
vergtų Tautų Savaitę pavergtų tautų atstovai suruošda
vo didžiulę eiseną miesto centre, pasakydavo protesto 
kalbas ir prašydavo galingas valstybes ir galingas tautas 
padėti išlaisvinti į pavergtąsias. Pirmais metais Pavergtų 
Tautų Savaitėmis būdavo suruošiamos didelės eisenos. 
Pavergtų Tautų atstovai susirinkdavo Chicagos šiaurėje, 
o vėliau organizuotai ir tvarkingai pramąršuodavo pa
čiomis didžiausiomis Chicagos gatvėmis.

Pavergtų Tautų Savaitės labai nepatiko Sovietų Są
jungai. Rusai negalėdavo pakęsti, kad Chicagos, New 
Yorko, Bostono ir Washington© gatvėmis pramaršuotų 
nuo Sovietų karo jėgų ir policijų pabėgę lietuviai, latviai, 
ukrainiečiai, armėnai ir kitų tautų atstovai. Sovietų val
džia siųsdavo protestus, reikalavo panaikinti Pavergtų 
Tautų eisenas, sustabdyti protestus. Aiškino, kad tai pa
kenksią geriems Sovietų ir JAV santykiams.

Bet rusai nieko nepajėgė padaryti. Atsakingi Ame
rikos atstovai aiškino, kad Amerika stoja už visų tautų 
laisve.

Pirmųjų Pavergtų Tautų protesto eisenų metu lie
tuviai geriausiai pasirodydavo. Lietuvių eisenos būdavo 
pačios didžiausios ir Įspūdingiausios. Maršuodavo šauliai, 
ramovėnai, Įvairios jaunimo grupės, o ypatingai gausios 
būdavo lietuvių skautų grupės. Skautų būdavo keliąs gru
pės, bet gausiausioji būdavo vyresnio amžiaus skautų 
grupė. Lietuvių eisena būdavo pati ilgiausioji. To meto 
Chicagos dienraščiai dėdavo lietuviškų skautų nuotrau
kas. Vienur skautai ir skautės būdavo parodytos eisenoj, 
kitur su vėliavomis, o trečiur būdavo moteių su skautų 
uniformomis.

y. KAROSAS

ĘELIdlJOg VAIDMUO LIETU 
VOS LAISVĖS KOVOJE

įjs&iny§|

JojpJJ ^ąvo ir sie-
žiah LKB i$šąuj£ė griež
tą pasįpri^iftūjią l^p^Kvatyvių 
įįtąliky sLuuLsmgost-, k?ip ma- 
l.ėijie pogrin.d^įp "P^yu ir Tė- 
vynj^’’ sayijaidos pareiškimuo
se. duL§xųs priešingumas 
^yja J§ įį^r^inių ir
kąirtyju |04vįą srovių, nes 
I-KB Kronikos laikysenoje įžiū- 
rūgąs Iįfnyi}.-įfįį4pi^įįįįį.^s ar pa- 
LaifayitfUf įj^u-yos okupantui, 
tiks|p kjĮu g|§^^įįpg lįpiėti sa
vų gerves pgzisten-
pj|ųs s%b’^s if ko ggro tĮapti ko- 
jį^mistinėš partneriu,
^įip s/r-J4jį^i y§į§tyįėsc.
. 4pt>iiarr| Kai^įj^ ^žnyčios 
yjjgpngpi yptuvf^ įjjgyf s kovo
ja, dar'tekių atsizxrigij i i0? is- 
torinį vaidmenį lietuvių tauto
je. Visoje Vakarų Europos isto
rijoje Katalikų Bažnyčia vaidi- 
np įvęjppą vaidmenį, paskirų 
valstybių susidaryme >r jų kul
tūrą įssįyystym.ę Tose valsty
bėse, kuriose Katalikų Bažny
čios siekiai kovoje už savo eg
zistenciją sutapo su tos pačios 
valstybės siekiais, kaip Ispani
joj e-kovo j e prieš arabus ir žy
dus; Airijoje — kovoje prieš an
glus ir protestantizmą; ar Len
kijoje — kovoję prieš Rusiją ir 
Vokietiją, kur drauge buvo ko- 
voama pries pravoslavią ir 
protestantizmą, -katalikybė su
augdavo su tos valstybės civili
zacija ir tautos kultūra į viena- 
Iytį'kūną.-4 J, -y : : - ' /

* Visai kitokį vaidmenį vaidina 
Katalikų Bažnyčia tose tautose-

kurios buvo pavergiamos kata
likiškos valstybės. Čia pati Baž
nyčia buvo panaudojama pavęrg 
tos tautos nutautinimui ir su- 
virkškinimui

Pirmieji krikštytojai kryžiuo
čiai ir kalavijuočiai kardu ir ug
nimi sunaikino prūsus ir paver
gė latvių gentis. Prieš lietuvių 
gentis iškilo ta pati grėsmė. Min 
daugas už krikštą turėjo ordinui 
užra$vti Žęmaitiją, o vėliau už 
“tėvišką” globą dotacijomis už- 
^a^yti ir likusią DLK dalį. Jo
gaila už kr’š^ą perleįdo Lenki
jai visą didžiulę Didžiąją Lietu
vos Kuniaaikšti'ą ir per Bažny
čia prąsidė'o s’stemingas lietu
viu tautos lenkinimas ir jos tau
tinės kultūros naikinimas. Nuo 
tautinės mirties lietuvių v tautą 
išgelbėja atėjusi Reformacija, 
žiužis Lietuvos reformacijai 
vėl atgijo beatodairiškas lietuvių 
kalbos ir tautinės kultūros nai
kinimas, svarbiausia panaudo
jant tam tikslui Katalikų Bažny
čią. Prasidėjęs XIX am. tąutinis 
atgimimas rado atramą protes
tantiškoje Mažojoje Lietuvoje ir 
Apšvietos amžiaus idėjose, bet 
sutiko didelį pasipriešinimą su
lenkėjusioje dvasininįdjoję. Tik 
maža katalikų kunigų dalis buvo 
įsijungusi į tautinį atgimimą 
Dėl tos priežasties katalikybę lie 
tuvių taųtpję nevisai sutapo su 
tautiškumu.

Pasirodęs pirmas LKB Kro
nikos numeris, Kuriame -kun. J. 
Zdebskis teisme prabilo krikš
čionybės ir lietuvių tautos gynė-: 
jo 'Vardu, sukėlė entuziazmą ir 
evangelikų tarpe. Tas pats pasa

Visi žinojo, įsąd ĮLietuva yra rasų okupuota, todėl 
visiems buvo suprantamas toks gausus protestuojančių 
skaičius. Stebėtojai nustebo, kai lietuvių Pavergtų Tautų 
eisenose skaičius žymiai sumažėjo. Kur dingo tie lietu
viai, kurie taip gausiai dalyvavo? ! ;

Pasirodo, kad aukštoji lietuvių skautų vadovybė, nu
tarė trečią liepos savaitę skautus išvežti Į Pako fąrmą. 
kuria jiems leido naudotis amerikietis Rochas, Bridge- 
porte turėjęs vaistinę. Kodėl jaunimui išvežti iš Chicą- 
gos buvo parinktą trečioji liepos savaitė?

Išaiškinę, kas pasiūlė skautus išsiųsti iš Pavergtų 
Tautų Savaitės iš Chicagos, žinotume, kas yra daugelio 
lietuviškų nesusipratimų ir skaldymo priežastis-

Reikia manyti, kad lietuviai Pavergtų Tautų Savai-: 
tės svarbą supras ir kiekvienais metais vis didesnis žmo
nių skaičius Pąvęrgtų Tautų Savaitės primenamoms min
tims pritars. Turėkime galvoje, kad tai yrą lietuvių ini
ciatyvos darbas. Prięš Pavergtų Tautų Savaitę pirmiau
sia pasisakė Krejnliaus valdovai. Lietuviai neturėtų 
kenkti lietuvių ir Amerikos pastangoms.

Visi šeštadieni turėtų būti Pavergtų Tautų ruošia
majame mitinge ir eisenoje. Visi privalo pasisakyti už 
pavergtų tautų laisvę ir nepriklausomybę.

kytina apU didvyrišką Nijolės 
Sandūnaitės ar Viktoro Petkaus 
laikyseną teisme ir kalėjimuose. 
Tuo laiku LKB Kronika buvo 
griežtai pasmerkusi Vatikano 
pataikūnišką Rytų politiką, iš
drįso męsfi tokį kaltinimą:

-Vatikąnui suteikus kai ku- 
rįęms tarybinei valdžiai “loja- 
liem^” kunigams monsinjorų ti
tulus ir tuo pačiu tarsi aproba
vus jų elgseną, nomianavus vys
kupais valdžios parinktus kandi
datus, tylint apie skaudžią tikin
čiųjų padėtį Lietuvoje, pasigirdo 
balsų — Vatikanas suklaidintas! 
Čekistai prasiskverbė į Romos 
kurią! KJes išduoti!” (LKB Kro 
nįką, No. 4).

Tąip tvirtai pradžioje laikėsi 
kąį^IikisJjas pogrindis, kol susi
gaudę Vatikano Rytų politikos 
posūkyje, ieškoti sambūvio ko
munistinėje santvarkoje- Pana
šių posūkiu pasuko didžioji ka
talikų dalis išeivijoje, kas sukė
lė skilimą ir kietas vidujines 
kovas lietuvių tautoje. Sunku 
ųumatyti kuria kryptimi nurie
dės tolimesnės vidujinės kovos, 
neą jų pakrypimas viena ar kita 
Unksme, priklausys nuo pasau
linės potįtikos raidos.

Vykstą gretimoje Lenkijoje 
įyykiąi gali iš pagrindų pakeisti 
pasaulinę politiką, nutraukiant 
detente ir sugrąžinant šaltąjį 
kąrą, Tuo atveju Lietuvai atei
tų sunkios dienos, nes Maskva 
sunaikintų bet kurią pogrindžio 
veiklą, palaidodama po ta pačia 
velėna visas besiveržiančias po
grindžio sroves ir sąjūdžius. Vėl 
kapų tyla apgaubtų kraštą.

■•F L if ■ tL
.Bet yrąrir. kitas galimumas. 

Afganistanas* ir Lenkija akivaiz
džiai f įrodė? Maskvai būtinumą 
surasti modus vivendi su domi
nuojančiomis religijomis ‘ tuose 
kraštuose, norint jas užvaldyti 
ar išlaikyti juose komunistines 
santvarkas. Lenkijos Katalikų 
Bažnyčia ta proga laimėjo nau
jas privelegijas ir tikisi jų dau
giau laimėti už paramą* stabili
zuoti Varšuvos komunistinės vy
riausybės politinę padėtį. Spau
da pranešė, apie daromas nuo
laidas Sovietų Sąjungos maho
metonams, atidarant kai kurias 
mečetes ir leidžiant atspausdin
ti religines knygas. Tai daroma 
su aiškiu tikslu paveikti į Af
ganistano ir visų kitų Islamo ti
kėjimo kraštus ir apraminti jų 
kietą pasipriešinimą Sovietų 
skverbimuisi į Artimuosius Ry
tus.

Jei Maskva numato plačiau pa 
naudoti religinių laisvių manev
rą, tai jis pirmon eilėn turėtų 
būti pritaikytas Liętuvos Katali
kų Bažnyčiai. Priėjus prie susi
tarimo, katalikai atgautų įgan 
plačias laisves, bet tuo pačiu bū 

(Nukelta į ;> ptd

STEPONAS KAIRYSLIETUVIU TAUTINIO ATGIMIMOSĄJŪDIS v
(Tęsinys!

Toliau programos Įvadas pateikia trumpą 
Lietuvos ūkio evoliucijos apibudinimą, prariedant 
nuo baudžiavos Lietuvoje panąj^inimp, pažymė
damas, kad kapitalistinis ūkis ir pąs mus spar
čiai plinta žemės ūkyje bei pramonėje. Kapitalis
tinio ūkio plėtotė sudaro ir pas mus panašią kaip 
Vakaruose padėtį — prpletąrįną iąl^jrjinkų bei 
amatininkų dalį ir iškelia kapitalistinę buržua
ziją; susidaro tie patys, kaip ir Vakaruose, san
tykiai — išnaudodamiejį ir išnąudptpjai.

Programos Įvada ętolįąų Ippįtalisti-
nio ūkio ydas. Pąšąliptį jo blogumus tegalinti sp- 
cialistiškai spsįtvarkiusi visuomenė, kapitalisti
nio ūkio išnaudojamieji patys tegali išsilaisvinti, 
kartu išlaisvindami visą žmoniją. Viąų išnąųdo- 
jamųjų kelias yra tas pats, nes vi^ų-jų padėtis 
yra vienoda ir tas pats yra visų priešas. Iš čia 
eina visų pasaulio darbininkų vienybė.

Darbininkų kova už išsilaisvinimą yra ir po
ke, e kova už politinę laisvę, už-geresnes sąly
gas K< voti ‘ • bręsti, už galimybę patiems darbo 
žmonėms tvarkyti savo reikalus demokratinėje 
santvarkoje. Steigiamoji Lietuvių Socialdemokra
tų Partija ir turinti uždavinį “suorganizuoti ir 

paskubinti luominę Lietuvos proletariato kovą 
tiek ekonominėje, tiek ir politinėje jps lįąlyje? ąy- j 
rodyti tos kovos siekimus ir “pareiginius jos 
laipsnius”.

Toks yra sutrumpintas programos jy.MP j#" 
rinys. Programos pagrindimas yrą grynai 
“marksinis” ir toks, koks yra buvęs vokiečių bei 
austrų socialdemokratuose. Iš jo aiąkėją ir-visiš
kas programos autorių susiorientavimgą j 
rus — ten buvo ieškoma Lietuvos ūkyje vykusių 
pasikeitimų išsiaiškinimo ir veiklai sektinų pa
vyzdžių.

Pirmykštė politinės programos redakcija, 
priimta steigiamojo susirinkimo, nekeičiant jos 
suformulavimo, buvo tokia:

“Idant kuo veikiausiai susiorganizųpti įf pfi- 
įsirengti prie užvedimo socialistiško surėdymo;

idant užtikrinti dąrbipinką lųąmuį 
džiausią gerovę įp kųp pląčiąųsią pąlįtįpę Ijųpgy; 
bę šiąje pereiginėje gadynėje;

I Jetuviška Sąeialdepap|ępatįšką Partija, Pa
remdama ant augš.eiau pa4ųotų pąipątų, stato se
kantį programą-minimum: ••

Savistovi demokratiška respublika, suside
dantį iš Lietuvos, I^enkijos, ir kitp šąlįų, paremta 
ant lįuosos federacijos.”

Papildančiame politinę programą skyriuje 
“Klausimas Lenkijos, Latvijos, Bąltgųdijo^ ir 
Mažgudijos” dar pasakyta:

“Kadangi reikalai proletariato tų šalių poli
tiškame padėjime yra visiškai vienodi su reika 

lais Lietuvos proletariato; kadangi tik išvien ei
nantis politiškas yęikįipąs dabininkų luomos visų 
paminėtų šalių užtikriną jiems užganėdinimą jų 
lųpminių reikalavimų — Lietuviška Socialdemo- 
knątija stato sau sekančius siekimus:

1) Susitarti su socialistiškomis organizacijo
mis proletariato Lenkijos, Latvijos, Baltgudijos 
ir Mąžgųdijos, idant išvien prisirengti prie kovos 
sų prispąųdįnių, slėgįapčiu juos visus.

2) Pastatyti prieš tų šalių proletariatą rei
kalingumą Įnešti Į jų programą-miniipųm reika
lavimą laisvos, federališkos, demokratiškos res- 
ppblikos.”

Dėl santykių su Rusija, be to, dar pasakytą;
“Kaslink abelnai rusiškos konstitupijos, tai 

Lįetųvįšką Socialdemokratija apreiškia: jeigu ji 
(konstitucija) būtų galima anksčiau, negu išmuš 
ącįypą kovos ųž ląisvą respubliką (Lietuvos), || 
(paptįja) dąlyyaps toje kpypje; bet ir pą Įgijimu 
kplįstitųpųos kPV9s už savo-plątesnĮ sie
kimą.”

Yą4iPa^’ vĮsiško nuo Rusijos ątsisky-

Toliau programoje dėstomi būsimos respuo- 
lįkos konstitucinės santvarkos pradai. Bet kurių 
rinkimų pagrindan dedamas visuotipio, slapto, 
lygąus ir tiesioginio balsavimo principas, prisi- 
Ijiikpnt proporcingos rinkimų sistemos. Patikri
nimas asmeniui visų jo pilietinių ir politinių tei
sių bei laisvių, neatsižvelgiant į lytį, tautybę ir 
tikėjimą, žodžio, spaudos, susirinkimų, draugijų 

laisvės ir ląisyės darbininkams streikuoti patikri
nimas. Demokratinio vąldymosi principo Įgyven
dinimas valstybėje ir savivaldybėje. Referendu
mo teisė gyventojams, priimant Įstatymus. Vietoj 
kariuomenės — milicija kraštui ginti. Progresyvi 
mokesčių sistema. Privalomas ir nemokamas švie 
timas. Nemokama gydytojo pagalba susirgu- 
siems. Ir pagaliau “pripažipimąs tĮkėjįn).Q priva
čiu dalykų, išnaikinimas visų išdavimų iš kasos 
draugijp§ ąpt bąžnytįpįą ir tįkėjimiškų dalykų. 
Bažnytinės ir tįkėpmiškps kuopos reikia laikyti. 
per privatiškas draugystes, kurios veda savo rei
kalus visiškai savistoviai.

LDSP progpapos antrąją esminę dalį sudaro 
“apgynimus ekoponpškų reikalų darbininkų luo
mos”. Ji prasideda nuo 8 valandų darbo dienos 
reikalavimo ir toliau kalbą apie Sąlygas 
nepilųapepiaps H mpterims, gpįę sąpįtąrįpes 
darbovietėse sąlygas, apie socialinį dirbanęįuju 
draųjiįrpą senatvėje, ligąje ir npdarbo metu, ąpie 
minimalaus už darbą mokesčio nustatymą, apie 
Įstatymus darbo sąlygoms normuoti kaimo dąrbi- 

1 ninkąms, amatininkams, prekybos tarnautojams. 
Į Tas programos skyrius baigiamas tokio turinio 
aštuntuoju punktų: “Paėmimas iš palen^vo į 
draugijos valdymą žemės, produkcijos Įrankių ir 
komunikacijos dalykų.”

(Bus daugiau)
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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 j:

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

OR. PAUL V. DARGI* 
GYDYTOJAS II CHIRUICAS 

Community kilni k ©t 
MtcHcinac dl rektoriuj

1938 t, MUmbelsi RdL tt
VALANDOS: 8—Q darbo dienomii 

kas antra, šeštadieni 8—3 vū. 
TsL: 542-2727 arW 542-272?

ir

TEL. 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIU LIGOS 

3907 West 103rd Street

Valandos' pagal susitarimą

SUSIRINKIMU

Chicagos Lietuvių Našlių ir Našliu- 
kių klubo metinis piknikas Įvyks sek
madienį, liepos 19 d., Vyčių salėje, 
47th ir CampbeL. Pradžia 12 vai. 
Komisija gamins namie darytus val
gius. Bus labai smagi muzika ir kitų 
Įvairumų. Kviečiame visus dalyvauti.

Komisija ir Valdyba

— Specialistai, tyrinėję lavo
ną, nustatė, kad politiko Alex 
Seith žmona mirė natūralia mir
timi, nes jos organizme nesu
rasta nuodu.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTQMET RISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71 st St. TeL 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

, GARSĖJA PROF. DR. VYTE
NIS VASYLIŪNAS

Dažnai gėrimės prof. dr. Vyte
nio _M. Vasyliūno vargonų kon
certais, girdime jį akompanuo- 

’ j ant mūsų solistams dažniausiai
Dr. LEONAS SEIBUTIS ivairių bei

INKSTŲ, kŪSLĖS IR
PROSTATOS CH1RURGUA 
2656 WEST 63rd STREET

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

Razidencijos faltL: 448-5545

FLORIDA

'Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St; Petersburg, Fla. 33710 

Tel. (813) 321-4200

mų progomis. Jis dažnai groja 
ir vokiečių publikai.

Vokiečių spaudoje vis dažniau 
pasirodė jo koncertų aprašymų. 
Nurodoma, kad klausytojai vis 
labiau vertina jo grojimą, pasi
žymintį originalumu, suteikian
čiu patra^Klumą.

Muzikos kritikams nuostaba 
kelia ir ta aplinkybė, kad prof. 
Vasyliūnas yra ne muzikas pro
fesionalas, bet mokslininkas 
astrofizikas, Max Plancko bend
rovės aeronomijos instituto na- 

j rys. (Vokietijos LB Inf.) 
;:-------------

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

X

5Apdraustas perkrausimas 
iš įvairi y atstūmę. 

ANTANAS VILIMAS 
Tai. 376-1882 arba 376-5996

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos is W0PA, 

1490 kiL A. M.

Lietuvi v kalba: kasdien nuo pirma- 
dienio' iki penktadienio 4:00-4:30 
vai. popiet. Šeštadieniais ir sekma- 
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto.

Vedėja — Aldona Daukus 
Telof.: HEmlock 4-2413

*159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, IL 60629

“Lietuvos Aidai” 
KAŽĖ ŠRAŽbŽIONYTt 

vedėja

Kasdien nuo pirmadienio iki pent 
Udienio 8:30 vai. vakaro- 

Visos laidos 2 WCEV stoties, 
‘banga 1450 AM.

St Petersburg, FU, 12:30 vai. p.p. 
2 WTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

Chicago, Blinots 60629 
Tėlet 778-5874

PATS skaityk IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
Tel.: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriui;

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

Rūpestingam vyrui, veikliam visuomenės veikė
jui, pareigingam Marquette Parko Lietuvių Na

mų Savininkų Sąjungos vicepirmininkui
Aukštos Atminties

ALEKSUI PATACKUI

staigiai mirus,
mylimą žmoną Eleną ir visus gimines nuošir
džiai užjaučia ir kartu liūdi

MARQUETTE PARKO LIETUVIŲ NAMŲ 

s Avtntnkų sąjungos Valdyba

IR NARIAI

Ji XMAS BACEVIČIUS, pirmininkas

Palaidotas Charles Brazaitis
Mirė liepos 3 d., sulaukęs 89 

metų amžiaus. Amerikoje išgy
veno 69 metus. Paliko nuliūdę: 
žmona Petronėlė, dvi dukros su 
žentais, septyni anūkai ir šeši 
proanūkai bei kiti giminės. '

Priklausė Amerikos Legiono 
Dariaus-Girėno .postui 271, Mar
quette Parko Namų Savininkų 
organizacijai ir Lit h uanian 
Chamber of Commerce.

Kūnas buvo pašarvotas liepos 
10 d. D. Petkaus koplyčioje. Tą 
pačią dieną 8 vai. va k. Įvyko at
sisveikinimas su velioniu.

Prie karsto buvo išstatyta 
valstybinė ir legionierių vėlia- 
vps. Garbės sargybą atsisveiki
nimo metu nešė legionieriai, turį 
rankose šautuvus. Uniformuotų 
legionierių prisirinko, berods, 24 
ir išsirikiavd prie karsto. Mato- ■ 
mai pagal ritualą atsisveikino 
asmuo, karo invalidas, einąs su 
ramentais, viena koja. ’ ,

Po to Marquette Parko Namų 
Savininkų organizacijos vardu 
atsisveikino gausią šeimą valdy
bos vicepirmininkas J. Skeivys, 
pareikšdamas šeimai užuojautą.

> Lithuanian Chamber of Com-

RELIGIJOS VAIDMUO LIETU
VOS LAISVĖS KOVOJE

(Atkelta iš 4 pel.)

tų likviduotas katalikiškas po
grindis ir bet kuris pasipriešini
mas sovietinei valdžiai.

Kitu atveju, prasidėjęs idėji-, 
nis skilimas lietuvių tautoje ir 
vidujinės kovos pasiektų politi
nio kraštutinumo ir prilygtų ski
limui tarp socialdemokratų ir 
komunistų Spalio revoliucijos iš 
vakarėse. Vis aštrėjanti idėjinė 
kova Lietuvoje ir išeivijoje pa
mažu išryškina dvi priešingas 

. stovyklas, kurios visai skirtingai ■ 
’ pramato Lietuvos ateitį. Moder
nūs katalikai ir kairiojo sparno 
sąjūdž:ai susitaiko su mintimi, 

, kad ateitis priklauso komuniz- 
! mui ir socializmuį prie kurių 
j reikia iš anksto prisitaikyti, no- 
’ rint ištaikyti savo Bažnyčios ir 
tautos egzistenciją. Tuo tarpu 
tntrojr stovykloje telkiasi lietu- 

i viškos partijos ir sąjūdžiai, ku-
rie numato komunizmo žlugimą 
ir demokratijos idėjų pergalę, j 

Lietuvos tautinis ir demokra
tinis pogrindis neskiria didelės 

su i reikšmės katalikų pastangoms 
atgauti religines laisves, nes jas 
laimėjus daug kas nepasikeistų

• Lietuvos gyvenime, paliktų oku- 1— 
I pacija ir nepakeista komunisti- ~ 
nė santvarka. Nežiūrint priešta- 
ravimų ir religinės kovos ribo
tumo, visos religijos sudaro vie- ■ 
šąją atsparą galutiniam krašto 
sukomunistinimuį ir rusifikaci- ■

merce vardu atsisveikino dir. B’.
Klemka. Jis kalbėjo’ angliškai.

Visi atsisveikinusieji pasakė 
gražias, prasmingas kalbas.

Klebonas A. Zakarauskas
kalbėjo maldas, dalyviams pri
tariant.

Salė buvo apypilnė. Charles j 
Brazaitis buvo Pirmojo Pasauli
nio karo veteranas.

Šeštadienį 11 vai. ryto iš kop
lyčios palydėjo į bažnyčią. Kun. 
J. Markus atnašavo šv. Mišias. 
Po to palvdėjo į Šv. Kazimiero* j . . _ . x. .T . \ - T . i lai. Tautinio ir demokratinio po-Lietuvių kapines. t 1V.grindžio, jos yra

Kalbėtojas paminėjo, kad ve- kaip pasyvaus j 
lionis buvo pareigingas ir uolus veiksnys bendroje kovoje už 
organizacijų narys. Buvo gimęs į tautos išlikimą ir jos laisvę* 
Šaukoto miestelyje, Lietuvoje. ! m-, , > ■ . . =. ,_ , _ . į*J v. „ ,..i Tik tokios religines bendruo-Tebuna jam lengva si žemele! i . .

° KP! menes’ ar jose _Pasireiskę disi- 
; dentiniai sąjūdžiai, kurie išlai- 
j ko judaizmo-krikščionybės ap- 

ATRASTAS JUODASIS AUK- j reikštas dvasines vertybes, SU
SAS’’ RYTPRŪSIUOSE daro didelę moralinę jėgą, bū- 

i
Pastaruoju metu Rytprūsiuo

se, šalia gintaro kasimo, prade- 
tas “juodojo aukso” aliejaus ža-; 
liayos kasimay?. Tokių gręžimo pogrindžio spaudą, kurioje
stočių esama- jau keletas pajų- Hėm^'4 i

vertinamos,1 
pasipriešinimo

tina kovoje uė žmogaus laisvę, ; 
ką įrodo visos žmonijos istorija.

i Kaip tik šio momento pasigen- 
. - v.- J dame skaitydami Lietuvos kata-

liayos kasimas?, o ’ ų. gręžimo pogrindžio spaudą, kurioje 
stočių esamą-jau-keletas paju-į dėmesy, yra nukreipUs J 
rio rajone, Kąpibnjo e . e me bažnytinių tradicijų išlaikymą, j 
produkcija siekia nuo 1.3 :ki 1.5 < ^SparnuL} Į
milijonų tonų- į ______________

Įsijungus naujai gręžimo sta- — Didelė dauguma Vokietijos; 
čiai, manoma, kad toji produk-! socialistų parl}jos narių pjlniau_ 
cija dar padidėsianti. j S]-aj pasjtikj dabartiniu kancleriu

Susidariusios atsargos jau ar-! He]mut Schmidt (
t ėja 20 milijonų tonų. LigsioJ j ___________
Baltarusiją valymui-filtravimui. j _ C}vilinės Aeronautikos {a_ 
Baltarusiją valymui filtravimui. 1 ryba ppaneša) kad kelio.nėms ' 
Dabar norima pravedus vamz-, , :kfuvan)S Atlanto T Iei. j 
džius, valymo darbus atlikti Lie- dž-ama kel(.
tuvoje. Apie tolimesnį išvalyto- nuošpacifike _ 2 
jo “juodojo aukso paskirstymą
tylima. . -- ----------—

------- --------- raketų lizdus, o lik vėliau tar-
— Vokiečiai norėtų pirmiausia tis su rusais Europos taikos 

išnaikinti visus rusų atominių klausimais.

For teen parties or a Quick family dessert, serve lucious Sundae 
Sancbfrjches. And for extra fun, everyone can prepare his own 
<weet tteat

Set out enriehed w hite sandwich bread, two slices per sandwich, 
plus milk chOcbiateAknOnd candy bars and marshmallow topping 
for the filling. The sandwiches are batter-dipped and baked In a 

j wraffle baker, melting the filling Into warm, chocolate deliciousness.
Top each with whipped erbam, chopped nuts and maraschino 
cherries.

You’ll be happy to know that the enriched bread slices provide 
’ generous amounts of thtatnine, niacin, riboflavin and Iron — all es- 
• sentlal nutrients.
į SUNDAE SANDWICHES

* 6 tandwichet
y2 cup milk

Whipped cre<m
6 maraschino cherries 

with stems
Chopped nuts

I

1 bar (9-oz.) milk chocolate
with almontfa

12 tflcei enrfehtd white 
stnrfw<ch braid

% dtp mirth mallow topphij
2 Bgfi, beltth —rr^^.------

| Preheat Wker according to manufacturer's direction!, 
j Break chocolate bar Into sit all pieces and arrange on 6 bread 

•dice? Spread remaining bread with marshmallow topping. Close 
i toAwiches, rprMd-kWe down; press together gently. In shallow 
i pan blend together eegs and ttilk. Dip sandwiches into egg mix
ture. Bake In waffle baker until golden brown, about 4 to 5 minutes. 
Too each sandwich with whipped cream, cherry and nuts.
3 immediately.

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDtlAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

TeL 827-1741 —1742

Telefonas 523*0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDHTONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

y 2533 W. 71st Street
2 A tf 1410 So. 50th Ave^ Cicero

4k Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

AMSULAMSC
PATARNAVIMAS

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

Asoeixcijoc

TURIMI 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSR.

f. J. RIDIKAS
4354 So. HaLSTeD STREET Tbl lArOl HH1

BUTKUS - VASA1TIS
144b So. &vth Ave^ Cicero, HL TeL: OLympic 2-1003

PETKAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tek: LAfayette 3-3573

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel-: YArda 7*1138 - 113f

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ2

2424 WEST 69th STREET REpublic 7*1211
11628 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo® Hill*, HL 974*4414

Phillips - Labanauskas ■
3307 So. LITUANICA AVĖ. TeL: 7*3401

2 — Naujienos, Chicago, 8, Ill. Wednesday, July 15, 1981



MĖGIAMAS DARBAS - ILGAS AMŽIUS
Mokslininkai teigia, kad žmo : 

gaus mėgiamas darbas pralgi-Į blo 
na gyvenimą. Yra pavyzdžių iš 
įvairių profesijų, pav. muziku, 
menininkų ir kitų. Leopold Sto- 
kovskis, būdamas 95 metų am
žiaus, turėjo kontraktų iki 100 
metų: Jis mirė eidamas 96-ius 
merus. Pianistas Rubinstcinas j 
dabar turi 95 metus amžiaus, j 
Smuikininkas Jasha Heifetz yra Į 
80 metų amžiaus. Gitaristas And
ies Segovia — 88 metų amžiaus. 
Arturo Toscanini buvo veiklus 
iki 90 metų amžiaus. Arthur i 
Fiedler, garsusis “Boston Pops” 
orkestro dirigentas, mirė perei
tais metais sulaukęs 85 metų 
amžiaus. Ispanų čelistas Pablo 
Casals, vadovavo Casals Testik 
valiu; iki 96 metų amž’aus

Kai kurie dailininkai, pav. mū 
sų Adomas Varnas mirė sulau
kęs 100 metų ir 6 mėnesių. Jis 
mirė 1979 mš liepos 20 d. Dlail. 
Pablo Picasso mirė peršokęs 90 
metų amžiaus. Michelangelo, Ti- 
tianas taip pat sulaukė 90 metų 
amžiaus. Pasaulinio garso žmo
nės visą savo gyvenimą skyrė 
kūrybiniam — fiziniam ir proti
niam darbui. Jie tuo gyveno ir 
’sunkiai dirbo, siekdami grožio 
•ir gėrio kitiems. Jie kūrė kultū
rines vertybes. Tiktai Rafaelis 
ir Mozartas mirė vos -prašokę 30 . 
metų amžiaus, 
t Kalifornijos universiteto me
dicinos profesorius Dr. Donald ^i viršeliai. Kaina • $5. Galima 
.H. Atlas apskaičiavo’ anksčiau 
yninėtų kūrybingų žmonių am
žiaus vidurkį šitaip: 73.4 metus, i 
palyginant su 68.5 amerikiečių J 
amžiaus vidurkiu.

Remiantis šiais faktais, kaip 
Sveikatos Departamentas skel
bia, 1973 metų raportas parodo, 
Jog darbas ir iš darbo pasiten
kinimas, padeda sulaukti ilges
nio amžiaus.
t' Prieš 3000 metų, išmintingasis 
Saliamonas nurodęs, kad nieko 
.nėra geresnio, kaip darbas, iš 
.kurio žmogus turi malonumo. 
Nėra tikras įrodymas, kai sako: 
Neskubėk, ilgiau gyvensi... Ki
ta vertus, kai darbininkas išeina 
j pensiją, jo gyvenimo kelias 
.^pasibaigia”, nes jis jau darbui 
laikomas “netinkamu” ir nereika 
lingu, kai jis turi daugiau pa
tyrimo tam tikroje specialybėje. 
’Į'oks darbininkų pakaitalas jau- ' 
hesniais darbininkais, tarytum : 
paniekinimas išvarant iš darbo, '

atrodo žiaurus, bet nėra jau taip 
Mokama pensija ir dar lie

ja svesnio laiko ką nors nau- 
go veikti: ir namus aptvar- 
i. pasilsėti, bet nesileisti į 
:tiją. Pensininkai turi net sa- 
klubus. Vienas iš jų pasakė: 
;i išėjau į pensiją, tiek turiu 

ka’p niekad pirmiau *’ 
sa, yra šioks toks psichologi

nis skirtumas tarp fabriko dar
bo ir namų darbo. Dirbtuvėje ta Į 
ve “bosas” mato, o namie pats 
bosas.

ka

a p;
vo

dai bo, 
Tii

darbas žmogui nekenkia.
I Bet ant slenksčio sėdėjimas ir 

prava i‘ lo’anc’ų mašinų dūmų 
uostymas, gali ir pakenkti.

M. Šileikis

— Anatolijus Čepulis, pralei
dęs kelias savaites ligoninėse, 
jau grižo j savo’ butą, esanti 
325!) S. Ilalsted Street. Jo tele
fonas 225-8275. ,

— Naujienose-dar yra keli eg
zemplioriai P 
šviesa, ir tiesa 
liai. Kaina $4.

Stravinsko “Ir 
Minkšti yirše-

— Antradienį 
Šilęikio ‘Liucija’,

pasirodė Miko
177. psl. Minkš-

gauti Naujienose.

—Brazilijos Lietuvių Sąjunga 
| išleido naują numerį savo biule- 
» tenio. Jame yra įvadinis nese

niai išrinkto pirm. Aleksandro 
Bumbulio žodis, pranešantis, 
kad šįmet bus minimas šios or
ganizacijos penkiasdešimtmetis. 
Numatoma visa eilė renginių 
Sao Paulo mieste.

jV Wuilj IM—i.i^ay Į 
i—p A*— T&įfa, 
JL . / /_ -^ .
UbMLt
V * į ' jf'-y*?' // /''?,J‘z

LEMTIES KELIU
Seniausia Lietuvių Evangeli

kų Liuteronų Vyrų Šalpos Drau. 
gija (Men’s Benefit Society). 
1981 m. birželio 28 d. savo vi
suotiniame narių susirinkime, 
kuris įvyko Z. E. L. Bažnyčios 
salėje, Oak Lawn, Ill. padarė 
galutinį persitvarkymo struktū
rinį posūkį. Ilgamečiui pirmi
ninkui Jonui Fetingiui išėjus į 
pensiją ir ruošiantis persikelti 
į saulėtą Kaliforniją, nauju pir
mininku tapo pirmasis vice pir- 
ninkas Arvidas A- Heldas, ku
ris neseniai iš Town pf Lake per
sikėlė į priemiestį Oak Lawn, 
nes ten, po kunigo Jono Paupe_ 
ro mirties, susibūrė didesnis bū 
rys lietuvių evangelikų liutero
nų ir įsigijo nuosavą bažnytėlę. 

. Vice pirmininku liko Jonas 
Bartminas iš Cicero, nes išrinktas 
antrasis vice pirmininkas Emilis 
Hermanas, iš Chicagos, nesuti-. 
ko darbo sumetimais vicepirmi
ninko pareigų perimti. Šiaip Vy
rų Šalpos Draugijos sąstatas li
ko tas pats, tik mirus patikėti
niui Andriui Hermanui, kurio 
atminimas pagerbtas tylos mi
nute — atsistojomu. patketinių

patikėtiniu yra Otto Valutis.
Kiti 2 senųjų ateivių nariai — 

George Borkertas ir Aleksas 
Kroyeris dėl senatvės ir nuoto- j 
lio Draugijos veikloje, kaip ka-! 
daise, nebe gali dalyvauti, nes 
išsikėlę iš Chicagos. Taip pat

Paulina Ivinskienė savo 60 ąjį 
gimtadienį atšventė š. m. balan
džio 9. Gimusi 1921 Antalieptės j 
v., Zarasų apskr- 1940 baigė 
Kauno VI valst. gimnazijos 7 kla r 
sės, o 1942 — Kauno gailestingu- ! 
jų seserų mokyklą. 1942-1944, 
dirbo Utenos apskr. ligoninėje. 
Po karo iš Vokietijos emigravo 
į Angliją. Ten dirbo ligoninėse 
ir- 4 metus vaikų daržely gailes
tinga sesele. 1957 ištekėjo už 
prcT. Z. Ivinskio. Jų sūnus Kęs- Į 
tutis jau įpusėjo matematikos 
studijas Bonnos universitete ir 
yra Vokietijos lietuvių jaunimo 
sąjungos pirmininkas bei VLB 
Tarybos narys.

i P. Ivinskienė gyvai reiškiasi 
Vokietijos lietuvių visuomeni
nėje veikloje: yra Bonn- Kulno 
liet, moterų klubo pirmininkė ir 

. Liet, moterų klubų federacijos 

. Vokietijoje valdybos sekretorė, ’ 
; Lietuvių kultūros draugijos vai- ! £u 
! dybos ir Vokietijos ateitininkų!^ 
J valdybos iždininkė, viena uolių- ‘ garnj) ’ 
j jų VLB Bonos-Koelno apylinkės • $51,500. 
! ir kitų renginių ruošėja.
I *
i ROMUVA

Lietuviai Vakarų j
Vokietijoje Į

PAULINAI IVINSKIENEI į
— 00 METŲ • |

Namai, ž«mi — Pardaviwwf 
»EAL ISTATB FOR SAL B

Žemi — Ftrdivlmvl 
MAX ESTATE FOR SALS

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMA1S.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS , į
2 KAMŲ PIRKIMAS e PARDAVIMAS • VALDYMAS

• NOTARIATAS • VERTIMAI. . H®

yiSŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA ?

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 1
INCOME TAX SERVICE

5529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

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

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

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

v. _. . . . . . . ’ 62-ros ir Artesian 4 butu mūrinis.
Šios apylinkes nariai renkasi; $io,ooo pajamų. Kama $75,000.

kas mėnesį. Į balandžio 12 suei
gą atvyko 24 asmenys. Ją atida- 55-tos ir Kedzie 5 butų mūrinis su 

garažu. Pajamų $15,000. Savininkas
ir George Bikneris mažai pasi-. rė pirmininkas A. Lipšys, pra- į duoda paskolą iš 12%.
rodo, nors gyvena Chicagoje. ' nešdamas, kad apylinkė padidė-, Marquette Parko apyl. liuksusinis 12 v -i t -« .,. . . .. t.’ V-.A--_ -•____ ooo nnnSi Draugija turi nedidelį na
rių skaičių —apie 42.

Pasitaraukusio Jono Fetingio Vasario 16 gimnazijos mokine 
veikla buvo sėkminga, nes bū-. Aldona Guenther — Pauliukony 
davo Naujų Metų sutikimai, ■ te. Vaistininkai Joana ir Romu-i 
Oktoberio festivaliai, piknikai . aidas Bitautai taip pat aprūpinti 
gamtoje, o Motinos Dienos pro-. įstojimo' pareiškimais. Mokyt. A.

jo dviem jaunais nariais — abi
turiente Laima Valiūnaite ir buv.

į butų, pajamos virš $33,000. Savininko 
Į paskola rimtam pirkėjui.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimu 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Ta Ima n Avė.
Tel. 927-3559

DĖMESIO
62-30 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui- automobilio 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVI. 
Tel. 523-8775

— Juozas Giedraitis, Tautos 
Fondo pirmininkas, gavęs kny
gą ^Valstybininkas politikos sū
kuriuose”, rašo knygos admi
nistratoriui dr. Baliui Paliokui: 
“Gerai, kad ta knyga “gimė”. 
Istorijai liks joje daug teisingų 
faktų, kaip tuometinė administ
racija traktavo ateitininkus ir 
kilus”, ir prašo atsiųsti daugiau 
egzempliorių. Ypatingai įdomi 
nuotrauka puslapyje 152, kur 
prel. Krupavičius sėdi su parti
zanų vadu Daumontu ir stud, j skaičius sumažėjo iki 2. Tenka. 
Bražėnaite. _ • pastebėti, kad iš senųjų ateivių

ga — nariams ir jų žmonoms su- j Smitas išlaikė referendaro eg- • 
ruošiama “Dinner Party” veltui. • zaminus ir tapo vokiečių valdi- j 
Pati Šalpos Draugija mokėdavo . ninku (Beamter). Ruošiama apy j 
savo nariams ligos pašalpas ir ; linkės knyga su nuotraukomis1 
10 metų; nesirgimo išmokas. Li-j ir aprašymais. Jei bus gražus 
gos pašalpos norma buvo pakel-. oras, ruošiama iškyla prie seno- 
ta iki $600.

Išmokėjus iš kalno visiems 
nariams po $200 ligos pašalpą 
avansu, beliko tik vienas kitas, šiamos pavasario 
kuris nebūtų pakeltos normos 
“išėmęs” ir dar neturi federali- pilies remontui, 
nės valdžios pensijos. Ligos pa- j 
šalpos reguliarių mokėjimų ne- ' 
sulaukusiems pensijos amžiaus 
žmonėms daug padėta. Ligos iš-1 ip šnekučiuota 
tiktiems, toji ligos pašalpa tikrai ,______________
buvo pravartu. Ji bus ir toliau, Į — - - -- -
iki pensijos amžiaus, pagal nor-' donderrv pasikartojo rįaUŠės. 
mą mokama. j

Savo veiklą Šalpos Draugija 
nemano sustabdyti ir ruošia 1981 
m. liepos 19 d. Lemonte, Bžny- 
fcios sklype, pikniką. Piknijkas. 
pravedamas visų Draugijos vyrų, 
ir moterų bendra maisto tieki
mo ir darbo talka.

Buvęs pirmininkas žadėjo da
lyvauti ir atvežti žmonos iškep
tą kugelį bei išvirtų kopūstų. •.

į jo Reino. Visi, nariai paprašyti 
paveikiai prisidėti prie gegužės 
9 su vokiečiais Huettenfelde ruo 

šventės, ku
rios pelnas skiriamas Rennhofo

Mylimam vyrui, tauriam patriotui, Marquette Parko Lie
tuvių Namų Savininkų Sąjungos viceprezidentui •

ALEKSUI PATACKUI
netikėtai mirus,

liūdinčiai žmonai Elenai ir visiems giminėms nuoširdžią 
užuojautą reiškia ir kartu liūdi

JUOZAS BACEVIČIUS 

■ A. KATERI EN Ė •*

JUOZAS SKEIVYS

P. MARTINAITIS

Buvęs pirmininkas Jonas Fe- 
tingis turi gilų padėkos ir pa- j 
garbos jausmą už įteiktas Drau
gijos dovanas: menišką Vilniaus 
miesto paveikslą ir prideramą 
piniginį čekį. Tai pareikšta ir jo 
atsidėkojimo žodyje naujam pir-. 
minirJnii. i

Draugijos nariai, sulaukę 80 
metų amžiaus sukaktį, nuo for
malaus nario mokesčio atleidžia
mi. Draugijos pomirtinės mokė
jimų įsipareigojimai lieka pilnai. 
galioje.

Tik sumažėjus Draugijos iš-^ 
tekliams, teks, kaip pirmininkas 
pareiškė, gerokai pasispausti, 
kad jų mokėjimus užtikrintų.

M. Nagys

B. GELAŽIUS

VLADAS ir BRONĖ ERČIAI

JŪRATĖ ir EDM. JAŠIŪNAI

A. MICKUS
world on fire

IGNAS PETRAUSKAS

KAZYS POVILAITIS

JUOZAS BAGDŽIUS

V. KOŽICA

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Tax 

2951 West 63rd Street

Tel. 436-7878

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

i > 4 butų mūrinis, apie $9,000 
Po susirinkimo buvo pasivai- j nuomos. Atskiri- gazo šildymai, 

šinta kavute su pyragais ir įvai , 2 sklypai. 2 garažai, 
riais gėrimėliais. Daug dainuo- Į Brighton Parke. $57,700. 
ta ir šnekučiuota. i 

----------------- -— j s Statybai gražus sklypas
— Po M. Hurson mirties, Lon- Marquette Parke.

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

EXPERIENCED
CUSTOM UPHOLSTERERS

ALSO SEWER

VALDIS REALTY
2644 W. 69lh St.

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

Prašom palikti savo telefono nu
meri automatiniame aparate.

N. Frar.k’ih 
280-1166

MISCELLANEOUS
{vairūs Dalykai

HFLP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

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

efits. Apply in person.
I UNION FEDERAL SAVINGS & 
LOAN ASSN. 3430 S. Halsted St.

ENERGY 
WISE

BUDGET 
SEWER AND 
PLUMBING 

•
ANY RODDING AND 

DRAINING — $30,

If not open — no charge.

CALL 656-8387

T&F SEWERAGE & PLUMB
ING. Rod any drain line for $25. 
If not open, no charge. We install 

flood controls, pumps and valves.
We install complete bathrooms 

and basements.
523-19'62

UroJI use of dlswasber 
to ones a day. after ths 
waning meal, and cut 
excessive use of waiar 
md «4ectrictty.
Pc®ft bs a Tess —<■

PARDUODAMAS trijų miegamų 
padidinamas namas rūsyje ir pa- 

; stogėje, greta didelis sklypas, 
I pusė bloko nuo Archer Avenue.

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

GENERAL remodeling
• Alumin, langai, durys, medžio 
apmušimai. • Staliaus darbai, ce

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita

FETINGIS CONSTRUCTION
7152 So. Kedzie Avenue 

Tel. 776-8505 I

Dengiame įr'ikis<šne visų rū^? 
šių št<^uš. Ųž darbą garan
tuojame ir., ^sąme apdrąusti. J.

ARVYDAS KIELA <
6557 S. Tafman Avenue *' 

Chicago, 1160629 '.Z
^34-96^^^7-171^

Laikrodžiai ir brangenybės 
Pardavimu Ir Taisymu 
2646 Wejf 89fh Str—i 
Tai. REpubHc 7-1941

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avanua, 

Chicago, III. 60631 Tai. YA 7-5980

4^1 m1—III  ....................II ■iru ——1

M. i I M S U I
Fubik

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Msplwsod. T«l. 254-7459 
Taip pit d«rcmi vertimi!, giminiu 
Iškvietimui, pildomi pilietybei pri- 

lymei ir Litoki blanket
m ■■ "■ ■■ ii ii

HOMEOWNERTPOUCy
F. Z*polis, Apen! 
3203/1 W. 95th St. 
Ever®. Park, 111, 
40642, - 424-4654

Slate farm hre and Casualty Comply |

advokatų draugija 
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

2458 W. 69th St 
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 rak. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-tof 

arba pagal susitarimą.
Tdefonuoti 778-8000

Advokatai

GINTARAS P. ČEPĖNAS
Dirbo valandot: nuo 9 vaL ryt* 

Iki 6 vaL vak. šeštadieni nuo 
9 vii. ryto iki 12 vaL d.

Ir pagal mitarima,
TU. 776-5162 arba 776-518)

264S We*t 63rd Street
Chicaco, IR. 60629

6 — Naujienos, Chicago, 8, DI. Wednesday, July 15, 1981
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