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minklą, o priešakyje buvo 6 iš 
eilės, glaudžiai suspaustos. Nuo
lat paminklus traukė J. Tričys, 
0. Tylius, E. Jasiūnas ir kt.

lietuviško

• kJ

kad popiežius Jonas 
II ateinančiais metais 
vykti j rusų pavergtą 
Tuo reikalu Vatikano

ANDROPOVAS NEVALDO
KAIRIOSIOS RANKOS

SHULTZ TARIASI SU SAUDI 
ARABIJOS KARALIUMI

NIKARAGUA IŠVIJO 
MAIŠTININKUS

— RTA negali tinkamai tvar
kyti trafiko be didelės valstybi
nės paramos.

Komandierius John Paukštis suorganizavo milžinišką 
Dar aus ir Girėno skridimo per Atlantą ir mirties 

50 metų sukaktį.

x. įC-i

atvažiavę 
pavojaus 

, kaip gin-

.„MANAGUA. — Nikaraguos 
kariai išvijo maištininkus is Ni-
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GRAŽIAI PRAĖJUSI LIETUVIŲ 
DAINŲ ŠVENTĖ

VACLOVAS VERIKAITIS ĮDĖJO Į DAINAS 
DAUG JAUSMO IR SIELOS

’ CHICAGO, Ill.— Praeitą sek
madienį, liepos 3 d., Illinois uni
versiteto salėje, Chicagoje, prie 
Harrison ir Racine gatvių esan
čioje naujai pastatytoje salėje 
vyko JAV ir Kanados lietuvių 
damų šventė. •

Dainų šventės pirmininkas 
Vaclovas Momkus trumpoj ir 
turiningoj kalboj pradėjo šven
tę ir pakvietė angliškai dar ne
pramokusią ponią pravesti šven
tę. Ji paprašė visus atsistoti ir 
kartu sugiedoti valstybių him- 
pus. Visi sugiedojo Amerikos ir 
Lietuvos himnus, bet susijaudi 
nūsi vedėja primiršo sugiedoti 
Kanados 'himną.. Salėje buvo 
daug Kanados chorų, bet Kana
dos himno nebuvo.
*• Himnams sklandžiai dirigavo 
maestro Alfonsas Mikulskis.

Prez. Ronald Reaganas, bū
damas Kalifornijoj, savo ūkyje, 
telefonų pasveikino Chicagon 
suvažiavusius lietuvius. Jis pa
linkėjo lietuviams .; vieningai 
siekti laisvos ir nepriklausomos 

„^..Lietuvos, . U. - • -
•L Ilgas ir nuobodus buvo chorų 
suvedimus' į' šalę.' ;-JŠ§y£ųri. būti 
gėriau ūrgahižūotaš^kąd|jiegai- 
šintū •■be’ reikalą tiek daug" laiko.

svarbą. ;Ji yrą gera organizatorė. 
Kada ntfoEbdžias j&ainas reikto 
baigti gyvais šokiais, p. Pūpiehę 
visus šokėjus suvedė į kelias 
minutes. J ai nereikėjo duotijhft- 
mo ir nustatinėti tono. Josios šo- 
kėjai, suėję į salę, žinojo ką turi 
daryti, kad pradėti ir pagyvinti 
žioyąųti .pradėjusią gausią salę.

Jeigu Dainų šventė būtų bu
vusi baigta dirigento ir daininin
ko Vaclovo Verikaičio vestomis 
dainomis, tai šventės dalyviai 
būtų išvažiavę namo gyva, daug 
jausmo ir sielos įnešusia lietu
viška daina. Gyvos buvo dainos, 
bet dar gyvesni dainininkai. Bet 
gyviausias buvo pats dirigentas, 
gimęs chorams diriguoti, kaip 
savo laiku jiems dirigavo Char
les Stevens.

Jeigu ne paskutinės dainos 
bosas, tai Faustas Strolia būtų 
užmigdęs gyvą 12,000, o gal ir 
didesnį klausytojų skaičių.

Algis Modestas pagyvino vai
kų atneštą nuobodulį “Audėjė
lė” ir “Subatėle”. Vėliau jis 
praniurnėjo “Lietuva brangi”, I 
o kai išnešė vėliavas, tai vyku-1 
šiai visus Įjungė į šią giesmę.
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MASKVA, Rusija. — . Vakar 
atvykęs Vak. Vokietijos kancle
ris Helmut Kohl turėjo susitikti 
su Jurijum Andropovu, bet jis 
vakar negalėjo „kanclerio priim
ti. Kanclerį priėmė premjeras 
N,. Tichonovas, kuris pasakė, 
kad Vakarų Vokietija daro di
delę klaidą, sutikdama įsileisti 
vidutinio dydžio atomines rake
tas į Vokietijos teritoriją.

Antradienį J. Andropovas vis 
dėlto priėmė-Vokietijos kancle
rį. Kancleris atsakė į Tichonovo 
iškeltus klausimus ir nurodė, 
kad Vakarų Vokietija, norėda
ma apsiginti nuo Sovietų karo 
jėgų užpuolimo, privalo įsileisti 
Amerikos atomines raketas.

Kancleris pastebėjo, kad And
ropovas nebevaldo kairiosios sa
vo rankos, šiaip jis gerai orien
tuojasi tarptautiniais klausi
mais.

— JAV planuoja padidinti ir 
sum ^strateginį ^mafi
jos F&įi ^c^jūros 
uostą?;Jh-Ąj^
1985 jpįetaįS4r'k.^ą^>tų'35’ mšį- 
jonus dbleriu^ .- L -/? . ;

— šešios;i>iČHųos šeimos, konŲ 
troliuojančįos jtalų mafiją, 1981. 
metais spalio, rriėn.''3 d. nušovė 
gen. Carlo dalią Chiesa,'jo žmo
ną ir. sąrgą. , .

DžIDA, Saudi Arabija.
.Sekretorius George Shultz iš 
'long Kongo atskrido į Saudi 
Arabiją, kad galėtų aptarti Siri
jos karių atšaukimą iš Libano. 
Izraelis sutinka atšaukti visus 
savo karius iš Libano, bet Siri
ja nesutinka, o Sirijai nepradė
jus ištraukti savo ginkluotų pa
jėgų, Izraelis savo karių taip 
pat neatšauks.

Sekretorius yra pasiryžęs iš 
Saudi Arabijos skristi tiesiai į 
Damaską, kad galėtų šitą reika
lą aptarti su Sirijos prezidentu 
Hafez Asadu. Tvirtinama, kad 
Asadas yra pasiryžęs neatšaukti 
savo jėgų iš Libano, kol nebus 
susitarta su Izraeliu dėl Izraelio 
karių atšaukimo iš Golan aukš
tumų.

Saudi Arabijos karalius Fahd 
sutinka, kad Artimuose Rytuose 
privalo būti taika. Bet lieka dar | 
Sirijos klausimas, ir Sirija da
bartiniu metu nenori trauktis iš 
Libano teritorijos.

jfetb&*Į'fe^^ži$ę©^<Komendanto Zero 
r^ąrdn, 'bandė priešintis Nikara- 
' guos kariams, bet buvo privers
tas persikelti per San Juan upę.

Eden Pas tora .vadova vo 150. 
karių grupei. Sandinistai juos; 
pristūmė prie sienos. Pats 'Pas- Į 
tora kulkosvaidžiu gynė Niką-1 
raguos Demokratinės sąjungos 
karius, kol jie. perplaukė .San 
Juan upe ir pasiekė Kosta Rikos 
pakraštį. Vakare pats Pastora 
perplaukė kiton pusėn.

— Federalinio Rezervų banko 
pirmininkas Volcker pranašauja 
didelių Amerikos ir Europos * 
bankų sužlugimą, jei valdžios 
skolins pinigų ir skolos nebus — Jaruzelskis buvo Dancige, 
grąžintos. bet su Valensa nenorėjo kalbėti.:

ia

— Antradienį aukso uncija 
kainavo. $415.

*

Vaclovas Verikaitis įnešė daugiausia jausmo, gyvumo 
ir sielos į jo diriguotas dainas.

Liepos 6: Izajus pran., Liu
cija, Aušra, Bartnikas, Ritonė, 
Zėkąs, Gundega.

y Saulė teka 5:22, leidžiasi 8:27.

Oras vėjuotas, Šiltis.

PAMINKLAS APSTATYTAS KELIOMIS 
VAINIKŲ EILĖMIS

JOHN PAUKŠTĮS>UTRAUKĖ VISAS LIETUVIŠKAS 
ORGANIZACIJAS, ILLINOIS LEGIONO POSTUS

CHICAGO, Ill. — Niekad prie ALTo skyrius, vėliava nešinąs. 
Dariaus ir Girėno paminklo ne
buvo tokių didelių žmonių mi
nių, kokios buvo susirinkusios ' menės grupė. Dr. Vytautas Dar- 
praeilo pirmadienio, liepos ket- 

j virtęsios popietę. Policija buvo 
priversta sustabdyti trafiką Ka- 

(lifornios ir 67-tos gatvių san
kryžoje. .. -.į.;.

John Paukštis yra geras orga
nizatorius. Jis iš anksto numatė 
didelį dahvaujančių organizaci
jų skaičių, todėl iš anksto visas 
iškilmes perkėlė kiton paminklo 
pusėn, kad svečiai, organizacijų 
atstovai, orkestras ir chorai tu- 

; retų kur sustoti ir atliktų savo 
; pareigas minėjimo melu.

Iki šio meto Dariaus-Girėno 
skridimo ir mirties sukaktį mi
nėdavo paminklo priešakyje, 
kur būdavo didelės lysvės žyd:n- 
čių gėlių, šiais metais visas mi
nėjimas buvo pravestas pamink
lo užpakalyje esančioje aikštėje. 
Visiems buvo aišku, kad diena 
bus karšta, todėl buvo nutarta, 
kad žmonės minėjimo metu bū

dų toj vietoj, kur yra parko me- ; sakė trumpą ir turiningą kalbą, 
patardama visiems suėjusiems

Tuojau po ALTo žingsniavo Re
organizuotoji JAV L. Bendruo-

gis žingsniavo paskutinėje ger
toje, prižiūrėdamas visus, kad 
iš eilės neišeitų ir nepasimestų 
tokioje minioje.

Pravažiavo dvi didelės Mar
quette Parko ugniagesių koman
dos, dviem milžiniškais auto
mobiliais, ant kiekvieno laipto 
prisėdusių žmonių. Pravažiavo 
ir kazimierietės. nešinos nei 
pačioms nesuprantamu obalsiu, 
pataikančiu gintis nuo priešo 
šiaudų saujomis, kada Kremlius 
turi pasigaminęs galingus ato
minius ginklus.

Labai švitriai pražingsniavo 
mokyklų orkestrai, mušdami 
būgną. Pasibaigus eisenoms, so
listas Algirdas Brazis, Dainavęs 
dainininkų padedamas, sudaina
vo Amerikos ir Lietuvos him
nus.

Lietuvos respublikos generali
nė konsule J. Daužvardienė pa-

V. UTARA PRAVEDĖ BRIGHTON
PARKO LIETUVIŲ DIENĄ

PENKI TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ TARĖSI,. VAIŠI
NOSI, ŠOKO, LIETUVIUS PAGERBĖ

CHICAGO, Ill. — Praeito šeš-( Utara yra geras organizatorius 
ir trumpu laiku pajėgė suorga
nizuoti gana vykusią Brighton 
Parko Lietuvių Dieną. Pats me
ras Harold Washington buvo 
atvažiavęs į suruoštą Brighton j
Parko Lietuvių Dieną ir pasi-1 kad/ ALTaš ims ’ištremtas “i: 
džiaugė, kad lietuviai geiai pri- Amerikos lietuvių organizacijų 
žiūri savo namus ir moka mo
kesčius.

tadienio, liepos 2 d. popietę So. 
Western Avenue, bulvaro pusė
je, buvo suruošta Brighton Par
ko Lietuvių Diena. Buvo suda
rytas platus komitetas, kuriam 
vadovavo Vitalis Utara.

Nuo 12 vai. dienos iki vidur- 
, nakčio, nurodytoje S. Western 
Ave. vietoje grojo orkestras, vei
kė valgyklos ir užkandinės, tu
rėjusios įvairiausio 
maisto.

Ugniagesiai buvo 
aiškinti gyventojams 
laikotarpius ir būdus 
lis nuo ugnies.

Buvo atvykę policininkai su 
dviem šunini, pa rodžiusieji, 
kaip šunys išmoksta suuosti 
narkotikus, juos suranda ir iš
traukia iš kišenės. Išdėstė, kaip 
tie šunys apmokinami, kaip jie 
puola nurodytus žmones. South 
Western bulvare buvo sustatyti 
šventėn atvažiavusių žmonių 
automobiliai, o tarp medžių ir 
krūmų, gatvės viduryje buvo 
suruošta susitikimų ir pokalbių 
vieta.

Buvo atvažiavę šv. Kryžiaus 
ligoninės atstovai, kurie vietoje 
tikrino kraujo spaudimą ir nu
rodinėjo, į ką turi kreiptis ne
laimės metu.

Buvo 6 restoranų užkandinės, 
kurios maitino išalkusius. Buvo 
poficijos tarnautojų, kurie aiš
kino žmonėms, kad policija nori 
padėti čikagiečiams apsiginti 
nuo blogų elementų.

Dalyvavo menininkai, kurie 
buvo išstatę savo medžio raiži
nius, paveikslus, stiklo ir kito
kių* medžiagų dafbus.

Visi pripažįsta, kad Vitalis

POPIEŽIUS RENGIASI 
VYKTI Į LIETUVĄ

VARŠUVA, Lenkija. — Tvir
tinama, 
Paulius 
reng:asi 
Lietuvą.
sluoksniai jau taręsi su Sovietų 
vyriausybe.

Tvirtinama, kad popiežius 
rengiasi būti pavergtoje Lietu
voje ateinančių metų kovo mė
nesį, kada bus minima šv. Ka
zimiero mirties 500 metų sukak
tis. šv. Kazimieras yra buvęs 
Lietuvos patronas.

Lenkų radijas skelbia, kad šia 
proga katalikų bažnyčia gali at
gauti katedrą. Sueis 000 metų 
nuo pirmųjų lenkų ir lietuvių 
pasitarimų vieningai valstybei 
sudaryti.

Lenkai tvirtina, kad Lietuvoj 
80'/ krašto gyventojų yra kata
likai. Sovietų valdžia skaitosi su 
šiomis lietuviu nuotaikomis.

— Andropovas turi dvi ligas, 
kurios jį paraližuoja. Sovietų 
daktarai neturi vaistų.

džių šešėlis.
C vN Buvo paskelbta, kad ininėji- pagerbti Darių ir Girėną, prisi- 

nias prasidės lygiai pirmą valan- minti svarbiausią abiejų lakūnų 
dą po pietų, bet iki to laiko ne- tikslą — laisvą ir nepriklausomą 
spėjo susirikiuoti. Prie pamink- Lietuvą.
lo jau buvo didelė minia žmo- Amerikos lietuvių organizaci
nių, bet visi laukė organizacijų jos prinešė tankias eiles vainikų 

! eisenos. Kada jos.pradėjo žings ' apUnkui Dariaus ir Girėno pa- 
• niuoti pagal muzikos taktą, galo '
nesimatė. Ž ngsniavo Chicagos ir :
Illinois Amerikos legiono postai, i 
didžiųjų organizacijų skyriai, j 
draugijos, kuopos, susivieniji- į 
mai, klubai...

j Kamantas pranešė Drauge, j
— Lešek Valensa pats pasi

ėmė atostogas. Jis nesutiko iš- 
iš ; eiti atostogų rugpiūėio mėnesį, 
i, j kada bus minimos Sol'darunio 

o čia pražingsniavo Chicagos i pasirašytos sutarties sukaktys.

Maestro Alfonsas Mikulskis Dainų šventėje dirigavo 
giedant Amerikos ir Lietuvos himnus.



Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai 

Naujausių moks’c žinių populiarus perteikimas 
JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

ŠIRDIES ATAKA IR KAS TOLIAU
Švieskimės mediciniška tiesa, tada nereikės 
mums tamsintis iš nemokšų!

(Mediciniškas raginimas)
Kas par i, kas 24 valandos iš anksto taip tvarkytis, kad mes 

nno 1,000 iki 10,0(X) amerikie
čių apturi pirmą kartą ar pa
kartotinai širdies atakas. Ir taip 
tęsiasi kiekvieną parą. Kada at
eis eilė man bei Tamstai, Mielas 
Naujienų Skaitytojau?!

Nestebėtina, kad dėl įvairių 
priežasčių atsirandantis krūtinė
je skausmas sukelia didesnį ar 
mažesnį baiminimąsi mūsiškių 
tarpe. Mes bijomės ne tik stai
gios mirties, suplikacijas bažny
čiose giedame apsaugai nuo to
kios mirties, mus dar skaudina 
mintis, jog mes dėl širdies ata
kos neteksime normalaus šeimy- 
nmio ir visuomeninio gyvenimo 
ir darbo, mes bijome tapti pa
liegėliais, invalidais. Kitas net 
velija staiga mirti, negu tapti 
našta sau ir saviškiams, žodžiu, 
su širdies ataka nė vienas iš mū
sų nejuokaujame.

Perdėtai nėra ko nusiminti 
dėl širdies atakos

Malonu pranešti mūsiškiams | 
kad virš nrnėtas perdėtas bai
minimasis neturi pagrindo. Tik 
atsiminkime:širdies atakas ture-, 
juslus šio krašto prezidentus: 
Johnsoną ir E:senhowerį bei ki
tus šimtus tūkstančių šio kraš
to gyventojų, vyrų ir moterų.

galimai dažniau išvengtume Šir 
dies atakos. Pakeistu į gerą pu
sę savu gyvenimu mes vengsimi 
širdies atakos prišaukėjų ir bū
sime daug pajėgesni atlaikyti 
tokią ataką, jei ji kaliais mums 
pasitaikytų.

Neapgaudinėkime savęs, ne- 
imkime lengvai širdies atakos, 
nemanykime, kad vien tablete 
jos išvengsime, o ją gavę, tab
lete nuo jos pagysime. Ne. taip 
gyvenime neina. Širdies giltinės 
šalinimas nuo savęs apima visą 
mūsų tvarkingą gyvenimą: ne- 
persivalgymą, nepersirūpinimą, 
netinginiavimą, nerūkymą, ne- 
girtavimą, visų turimų ligų tvar
kymą, įskaitant cukraligę, pa 
keltą kraujospūdį, podagrą ir 
perriebų kraują.

Ne tik širdies ataka sukelia 
krūtinėje skausmus

Jei esi sava š:rdimi susirūpi
nęs, jei turi krūtinėje -skausmus 
ar kitas negeroves, pasitark.’su 
savu gydytoju. Pastarasis dažnai 
suteiks tikrą, teisingą ir džiugią

Montessori mokykla

įtampos (tightness of museles 
from nervous tension); 4. artri
tas (arthritis); 5 tulžies pūslės 
liga (gallbladder disease); 6. kai 
kurie uždegimai (certain infec
tions) ; 7. diafragmos išvarža 
(hiatus hernia).

Kai gaunasi širdies ataka
Nors kartais ir apturima šir

dies ataka, bet nėra ko perdaug 
nusiminti. Jei tvarkingai prieš 
tai gyventa, jei širdies atakos 
prišaukėjų vengta ir jei, gavus 
Širdies ataką, apturimas geras 
gydymas, pirmiausia tuojau de- 
guoniu kvėpavimas, tokiam li- 
goniui ateityje gyvenimas gali 
būti darbingas ir laimingas. 
Nuolatinė medicinoje pažanga 
ir technikos pagerinimai vis di-

žin-ą^a^niųs.k^tįngj^u^^ pasitaisančiųjų po širdies
gens ' ngų suKertaj' jy>Į^tųstnas> 
krūtinėje ir ne dėl širdies atsi
randa. Mat, yra daug negerovių, 
kurios savais krūtinėje sukeltais

Daugelis jų džiaugiasi gyveni- Į skausmais NUDUODA širdies 
mu, pergyvenę staigią širdies * skausmus.
ataką. Keturi iš penkių tokių at
gauna normalų gyvenimą ir 
grįžta, liesa, dažnai į lengvesnį 
gyvenimą.

ismus.
Prie tokių negerovių priskai- 

toma svarbiausios sekančios 
septynios: 1. nevirškinimas (in
digestion) ; 2. stemplės raume-

. nų susitraukimas (spasms of Vykime šalin širdies giltine . ? .the esophagus); 3. krutinės rau-
Visada apsimoka kiekvienam menų susitraukimas,

atakos skaičių. Tik mes, visi lie
tuviai, nuo šiandien patikime 
papaikėlių ir apsileidėlių buvei
nes ir išeikime į šviesų, sveiką 
širdies sveikatos gerinimo kebą.

Atsiminkime, kad iš anksto 
vengimas minėtų širdį įmi
nančių dalykų ir gavus širdies 
ataką, pati gydymo pradžia yra 
labai svarbi: reikia tučtuojau 
kvėpuoti deguonį. Žinoma, jį vi
sų pirma reikia turėti prie sa-

sukeltas vęs, savo namuose. Kaip mes

For the woman
Mihok at the heart of

fsfi-mlitre Tnnnrpi

Ton ean*t afford to be wtwse.

the family budget, you n 
making deaaiona about tl 
future, too.

And that’s where UA

encourage your husband te 
sign np for the Payroll Sa-^ 
ings Plan where he work*.

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

Uh. Savings Bonds. Fcr 
the woman who realty 
a good bargain.

mjihinty af 5 yaan (4M% th** Intywr'.

. stock y 
in/ynenca.

RUSU - BOUEVIKŲ SIAUTĖJIMAS 
SUVIEKO DVARO APYLINKĖJE

(Atsiminimų pluoštelis iš Nepriklausomybės kovų laikotarpio)

dažnai turime svaigalų bonkas, savomis asmenybėmis iš kalno, 
turėkime ir deguonie bonką.

Ypač žinomas širdininkas ar 
jau pergyvenęs širdies ataką, 
susilaukęs krūtinėje skausmų, 
geriau pasielgs, jei kvėpuoda- 
mas deguonį, ne gydytoją šauks 
ir jo Lauks, j

dar gerokai prieš širdies atakos* 
apturėjimą? Tas pats ir su sa
vo kraujo liesinimu: perriebų 
kraują turintysis turi specialiu’ 
maistu jį liesinti, žinoma, to
kius darbus atliks mūsiškis, jau 

bet TFESIAI ir! gavęs širdies ataką — jis tada 
GREITAI ligoninėn vyks. Ten Į klausys savo gy dytojo patarimo, j

Tai kodėl nepradėti išmintingai!
(lytojo pagalbą — deguonį ir i 
vaistus, kol jo gydytojas prisi-j 
statys. Visą laiką ligoms turi ra-; 
miai laikyus — kūnu nejudėti; 
n nusiteikimais nusiraminti. Vi-’ 
są darbą turi atlikti išmintingai 
ir paslaugūs namiškiai bei me-j 
cLcinSkas personalas.

Turėkime gaisrininkų, polidį 
jos, pirmosios pagalbos telefo
nus aiškiai dideliais skaičiais 
užrašytus ir prie telefono ant 
sienos 'pakabintus per visą laiką. 
Turėkime ir specialią bonką su 
deguonimi (oxygen) ir gaubtu
vą (maskę) ant Durnos. Tuojau 
duokime kvėpuoti deguonies po 
3-1 litrus kas minutę (yra tokius 
skaičius nurodantis reguliato
rius). Taip darykime su KVĖ
PUOJANČIU ligoniu. O kuris 
nekvepuoja, pirmiau reikia at
gaivinu, kvėpavimą sužadinti, O' 
ūk tada deguomo jam duoti 
Kvėpuoti. T ra specialus įtaisas; 
su aeguoniu lo-kai minučių kvė
pavimui po šešis (6) litrus pei 
minutę. Per tą laiką gali atvykti 
pirmoji pagalba su deguonim.. 
fra pridėtinės deguonio bonkos 
prie tokio įtaiso. Jį kiekvieni lie
tuviški namai turi įs-gyti. Ne 
galima rūkyti tame kambaryje, 
k ui- deguonio įtaisas randasi ai 
kuriame ligonis kvėpuoja. Totų 
įtaisą įsigykime, savam gydyto 
j ui tarp mnkauj ant.

Pats laikas tvarkytis su tuo 
rūkymu. Tiesiog baisu žiūrėti, 
n.a.p dabar mūsiškiai save žude 
tabaku, štai, mūsiškiai renkas 
prie autobusų Marquette Parke 
važiavimui operom Mūsiškis 
kaitriausioj dienoj kaitina save 
gerklę cigarete be pertraukos 
o* tik prašomas ją išmeta prie, 
lipdamas į autobusą; ją išmeta 
gatvę prieš bažnyčią leisdama, 
i uoj isiipęs toks — vėl už gerk 
iės ka tinimo. Vėl kitas, pasi j 
oaigus operai, elevatoriuje rū 
ko. Gerai, kad nebuvo sargų - 
vien mūsiškiai matė lokį savi 
nenaudelį. Gėda daroma mūsiš 
Kiams visur ir visada per tą ne 
.emlą cigaretę, neskaitant savos 
sveikatos daugeriopo žalojimo.

Juk gydytojai uždraudžia rū
sy Ii širdies ataką gavusiajam, 
salia to, j;c pataria visišką ra 
mybę, kuo daugiau poilsio tur. 
gauti sužeistas širdies raumuo. 
Jis po atakos randu sugyja. Už 
ana kiek laiko. Su laiku ir nau
jos arterijos išsivysto — neša 
Kraują į atakos metu sužalotą 
širdies raumenį.

Taip pat širdies atakos ligo 
niiii gydytojas pataria nepersi 
valgyti (low-calorie diet). Mat ! 
persivalgymas ir perdidelis svo 
riš yra našta širdžiai. Taigi, ar 
neverta iš anksto neapsunkint 
širdies riebalais rr tabaku? Juk 
turėti sveiką ar liguistą šird, 
yra vienas didžiausių skirtumų. 
Tai kodėl mes nesi tvarkome su

elgtis jau dabar — šiandien, ne 
rytoj reikia dėti pastangas už-, 
bėgimui už akių širdies giltinei.

Sveikesnis po širdies atakos
Neįtikėtina tūlam mūsiškiui 

bus tiesa, kad žmogus, susitvar
kęs po širdies atakos: metęs rū
kyti, persivalgyti, sumažinęs 
perdidelį svorį, ima jaustis svei-’ 
kesniu, negu jis buvo prieš tokį' 
susirgimą.

t

Daugumas širdies ligų žinovų 
pataria žmogui judėti - darbuo-: 
tis, gimnastikuotis, širdžiai po 
atakos susitvarkius. Dažnai fizi-

(Tęsmys)
Stipraus vėjelio pagautas ‘ 

keltuvas nuplaukė į rytinį Čiči- 
lio ežero krantą. Kai jis priar
tėjo prie kranto, žmonės ten jį 
užgesino. Visų nuotaika, kai ne- 

Į radome keltuvo, buvo blcga, nes 
jokio laivelio arti nebuvo ir rei
kėjo ilgai laukti kol surado kitą 

■ laivą ir mus perkėlė į kitą ežero 
i krantą, o kurie važiavo arkliais, 

kai sužinojo, kad nėra keltuvo, 
nuvažiavo kitais keliais. Po visų 
vargų ir rūpesčių nors jau 
temstant, sugrįžome į namus.

Į Tirp kulkų...

Suvieko dvare, kaip jau mi
nėjau, buvo Įsistiprinęs bolše
vikų dalinys. Kad juos staigiai, 
lietuviai neužkluptų visur 15Ū-. 
vo išstatę sargybas. Sargyba bu
vo išstatyta ir ant piliakalnio, 
vadinamo Magazirio vardu (var
dą greičiausiai jis gavo nuo san-' 
dėlio, kuris stovėjo jo viršūnėje 
praeitame šimtmetyje. Baudžia-; 
vos Talkais tame sandėlyje lai
kydavo grūdus, iš kur, kai bau-; 
džiauninfkai pritrūdavo grūdų; 
gaūdavo jų į skolą).

Suvieko dvarui priklausė di
dėlis vaisių sodas. Bolševikų 
okupacijos metais jo iriekas ne- 

; prižiūrėjo ir apylinkės gyven
tojai, kai atsirado obuolių atei
davo į sodą ir, nors ir neprino
kusių prisiskindavo pilnus mai
šus. Iš jų virdavo marmatiadą.

cerinas, talkina sergant krūti
nės angina (angina pectoris). 
Tai skausmingas širdies rau
mens šauksmas gauti daugiau 
kraujo, o su juo ir deguonies 
(oxygen). Tokia angina atiran
da susiaurėjus į širdies rauirienį 
einančioms arterijoms. Jos stf- 
siaurėja dėl sklerozės. Tada tos 
arterijos susiaurėja. O pro su
siaurėjusias arterijas sunkiau 
ateina į širdies raumenis jiems 
maistas — kraujas su deguo
nimi.

Tokio susiaurėjimo išvengi
mas ir yra širdies atakos saugo
jimasis. O išvengiama tokio su-

nį darbą dirbantysis gali grįžti.! 
į savą užsiėmimą. Taip nutinka ■ ‘ 
su biznieriais, advokatais, laik
raštininkais ir pardavėjais.

Vis dar mūsiškis pensininkas 
negali įsijungti į sveiką veiklą, 
darbu savos sveikatos stiprini
mą. Toks tinginėlis vis toliau' 
kartoja nesveikatą žadmančins šiaurėjimo nesulaukiant sklero-

Aš jau savo atidirbau, | zes. Gi. su skleroze kova yra ne 
lenoriu toliau darbuotis”. Da- vienokios ar kitokios tabletės 
bar visi mes turime keltis iš to- paėmimas, o SVEIKAS GYVE- 
<io nesveikatos lovio. Keltis tu- i NIMAS: visų virš minėtų šir- 
rime daugeriopam, jau čia rrii-;
lėtam sveikam gyvenimui, sa-

rodžius

dies giltinės šauklių atsisaky
mas. Jų čia dabar nekartosime, 

vos širdies stiprinimui. Mes tu-1 Tik priminsime, kad neiėškott.u- 
. ime keisti savo gyvenimo eigą rne specialaus daktaro ar yrpa- 
.veikesne: turime atsisakyti vi- 
ų širdies atakos šauklių. Tokia 
.aita talkins mums ne tik tai-i 

jantis po širdies atakos, bet irt .
padės mums išvengti jos paši-1 lų SIES PATYS turime atlikti 
cartojimo. i

Išmintingas žmogus pataria 
dekvienam iš mūsų neskubėti 
r NESIRŪPINTI perdaug. Mes 
ia ant žemės esame trumpam 
juvimui — vizitui. Todėl pra
lėkime jausti gėlių kvapą šian- 
<ien, ne rytoj: imkime gyveni- 
nu džiaugtis dabar. j

Visada visais sveikatos reika- 
ais tarkimės su savu gydytoju, 
’o širdies atakos išsikalbėkime 
.tvirai su savu gydytoju apie vi
as reikalus: kada pradėti vaikš- i 
joti, dirbti, užsiimti mėgstamu 
iportu bei grįžti prie intymių 
antykių. ,

Kartą gavai širdies ataką, 
o kaip su kita?

Faktas yra. kad nė vienas 
širdies atakos ligonis NENORI 
mtros. Jis sutinka keisti bguis-j 

Lą gyvenimą sveikesniu. Tokie; 
capOs metų sūlaiikę, po širdies 

atakos dar gyvena iki 80-90 me-Į 
tų. Tik retas kuris ir toliau gu
lasi nesveikatos lovin. Tokiam 
nė Dangus negali talkinti. .

Kitas faktas yra, kad nėra 
saugaus ir patikimo vaisto, ku
ris sumažintų kraujo riebirmą 
jr tikrai apsaugotų nuo antros 
širdies atakos. Tik pats žmogus

tingo vaisto išvengimui sklero
zės, o su ja ir širdies atakos: 
KEISK1ME SAVO GYVENIMO 
VAGĄ SVEIKESNE! Tokią kai-

per savos asmenybės geroj on 
pusėn pakeitimą. Tik pasikeitus, 
pajėgsime pildyti visus medici
nos nurodymus širdies atakos 
išvengimui ir jos nepasikartoji- 
muL Sėkmės visiems taip svar
biame ir sunkiame mūsų gyve
nime darbe!

Pasiskaityti. Dr. J. Stamler: 
Your Heart Has Nine Lives. 
The Benjamin Co., Inc.

f 
po

•irdies atakos atsiradimo, bei ir 
nuo jos pasikartojimo.

Išvada. Vaistai, ypač nitrogli-

Bolševikų kareiviai visai nekreip 
davo dėmesio ir žmonių iš sodo 
nevarydavo. Daugiausia sode 
‘šeimininkaudavo” vaikai ir mo
terys, nes tik iš Suvieko kaimo, 
bet ir iš kitų kaimų, esančių 
apylinkėje. Kai sužinojome, kad 
Suvieko dvaro sode galima pasi
rinkti obuolių, vįeną dieną, 
esant gražiam orui, nuėjome try- 
se, visi vienodo amžiaus “vyrai”. 
Sode jau suradome nemažai vai-

ševikų karių, kurie ragaudami 
obuolius, ėjo nuo vienos obels

maišūs obuolių, kūrinos vos tik 
galėjome panešti. Motina buvo 
labai patenkinta ir iš jų išvirė 
obuolių marmaliado. ,Nors jis 
buvo ir rūgštus, bet mums vai
kams patiko, kai jo užsitepdavo
me ant duonos riekutės.

Po kelių dienų, kai marmalia- 
dą užbaigėme, vėl nutarėme eiti 
į dvarą rinktis obuolių Išėjome 
penkiese: mano motina, aš ir 
trys kaimyno vaikai. Iš pradžių 
kelionė buvo įdomi, nes vienas 
su kitu lenktyniaudami,: bėgome 
Suvieko dvaro Jinfc- Mama nuo 
mūsų vis - atsilikdavo.. Kai rei
kėjo praeiti' šunį, kurie palaidi 
ten dažnai bėgiodavo, ėjome tuo
met visi kartu. Palikę miškelį, 
ėjome toliau. Nuo Magazino pi
liakalnio pasigirdo šūvis. Susto
jome. Ant Magazino, (piliakal
nio pamatėme snogti, kuris

prie jo. Taip pat išgirdome jo 
balsą, bet suprasti negalėjome, 
nes nuo jo bųyo^fv^iaždaug 
apie pusę kilometro. ’.Mės supra
tome, kad-, turime grįžti ?atgaį ič 
kur atėjome. Kai pradėjome ei
ti atgal, į mus pradėjo šaudyti. 
Aš, kai tik išgirsdavau šūvį, par- 
krisdavau ant žemės, kad kulka 
nepataikytų Vėliau jau nebetu
rėjau laiko parkristi ir atsikel
ti, nes bėgau kiek tik kojos iš
nešė. Į mus, kai artėjome prie 
miškelio, šaudė ne vienas, bet 
keli kareiviai. Visa laimė, kad 
netoli buvo miškelis. Kai bėgo
me. kulipkos zvimbė, kaip tos 
bitelės, virš mūsų galvų. Didžiau 
sias pavojūs buvo motinai, nes 
jis taip greitai bėgti, kaip mes, 
negalėjo. Bet bolševikai nenu
rimo. Kai mes įbėgome į miš
kelį, jie nustojo šaudyti ir susė
dę ant arklių, pradėjo vyti. Jie 
mus pavijo Cibulinės kaimo lau
kuose, netoli dėdės sodybos. Tuo 
jau prijoję prie motinos, pradėjo 
klausinėti, kur ėjome ir kodėl, 
kai sargybinis davė ženklą pas 
jį ateiti, mes -bėgome. Motina 
žinojo, kad jie ne rusai, bet lat
viai (Tuo metu Suvieke stovė
jo -latvių dalinys), todėl atsakė 
jiems ne rusiškai, bet latviškai. 
Jie buvo labai nustebinti, kad 
motina į juos prakalbę'© lat
viškai. Jie įsnėjo motiną, kad 
ateityje, jei taip įvyktų kaip šį 
kartą, nebėgti, nes jie galėjo 
mus nušauti ar sužeisti. Atsisvei 
kine latviškai, raiteliai nujojo 
Suvieko kryptimi.

(Bus daugiau)
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Trumpas žvilgsnis į sporto 
šventės istoriją. Sporto šventi 
yra praeities ilgų šimhrifeeių. i 
t radio'j£. Olimpinės žaidynės | 
pradėti^ gęaikų, Atėnuose, 776 
metais pr^eš Kristų Ir nutrauk-į 
tos 393 metais po Kristaus gi
mimo, Romosjiniperijai Graiki
ją pavergus.^, -..į, .

Olimpinės žaidynės rėmėsi grai
kų samprata, kad kūnas turi to
kią pat vertę kaip ir žinpgaus 
protas, ir abu jų turi būti savi
tai disciplinuoti. Tik tada, šios 
harmoningos disciplinos dėkaį’ 
žmogus gali geriausia tarnautu, 
išreikšti pagarbą dievui Zeusūi. 
Gi mūsų supratimu, tai būtų tau
tai ir Lietuvai. Tai šitokia ana-Į 
loginė išvada graikų turėtos’ 
disciplinuoto sporto sampratos. 
Taip ir yra, praktiškai discipli
na ir vaidina .lemiantį vaidmenį 
sporte: kūno ir dvasios ugdyme.

Moderniųjų laikų olimpiiyų. 
žaidimų pradininkas yra ' pran
cūzas baronas Perredi Caubcr- 
tih (1863-1937), suorganizavęs 
olimpiadą Gracijoje, Atėnuose, 
kurią praplėtė į tarptautinę, ir 
kas kėtvęri metai-tokia tarptau
tine olimpiada yra rėngiama vis 
kitoje valstybėje, tikslu ugdyti 
tautų savitai-pio susipratimą. Gi 
mūsų" a t veju: tautinį: tarpusavio 
susipratimą. •>.’
ĄPiniioji Nepriklausomos l ie

tuves olimpiada įvyko 1935 m. 
Kaune. Olimpiada, suprantama, 
buvo organizuojama ir praves
ta valstybiniu, pajėgumu, į ku- 
? > ‘ i - - • vr:ą_. buvo sukviesti ir atvyko is 

viso pasaulio lietuvių sportinin
kų reprezentacinės grupės. Ypač 
skaitlinga ir" gerai organizuota 
lietuvių sportininkų grupė atvy
ko įš,.š. Amerikos. Šioje olim- 
piadoje grojo maršai, nuotaikin
gai “ žygiavo organizuotas, dis- 
eiplinųotas•" Lietuvos jaunimas. 
0 pats miestas, laikinoji Lietu
vos sostinė Kaunas: buvo tarsi 
puošni šios šventės estrada, 
miesto" "narnai buvo dekoruoti 
tautinę, vėliava1, gėlėmis, gah 
vėje -skambėjo lietuviška kalba. 
Tai buvo, pilna šio žodžio pras- 
niė, .didinga, džiugi įlaujai atsi
kūrusios Ųiętuvos žmonių šven
tė, paJikuši gilų įspūdį ypač tuo 
metu,, mokslą einančiam jauni
mui. šventė^į§rię|iį hųotąiką' žaš 
dino'Lietuvos jaifnirpą kelti- gal
vą?. aukščiau ir. žengti žingsnį 
tvirčiau į šviesesnę tautos ateitį. 
Tai tokia ir yra olimpinės spor
to šventės paskirtis.

Chi-

SPORTININKAI BE DISCIPLINOS, j 
ŠVENTE BE NUOTAIKOS

Žvilgsnis į Antrųjų Pasaulio 
Lietuvių Sporto Žaidynių 

atidarymo iškilmes
Pirmas klausimas, tai ar šios 

šventės atidarymo iškilmės tik
rai buvo iškilmingos, nuotaikin
gos, ir ar jos pakėlė, uždegė su
važiavusio jaunimo nuotaikas 
žaidimui, sportui ir lietuvybei? 
Tai tik šitaip ir privalėjo būti, 
bet, deja, faktinai buvo daugiau į 
tik kultūrinio nuosmukio de
monstracija.

Sporto žaidynių vieta
csgos vidurmiestis, Illinois uni
versiteto sporto rūmų salė. Bir
želio m^n. 2 vai. popiet termo-j 
metras rodė 95°F šilimos - karš
čio. Sportininkai ir publika su-Į 
šilę, suplukę, renkasi į salę Ten j 
tikisi atsigaivinti, bet salė... ne- j 
vėdinama. Visi pasijunta kaip 
pirtyje, šventės pranešėjas — 
ponss Visockis. Salėje pasigirs
ta muzikėlė. Spėjama, kad pa-’ 
gal šią muzikėlę į salę atžygiuos > 
šventės reprezentacinė sporti- ‘ 
ninku grupė, vėliavomis nešina. 
Jaunimas, vėliavas nešantis, 
žingsniuoja kaip kuriam papuo
la, į šonus besidairydamas ir vė
liavas veik žeme velka... Pir
mose--sėdynių vietose sėdi ilga
koje jaunimo grupė, savo kojas 
iškišusi į salę ir salės pašaliais 
išsimėčiusi, savo kelionės įvai
riaspalvius lagaminėlius, mai
šus, kas sudarė ne šventės nuo
taiką, bet tik netvarkos vaizdą.

Reprezentacinės šventės gru
pes pavyzdžiu,’be jokios sporto 
disciplinos, be reikiamos rikiuo
tės tvarkos, žygiavo ir visos ki-j
tos šventės atidaryme dalyvau- to šventės atidarymo metu buvo 
jančibs sporto grupės. Viena ] grojama tik čirpianti, ausį rė- 
sportininkė pražygiavo net ruža- žianti muzikėlė? Kodėl nebuvo 
vos spalvos maudymosi kelnai- j galima pagroti vieną kurį muzi- 
tėmis, grupės pavadinimo užra-| ko Br. Jonušo maršą, ar ir Ra-

SOFIJA PACEVIČIUTĖ

Galima ir manyti, jog princi
pe gal Chicagos sportininkai 
krepšininkai nenorėjo dėtis su 
politikuojančia Liet. Bendruo
mene, kuri veda suktą politiką: 
tai tik musės, sėdinčios ant jau
čio rago politiką....

Na, ir iš tikrųjų, kodėl spor-

šu nešina. (Sic!). O Cicero LSK 
Ateitį reprezentavo vos tik vie
na mergaitė, Cicero užrašu ne
šina.'

Pagal šventės programą, da
lyvaujančių sporto grupių sąra
šą^ turėjo pražygiuoti 26 sporto 
grupės, bet, deja, ten jų tiek 
nebuvo. Pasiteiravus pas atsa
kingus asmenis, teko sužinoti, 
kad Chicagoje veikia net pen
kios krepšinio komandos, bet 
nė-" viena jų . čia nedalyvavo. Ga
lima paleisti, kad vietiniai spor
tininkai, gerai pažindami spor
to šventės organizatorius, nepa
sitikėjo jų sugebėjimu tinkamai 
pravesti šventę ir dėl to visai 
neįsijungė, nedalyvavo.

movėnų — nuotaiką keliantį, 
žygiui rikiuojantį maršą? Tad 
ir statomas klausimas: ar tai čia 
yra-šventės rengėjų nesusivoki
mas .reikale, ar sąmoningas 
Šventės nuotaikos- smukdymo 
reikalas? Kaip ten bebūtų, nė 
viena šių priežasčių nepateisina 
padarytos klaidos. Sukviestas ir 
atvykęs jaunimas net ir iš toli
mos Australijos, atvyko į šią 
šventę ieškoti pakilių šventiškų 
nuotaikų ir rengėjų pareiga bu- 

ĮVo tokias pakilias nuotaikas 
jaunimui ir sukurti.

Vis dėlto, tiesą sakant, vie
nas šviesus spindulėlis sušvito 
prakaito upeliais tekančioje 
sporto patalpoje, sujauktos nuo-

Kad ir labai Lietuva nuo pa- kos’ 
i siulio atski: ta ir jos vidaus gy- 
' venimas slepiamas, tič au Vaka- 
I rų spauda juo domisi. Ncturė-I 
I dama savo korespondentų, ku- Į 
■ rie galė.ų normal.ai pranešinėti 
i ap e tai, ki« š ame krašte vyks 
' .a, ji priversiu t.nkiitis. apžval- 
i gin ais stebėtojų s‘raipsniais,

Šventadienis

taikos renginyje, kai į salę įžy- 
giavo šešios šaunios mergaitės, 
tautiniais drabužiais pasipuoši 
sios ir sporto šventės ženklu ne
šinos. Jos iškilmingu, sutartimi 
.žingsniu apnešė ženklą apie salę 
ir pagarbiai jį pakabino salės 
fronto sienoje. Tai tik tiek šį 
atidarymą. ir galima vadinti 
šventišku.

Oficialiai šventę atidarė Val-

PRANCŪZIJOS DIENRAŠTIS ' 
APIE LIETUVA

nes visas kraštas gina šių
raštų autorius.
Pasiprieš nimas Lietuvoj nesąs 

tik vienos grupės reikalas, ko
kia pajėgi ji bebūtų. Čia visa 
tauta dešimtmečiais reiškiasi 
opozie joje. Todėl prancūzų ka
talikų dienraščio bendradarbė 
mano, kad, išskyrus atskirus 

kurie daugiau ar mažiau visada atvejus, tokius kaip kun. Sva-j 
būna pralenkiami įvykių. Tačiau | 
jie visuomet įdomūs bent tuo, j 
kad liudija nuoširdų susi upini-1 
mą L eiuves reikalais.

Antai prancūzų katalikų dien
raštis “La Croix” š.m. ko/o 16 
išspausdino Gvvendolmos Jar- 
czyk straipsnį apie Lietuvos 
dvasininkų grasinimą nepaklus
ti. Autorė pastebi, kad protesto 
raštai Lietuvoje pasidarė visos 
tautos ginklu. Jokioje kitoje “so
vietinėje respublikoje” šis reiš
kinys taip dažnai nepastebėtas, 
ka’p čia. Savo metu apie 17,000 
Lietuvos katalikų per Jungtines 
Tautas pasiuntė Brežnevui me
morandumą apie antireliginę 
valstybės politiką. Nuo tada ne
siliauja protestai tiek aplamai 
dėl žmogaus teisių, tiek ypač 
dėl tikėjimo laisvės pažeidimų. 
“La Croix” bendradarbė toliau 
rašo apie kolektyvinį Lietuvos 
kunigų pareiškimą aukščiausia
jai tarybai dėl religinių susivie
nijimų nuostatų. Tai esąs pilie
tinio neklusnumo raštas, pabrė
žiantis dabartinių nuostatų ne
teisėtumą ir iškeliaiitis konkre
čius reikalavimus,- kaip pageriu-'

Autorė svarsto, ką-^^^-a^fcš-, 
č’ausioji taryba Veikiausiai* 
neduos eigos šiam pareiškimui,’, 
spėja Gwendolina Jarczyk'. Nesą 

das Adamkus, Šiaurės Amerikos 1 pagrindo tikėtis ■ nė mažiausio
sporto sąjungos vardu. Perskai
tytas jaunimo priesaikos teks
tas, jaunimo pasižadėjimas būti 
ištikimu amžiniams lietuvių tau- 
tos siekiams. Sveikino dr. A. 
Razma, Pasaulio Lietuvių dienų 
vyr. komiteto pirmininkas. Bet- 
gi šio jo kalba buvo gana blan
ki: nei pakelianti, nei nuteikiau? 
ti janimą ryžtis siekti aukščiau^ 
žengti tvirčiau Lietuvos keliu. •

Taip, kad viską susumavusį 
gailina sakyti, jog šis renginys 
nepateisino jaunimo' Įdėtų švie
sių vilčių, jį daugiau tik išvar
gino ir jo nuotaiką, sųjąukė. Jjk 
gaila išvarginto jaunimo.

Sportininkas

pasikeitimo, nebent pablogėji
mo, kaip tai rodo kun. Ą; Sva-

9 Koks valgis, toks ir dalgis.

Popiežius kalbėjo apie

kcrespondentas nelaiko reikš
mingu dalyku. Popiežius Sov. 
Sąjungoje — tai dar tolimas 
troškimas, nes tebėra daug klit- 
čių tokiam vizitui, rašo Acker' 
mannas.

Pasak jo, Jonas Paulius II iš
kėlė gyvą lietuvių tikėjimą, ka
rį rodo Lietuvos globėjo šv. Ka
zimiero penkių šimtmečių su
kakties pasirengimai per trejus' 
metus.
tai, kad visoms Lietuvos vysku-. 
pijoįris, turinčioms tik apaštali
nius administratorius, reikia 
vyskupų ordinarų; kad visos 
parapijos, būtų aprūpintos kuni-: 
gaiš; kad, nebūtų varžomas įsto- 
j:mas į vienintelę kunigų semi; 
nariją Kaune; kad nebūtų kliu-- 
doma jaunimą krikščioniškai 
auklėti; pagaliau, kad šeimos iš
vengtų klystkelių. ,

Autorius pažymi, kad lietu-, 
viškoji “Kronika” atneša daug 
įdomių žinių apie dvasinį pasi- 
prięąinimą privalomam ateiz
mui. Savo masišku skaičiumi ir 
tikėjimo ištverme Lietuvos ką? 
talikai sovietiniame pasaulyje

rinsko, nereikia laukti didelio1 
masto baudžiamųjų priemonių 
pr:eš Lietuvos dvasininkiją, nes 
tai tiktai dar labiau suaudrintų 
visa tauta.

Priminusi vilniečio Jono Sa- 
dūno engimą, Gwendolina Jar- 
czyk baigia straipsnį ta:p: “Ant 
kalnelių ir kartais lygumose sta
tomi kryžiai. Valdžia juos dieną 
griauna, bet naktį jie iš nauje 
pastatomi“.

Tas pats prancūzų katalikų 
dienraštis “La Croix” balandžio 
27 d. išspausdino savo kores
pondento Romoje Roberto Ac- 
kermanno pastabas apie Lietu- užima ypatingą padėtį. Ir vis 
vos vyskupų vizitą. Tai buvęs 
istorinis įvykis, pasak jo, nes 
pirmą kartą nuo 1938 metų 
įvykęs toks Lietuvos vyskupų 
vizitas “ad limina”. Korespon
dentas nevisai tiksliai kalba apie 
penkis vyskupus, palaikęs Vil
niaus arkivyskupijos kapitulinį 
vikarą vyskupu. Jo nuomone, 
negalima paneigti drąsos vysku
pui Poviloniui, kuris savo kal
boje popiežiui užsiminė, kad tu
rėtų būti veikiai leista sukliudy
tam vyskupui Steponavičiui su
grįžti į savo pareigas. Kad vys
kupas Povilonis- pakvietė -papie-

dėlto jiems reikia pakelti tikrą 
persekiojimą, kuris išsigina sa
vo vardo. Lietuvos vyskupų ap
silankymas Romoje šiame kon
tekste atrodo kaip padrąsinan
tis atolydžio ženklas, tačiau la
bai sunku numatyti pasikeitimą 
iš sovietinio režimo pusės.

Lmb.
(Iš T. žib.)

1911 — Vokiečių mokslinin
kas P. Monnartz užpatentuoja 
nerūdijanti plieną.

1913 — Išrastas užtrauktu
oju aplankyti Lietuvą, ‘La.!Gj£ix*. kas, pavadintas “Zipu”.

mėti, kad straipsnis rašytas'-dar. 
prieš kun. Svarihsk^^|ismąįif;' 
kito katalikų komiteto , hąrio 
kunigo Sigito Tamkevičiaus su
ėmimą. čia reiškiama nuomonė, 
kad kunigo Svarinsko byla ne
nuslopins, bet veikiau tik dar 
labiau sustiprins protesto sąjū
dį. “La Croix” bendradarbė sa
vo spėjimą grindžia tuo, kad 
Lietuvoje šį sąjūdį remia visa 
tauta, kai kitose respublikose' 
protestuojančiųjų grupės pasiliė- 
ka izoliuotos nuo visuomenės. 
Lietuvoje tūkstančiai vyrų ir 
moterų remia bet kokį laisvės

• žygį, štai kodėl jokie policiniai 
veiksmai, jokios kratos, jokie 
tardymai dar neįveikė pogrin
dyje leidžiamos “LKB Kroni-

T- ‘ ■■■".- ■■ '• ■ ' 't ” ■ ■ .L

,■ SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE |
į* yra • seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fraternalinė 

organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
i X;1 SLA —: atlieka kultūrinius darbus, gelbstL ir kitiems, kurie tuos 
į. "į. , darbus dirba..
ė > SŽ^^jl^>iejQ?fią'tigiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių

i - -i . ^apdraudų savo nariams. ; ‘ .
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 

nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
J h ‘Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali

Į; ; • j f Susivienijime apsidrausti iki $10,000.
apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

SLA—vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ,už 
^1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.'

SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
Kreipkitės i savo apylinkės kuopų veikėjus,. . 
jie Jums mielai pagelbės į SLA įsirašyti.

j < t Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:
♦ - f 4 ė 4 v - * J ’ — -____ ’

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA “ | 
t' l 307 W. 30th St, New York, N.Y; 10001
’ : Tel. (212) 563-2210

SLA

LTTERATCRA, lietuvių literatūros, meno !r moisk 
1M4 m. metrašti!. Jame yra vertingi, niekuomet nesenrią, Vin*r 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno,' P. Joniko, V. Stankot 
I. Rankflo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* Ir 1 
Meilaus rtraipeniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomis t 
M. K. Čiurlionio. M. 83eikio, V. Kašubas, A. Rakštelės ir JL Vara/ 
kūrybos poveikslais. 385 puri, knyga kainuoja tik 83.

DAINŲ ŠVENTAS LAUKUOSE, poetės, rašytojo! Ir tn 
tintų šoklų pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dalm, 
iverrtes bei jų Istorija ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorė* puikiu stiliumi Ir surinktais duomenimb 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 52.

'• VIENHO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apralj 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne saus* 

\ gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities Hte 
Nratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių Inyff

pkrmlal paražyt* studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės K 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai {domūs kiekvienai! 
lietuviui. Leidinys fllustruotM nuotraukomis, pabaigoje duodami 
ritovardžių pavadinima % Ir Jų vertiniai J vokiečių kalbą. EaBaI 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių temėlapia. Kaina M

> K4 LAUKIS EIMK, rašytojo* Petronėlė! OrintaitėC ittf
mtnžmal Ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir plr 
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiu/ 
bet kainuoja tik IX . i

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupras 
l*i ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik s> 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe 
riją. Dabar būtų jj galim* pavadinti kovotoju už žmogaus teises 
Knyga didelio formato, 285 puslapių, kainuoja |fl.

Kuygoi giinunoi HanJIcacM, ITW Sa. HaltM SL,

GIFT PARCELS TO LITHUANIA
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

2608 West 69th St, Chicago, I1L 60629 ♦ TeL 925-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

Maistas iš Europos sandėlių.
MARIJA NOREIKIENĖ
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SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2&01 W. 69th St., Chicago, HL 60629 * TeL 925-2737f y

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

• "RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

;W7’r Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 vaL vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

JN * V 
i 

r 1 p

' Inž. LIUDAS MIKŠYS,
50 mėty studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA,

Bet kur, Bet kuria kalba' buvo parašyta apie Lietuvį, lietuvius

Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

Ir patarė mums toliau studijuoti.

Paltu
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Pasitraukę iš VLIKo Lietuvii 
Fronto Bičiuliai yra padarę sa 
vo spaudoje VLIKui priekaštų, 
kad jisai tremtyje nustojo rezi 
stencinio charakterio ir tuo bū
du “nusivlikino”...

Šis VLIKo charakterio klausi, 
mas, iš tikrųjų, vertas dėmesio 
— ramaus, nuoseklaus jo pana- 
grinėjimo.

I.— Kas yra rezistencija oku 
pantui apskritai?

Tai pasipriešinimas okupan. 
tui, atsisakant jam nusilenkti i) 
priimti jo valią, taip pat darant 
visa, kad jis iš okupuoto krašto 
pasitrauktų.

Tas pasipriešinimas gali pasi 
reikšti įvairiai, pvz.: 1) igno
ruojant okupanto įsakymus ir 
nevykdant jų, 2) niekais paver-

nant betkokį okupantui diroa- 
ną darbą, 3) priverstinius dar
ius okupantui (jei negalima jų 
žvengti) atliekant tik dėl akių, 

4) visomis priemonėmis Sten
giantis sužlugdyti okupanto 
planus, 5) netgi ir ginklu ranko
je kovojant su okupantu jo po
grindyje.

II. — Rezistencija Lietuvoje
Rezistencija Lietuvoje buvo 

visų okupacijų metais. Ji bu- 
”o ir vokiečių okupacijos me- 
u. ypač gi pnarekėjus ckupan- 
o užmačioms pasiglemžti Lie

tuvą.
III. — Koks VLIKas buvo Lie

tuvoje?
VLIKas Lietuvoje buvo aiš

kiai rezistencinio pobūdžio:
1) Pirmiausia, jo sudėty daly-

m. ail.ElKld Anksti rytą

Madrido konferencijoje Maskva 
daro pirmas nuolaidas

Madrido konferencija prasidėjo 1980 metų spalio
atstovai

pažįsta 
kuriuos

mėnesį, bet iki šio meto Madrido konferencijos 
nepajėgė susitarti dėl rezoliucijų.

Madrido konferencijos nariai labai gerai 
Helsinkio konferencijos Baigiamuosius aktus, 
pasirašė visos 35 Europos valstybės-, dalyvavusios Antra
me Pasauliniame kare. Jos nori paruošti taikos sutartį.. 
Jos yra sudariusios .Europos saugumo ir bendradarbia
vimo sutartį, paremtą, baigminiais Helsinkio aktais, bet. 
iki šio meto negalėjo susitarti.

Europoje karą sukėlė Hilerio vadovaujama Vokie
tija, susitarusi su Stalino vadovaujama Sovietų Sąjunga. 
Naciams pavyko įveikti Belgiją, sumušti Prancūziją, už
imti Daniją bei Olandiją, apvaldyti Suomiją, bet nepa
vyko pavergti Anglijos. Naciai paskelbė karą Amerikai, 
bet ir šios neįveikė. Amerikiečiai generolai 
Eisenhoweris ir Patonas sumušė Vokietiją.

Hitleris, nepajėgęs pasirašyti taikos su 
pradėjo karą prieš savo bendradarbį Staliną.

Maršalas,'

užsimojimus ir vartojamus metodus tarptautinėse kon
ferencijose. Kampelmanas nustebino geriausius Sovietų 
diplomatus savo žiniomis, savo taktu ir pasiūlymais.

Glaudesnis jo bendradarbis yra JAV teisininkas Spen
cer Oliver, kuris visą laiką artimai dirbo su Kongreso 
atstovu Dante Fascell ir tvarkė visus Kongreso sudarytų 
komisijų reikalus. Spencer Oliver lietuviams labai gerai 
pažįstamas, nes jis Amerikos Lietuvių Tarybos konfe
rencijoje skaitė įdomią paskaitą apie laisvojo pasaulio 
pastangas išlaisvinti karo pabaigoje Sovietų karo jėgų 
pavergtas tautas ir valstybes. -

Europos taikos ir bendradarbiavimo komisija-posė
džiavo kelis metus, bet iki praeito savaitgalio nepajėgė 
susitarti, kas Madrido kbnfęrencjioje .buvo svarstyta ir 
nutarta.5 Laimė, kad;prieš dvi savaites į šį klausimą drįso 
Įsimaišyti dabartinis Ispanijos premjeras Felipe Gon
zalez. ■

Premjeras Gonzalez, matydamas, kad Amerikos ir 
Sovietų Sąjungos atstovai per tris metus nepjaėgė susi
tarti Madride, nes Sovietų Sąjunga nenori rezoliucijoje 
paminėti apie Sovietų valdžios daromus radijo žinių truk
dymus, patarė šitą dalyką užmiršti ir visai jo neminėti 
rezoliucijoje. Buvo kalbama, ir visi sutiko, — toliau tęsė 
premjeras, — kad reikia leisti karo metu ar po karo at
skirtoms šeimoms leisti susijungti.

Gonzalez pasiūlė šias dvi problemas aptarti, suda
ryti teigiamą rezoliuciją ir ją priimti. ‘‘Visus kitus rei
kalus užmirškite, toliau svarstykite”, patarė Gonzalez.

Amerikos atstovai priėmė premjero Gonzalez pasiū
lymą. Jie pranešė, kad jie yra pasiruošę svarstyti dvi 
pasiūlytas problemas. Sovietų blokas vilkino visą reikalą 
iki penktadienio. Rusai netelefonavo ir nenaudojo tele
gramų, bet pasiuntė tris atstovus į Maskvą, išaiškinti 
naują pasiūlymą ir gauti naujas instrukcijas.

Rusų atstovai grįžo Į Madridą. Jiems leista priimti 
pasiūlymą, bet užtruko dar tris dienas, kol susitarė dėl 
naujo teksto.

Sovietų delegacijos pirmininkas Anatoly G. Kovalev 
vakar paskelbė, kad jis priima Ispanijos premjero pasiū
lymą ir yra pasiruošęs daryti reikalingas nuolaidas.

— Man atrodo, kad niekad nebuvome taip arti susi-

Vakarais, 
Amerikie

čiams sumušus nacius, Stalinas atsigavo ir norėjo pri
mesti savo valią Vokietijai. Jis norėjo sudaryti tokias 
sąlygas, kad jam būtų labai lengva pavergti visą Europą. 
Bet jam nesisekė. Nieko negalėjo padaryti ir Brežnevas, 
eidamas Stalino pėdomis. Nuolaidų nedarė ir Andropo
vas, kol nepaėmė Brežnevo turėtos galios. Užpraeitą sa
vaitę jis buvo išrinktas Sovietų Sąjungos Aukščiausiosios 

darybos pirmininku. Atrodo, kad Andropovas, paėmęs 
visą valstybės galią į savo rankas, drįso padaryti kelias 
pakaitas, kad būtų galima priimti Madrido konferenci
jos rezoliucijas.

JAV delegacijai vadovauja gerai apsiskaitęs ir pa
tyręs amerikietis. Jis nėra diplomatas, niekad nedirbo; 
Valstybės departamente bei Kongrese. Bet jis labai gerai 
pažįsta dabartinius Sovietų Sąjungos valdovus, žino jų tarimo, kaip dabar, — pareiškė Max Kampelmanas.

vavo gi ir kelios organizacijos, neapgalvotais priekaištais, ver- 
susidariusios vien rezistenci
niais tikslais (tikra žodžio pras
me dezistencinės).

2) Antra, gi ir pačios VLIKo 
politinės grupės buvo tuomet, 
galima sakyti rezistencinėmis, 
nes—

a) viena, jų nariai daugiausia 
gi ir buvo susitelkę tose rezis
tencinėse organizacijose ar są
jūdžiuose, o

b) antra, tų politinių grupių 
pagrindinė • veikla buvo aiškiai 
nukreipta prieš okupantą; taigi, 
buvo rezistencinio pobūdžio.-

Kartojamė: VLIKas Lietuvoj, 
buvo rezistencinis.

IV. Koks VLIKas užsienyje?
■ Atsikūręs užsieny (1945) VLI

Kas jau nebebuvo savame kraš
te ir neturėjo bei negalėjo tu
rėti sąlyčio su okupantu. Jis 
faktiškai tada ir negalėjo vyk
dyti rezistencijos tikrąja žodžio 
prasme:

1) Tiesa, kurą laiką teko jam 
veikti slaptai, netgi alijantams 
neleidžiant jam veikti pasireik
šti. Bet ir tuo jo slapto veiki
mo metu jis jau nebebuvo re
zistencinis, nes su ta jo nepripa
žįstančia valdžia jis gi neko
vojo, o kova su Lietuvos oku
pantu rezistencinėmis priemo
nėmis jam iš viso buvo neįma
noma.

2) Neturi to rezistencinio cha
rakterio VLIKas nei šiandien, 
tąja tiksliąja žodžio prasme.

3) VLIKas užsienyje reiškiasi 
tik kaip tautos atstovybė, poli
tinėmis ir ypač gi teisinėmis 
priemonėmis, kovojant dėl Lie
tuvos laisvės.

Todėl ir nepriekaištaukime 
VLIKui to, kad užsienyje nu
stoju rezistencinio '.charakteric, 
nes tai nėra VLIKo nuodėmė.

Vieton'žeminę VLIKo vardą

— Ispanijos vyriausybė nu ta
čiau stenkimės suvokti jo teisi-1 rė nupirkti jos karo aviacijai 
nę prigimtį ir jo paskirtį, tikslą 
ir uždavinius užsieny; jį parem
kime, jam nuoširdžiai visomis 
jėgomis padėkime.

Pastaba: Apie tai, kadėl VLI
Ko 1941. II. 16 d. deklaracijoje i 
jo steigėjais nurodytos tik lie
tuvių politinės grupės, nei vie
nu žodžiu neužsimenant rezis
tencinių kitų, pasisakysime se
kantį kartą. VLIKo 1944.11.16 tl. 
deklaraciją žiur. Liet. Encikl. I

Amerikos gamybos lėktuvus 
F18A Hornet tipo.
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V. P. ULUNTAITIS

ILGAMETES lietuvių 
NEGEROVES

{Tęsinys)
Kad MX ir XX a. publicistai ir kiti Lietuvos 

kultūriistojai turi kietas galvas ir dar apytuš- 
čias. tai ryškiai matyti iš Naujienose paskelbto 
straipsnio. Jis taip stipriai išryškina šalkauski- 
ninkų iškrypimus, jogei randu reikalo jį čia iš
tisai perspausdinti:

Striptizas ir Sauja Skatikų
“Tardamiesi esą išmintingi, pasidarė 

paiki. Jie pakeitė nemaraus Dievo gar
bę maraus žmogaus. ..” (Rom. I, 22-32). 

“Romaną “Striptizas” į “svietą” pasivaikš
čioti išleido Ateitininkų Federacijos mėnesinis 
žurnalas “Ateitis” 1976 m. fr tai nėra iš piršto 
išlaužta: “Draugas” 1977 m. 266 (45) nume
ryje skelbia, kad Icchoko Mero romaną “Strip
tizas” išleido 1976 m. “Ateitis” ir kad to ro
mano premijos mecenatas yra frontininkų 
valdomas Lietuviu Fondas.

Tiek “Ateitis”, tiek ir pati Ateitininkų S-ga, 
įsteigta caristinėje Rusijoje 1908 m., turi tikslą 
kovoti su visomis pasaulyje ir ypač lietuvių 
tarpe r/'irandančiomis blogybėmis i su komu
nizmu, maiksistiniu materializmu, ateizmu, 
nihilizmu ir su kitokiais izmais, neaplenkiant 
pornografijos ir paleistuvystės. Kovodama su

blogybėmis, Ateitininkų S-ga, kuri po 1927 m. 
liepos mėn. 15-19 d. suvažiavimo Palangoje, 
vado St Š. paversta Į federaciją, vadovaujasi 
šūkiu “Viską atnaujinti Kristuje” (Omnia in- 
staurare in Christo), paimtu iš popiežiaus Pi
jaus X enciklikos “E supremi apostolatus”, pa
skelbtos 1903 m. Betgi, atrodo, kad At. Fede- i 
racija ir jos žurnalas “Ateitis” bei Lietuvių Ra- i 
šytojų Draugija (įteikusi premiją) nesidomi ir 
net nežino Šv. Rašte Įrašytų pagrindinių doros 
ir kitų kiekvienam katalikui privalomų tezių, ■ 
drįsdami atspausdinti ir platinti taip riebiai 
pornografija praskiestą romaną.

Kad “Striptizas” turi nemažai katalikus 
užgaunančios šlykščios pornografijos, tai pa
kanka tik pažvelgti į knygos 262, 263 ir 264 psl., 
kurių fotostatiniai nuorašai atspausdinti 1977 
metų lapkričio £6 d. Naujienų dienraštyje ir 
dėlei kurių turinio, ir aplamai dėl teologo Vy
tauto Bagdanavičiaus straipsnio “įvadas į pre
mijuotą knygą” (Draugas, 1977.11.12) plačiai 
pasisako K. Streva 1977 m. lapkričio 23 d. tose 
pačiose Naujienose. Gi Draugo laureatas, Įžy
mus literatūros kritikas, lietuvių ir prancūzų 
literatūros žinovas, Lietuvių Rašytojų Draugi
jos narys ir Ateitininkų Federacijos artimas 
kultūrininkas Vacys Kavaliūnas 1977 metų 
Dirvos 35-36 nr. rašo:

“Nėra vistiek, kas ką daro. Nėra vistieje, 
kas ką rašo. Juo labiau nėra vistiek, kas ką 
ir kaip kuria, nes meno kūrinys yra skiria-

— Kiekvienas išeivijos lietiŲ' 
vis turi neužmiršt!, kode! savo, 
kraštą ir gimtuosius namus pa- i 
liko ir kokios is tikrųjų yra jo 
pareigos tėvynei ir pavergtai*' 

'Tautai.

— William Webster, JAV 
saugumo tarnybos FBI direkto
rius, pasakė, kad iš Sovietų blo
ko 3,000 diplomatų Amerikoje 
daugiau negu ‘900 yra išmoks
linti šnipinėjimo darbui.
JI ' 1 •
. - — Dr. P. Kisielius atsisakė 
dalyvauti PLB valdyboj, bet su- 
•tiko. joiEmtoinkaute, įkibęs teis-, 
mui; - k’ V '
ii? Mt I?.’ i;

— Britų Tautinės Pensininkų 
Konvencijos duomenimis, D. 
.Britanijos pensininkai yra vieni 
iŠ blogiausiai aprūpinami Vak. 
Europos Bendruomenėje. Vidu- 
.tiniškai pensininkai gauna ma
žiau, negu ketvirtį buvusios sa
vo algos (24 proc.J. Pirmoj vie
toj yra Betgi]a: jos pensininkai 
gauna '60-65 proc. buvusių pa-

Vakarų Vokięfijos kancle
ris dr. Helmut Kohl, kalbėdamas 
Bonoje apie Rytų ir VaSarų Vo- 

■ kietijų santykius, pabrėžė, jog 
vokiečiai niekad nesutiks pripa
žinti savo tėvynės padalinimo. 
“Santykiai nebus normalūs, kol 
tebestovės siena, ėmanti Vokie
tijos viduriu, ir nesibaigs bėgan
čiųjų žmonių šaudymai’’, pasakė 
kancleris. Ahksčiaū buvusieji 
kancleriai kalbėjo daug švel
niau, nenorėdami erzinti rusų. 
Sovietų “Tašs” smarkiai puode 
tą kanclerio kalbą ir apkaltino jį 
palaikymu “revanšistinių gru-

jamų. Vak. Vokietijoj — 52.5. pią” Vokietijoje.
proc., Prancūzijoje — 50-58%. 
Mažiau už britus gauna Danijos 
pensininkai — 21 proc.

— Kai švedai paskelbė, kad 
Baltijos jūroje operuoja Sovie
tų mažieji povandeniniai laivai,. 
Danija nutarė sustiprinti savo- 
teritorinių vandenų gynybą.

— 29 metų rusų mokytoja 
Alla Kevorkova, kuri pagal mo
kytojų pasikeitimo susitarimą 
atvyko j Londoną, už vagystę 
krautuvėje atsidūrė teisme.

— Sov. Sąjunga jau prieš daug 
metų yra dislokavusi branduo
linių raketų sistemas Rytų Eu
ropoje. Tos sistemos yra visą 
laiką modernizuojamos.

— Praeitą penktadienį dau
gelis PLB seimo atstovų jau iš
važiavo į namus. ‘

— Pagal naujai priimtą įsta
tymą, Loiusiana valstijoj namo 
savininkas turi teisę nušauti 
įsibrovėlį.

mas dvasiniams žmogaus prigimties porei
kiams — nesustojančiam jo gėrio ir grožio 
ilgesiui ir siekimui...”

Ir kritikas Kavaliūnas, neradęs Mero ro
mane grožio, bet įbridęs jame į purvą, prieina 
išvados, pacitavęs dar kelias ištraukas iš mi
nėto romano:

“Pasiskaitęs šią prostitucinio simbolizmo 
knygą, nepajunti jokio estetinio malonumo ir 
jokio estetinio džiaugsmo...”

0 Delfiną Tričienė Naujienų 1977 m. gruo
džio 5 d. laidoje “pakartoja” kritiko Kavaliūno 
mintį tik kitaip sudėliotais sakiniais ir kito
kiais žodžiais:

“Dar taip neseniai marijonai premijavo 
prokomunistinį ir vulgarų K. Almeno roma
ną “Sauja skatikų” ir štai vėl turime ateiti
ninkų išleistą I. Mero “Striptizą”, peržengu
sį bet kokias moralines normas ir skaudžiai 
įžeidžiantį tikinčiųjų lietuvių jausmus...”

“Striptizas” ir “Sauja skatikų” ne tik skel
bia pornografiją, ne tik parduodi tautą ir iš
niekina lietuvį, ne tik įžeidžia tikinčiųjų jaus
mus ir prasilenkia su krikščioniškąja etika, bet 
sunkiai nusideda ŠV. Rašto dėsniams ir Aukš
čiausiojo įsakymams *— Nepaleistuvauk!...

Juk pornografija, kokia ji bebūtų, — gro
žinėje literatūroje įpinta, nors ir premijuotoje, 
nors ir simbolizmu pridengta ar kitokioje for-'j ’ 21-25). 
moję perduodama, — yra ne kas kita, kaip pa
leistuvavimas arba, gražiau išsireiškiant, inte-

lektualinis išprievartavimas. Tai paleistuvystės 
skatinimas. Ir tai tvirtino Išganytojas pamoks
le nuo kalno (Mato 5:27-32). Gi antrajame laiš
ke Timotiejui, apaštalas Povilas įspėja:

“Bėk šalyn nuo jaunystės geidulių, o 
stenkis pasiekti teisybę, tikėjimą, viltį, meilę 
ir ramybę su tais, kurie šaukiasi į Viešpatį 
nesutepta širdimi” (Tm. 2:22).

Bet kaip nesutepsi širdies, kai Šalkauskio 
suklaidinti katalikai, vedami šūkio “Viską at
naujinti Kristuje”, spausdina ir platina porno
grafiją, “Striptizais” ir “Saujos skatikais” 
skaudžiai išniekina ir įžeidžia savo brolį lietu
vį. Skaitydamas tokius “garbingai” premijuo
tus romanus, tik jau sutepsi širdį ir mintimis 
nusidėsi (Mato 15:19-20; Merk. 7*21-23; I Kor. 
6:18-19), nes pornografija atmieštas romanas 
tik jau nėra vien minčių geidulingas komplek
sas, bet apčiuopiamas paleistuvavimo kūrinys, 
kaip ta “Striptizo” nuogai išsirengusi ir ant 
specialaus įrengimo paguldyta merga. Ir tai 
griežtai smerkia Šv. Raštas. Juo labiau jis 
smerkia raštu ar veiksrr ais iš eikštą porno
grafiją, nors ji ir būtų simbolinė ar meno prie
dangoje paslėpta. Ir tai, Kristui jau mirus, 
krikščionims priminė 49-taisiais metais jų 
bendruomenei vadovaujantieji apaštalai ir vy
resnieji Jeruzalėje (ApaŠt darbai, '*15:20-25;

(Bus daugiau)
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yiraeliaL Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinig 
tokiu

Naujienos, 1739 & Halsteo St, Chicago, IL 60608

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS Ik CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 5. Manheim Rd, Westchester, ILL. 
VALANDOS: 3—» darbo dienomis

NETINKAMAS ŠŪKIS

Tel: 562-2727 arba 562-272§

TEL. 233-8553 
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SPICIALYBi; AKIŲ LIGOS 

»G7 West 103rd Strut 
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Lietuvių Bendruomenė pa- I 
skelbė šūkį “Vienybėje su ko
vojančia tauta”. Iš kitų reiški- i 
nių atrodo, kad šis šūkis jai ne-1 
tinkamas. Geriau tiktų šūkis Į 
“Vienybėje su Lietuvos engė
jais”.

Vartau Vienybę birželio 15 d. 
Penktame puslapyje įdėtas L. 
Bendruomenės skelbimas, už
imąs visą puslapį, apie jos ren
ginius Chicagoje.

Gi 15-ame puslapyje toje Vie
nybėje rašoma: “Vytautas Zen
kevičius Konge. Konge (Braza- 
ville) lankėsi Lietuvos užsienio 
reikalų ministras (mano pa
braukta, — St.) Vytautas Zen
kevičius.Juk Zenkevičius 
atstovauja ne Lietuvos reika
lus, bet komunistinę Rusiją.

Arba, kaip pasakoja vienas iš 
Australijos lietuvis Z., Austra
lijos L Bendruomenė labai prie
šinosi, kad į Chicagą sportinin
kai ir kiti neskristų rusiškuoju 
“Aeroflotu”, bet laisvojo pasau
lio lėktuvais. Nežiūrint jos pro
testų, sportininkai su A. Lau
kaičiu priešakyje į New Yorką, 
kad ir brangiau sumokėję, at
skrido rusiškuoju “Aeroflotu”. 
Naujienos kovoja su Lietuvos 
pavergėjais, tai LB skelbimų 
neduoda. Vienybė bendrauja, 
tai skelbimą gauna. Tai ir da
bartinis šūkis jiems netinka.

Stebėtojas

’moo’iK tei’ių empės nana*.. 
! la p pat buvo suimti, bet už va- 
I landos paleisti, britų televizijos 
i reporteriai ir fihuųolojai, kurie 
! dalyvavo britų taik^S'^tyvistų 

irinki- 
filmai buvo konfis-

ir Chartijos 77 narių 
me. 1 
kuoti.

NĖRA LAISVĖS
NET HEMUI

Sovietų kultūros ministerijos 
pareigūnai atmetė britų filmą, 
nusiusta Maskvos filmu festi- 
val:ui.

Bill Forsytho režisuota kome
dija “Vietinis didvyris” buvo 
pradžioje parodyta Sovietų pa- 
re gūnams, pakviestiems į Lon
doną. Jie buvo filmą priėmę ir 
sakė, kad f Imas bus parodytas 
festivalyje. Bet Maskvos parei
gūnai jį atmetė, matomai, dėl 
.o, kad filme yra parodytas So
vietų kapitonas, kuris “pasirin
ko laisvę”. (E. L.)

PAGERBTAS LIETUVIS

MANEVRAI BALTIJOS JUROJE

Funeral Homeland Cremation Service

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

1729 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

EUDEIKI
GAIDAS - DAIMID

Prostatos, inkstų ir žla.pųmc 
takų chirurgui.

oU2b CENTRAL AVĖ. {
SL Petersburg, Fla. 33/lį - 

TeL (8132 321-4208

1928 — J. L. Baird išranda 
“Video diską”, kuris tik po 50 

j metų tampa populiarus.

PERKRAUSTYMA1

KILLS 
FLEAS,TICKS!

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

Priimam Manter C-htTĮ^ 
ir VISA kortele*.

R. 6ERŠNAS. TeL 925-6063

Sergeants
SENTRY’S 

Fiea & Tick Collar

Kins Fleas •

Kaip anksčiau buvo pranešta, 1 
Varšuvos pakto karinės pajėgos : 
birželio 29 d. pradėjo Baltijos 
jūros rajone didesnius manev- 1 
rus. Kiek pavėluotai anglų spau- i 
da pranešė, kad nuo birželio 
28 d. Baltijos jūroje pradėjo pra
timus ir NATO kraštų jūrų pa
jėgos.

Varšuvos pakto manevrai, ku
riems vadovauja Sovietų gyny
bos ministras D. Ustinov, vadi
nami ZAPAD-83 vardu. Pagal 
“Daily Telegraph” koresponden
to pranešimą, stambūs Sovietų 

■kariuomenės junginiai yra su
koncentruoti prie Klaipėdos uos
to, iš kur ruošiamas desantas 
skersai Baltijos jūrą.

NATO laivyno manevruose' 
dalyvauja JAV-ių naikintuvas 
“King John” ir 22 karo laivai, 
kurių tarpe yra Britanijos fre
gatos “Eurlyalus” ir “Rothsay” j 
bei Vak. Vokietijos naikintuvas! 
“Rommel”. Be to, dalyvauja Da
nijos bei Olandijos laivyno vie
netai ir karo aviacija.

Baltija yra tarptautinė jūra, j 
kurios sąsiaurį kontroliuoja Da- j 
nija. Bet Sovietų Sąjunga nore- į 
tų skaityti tą jūrą kaip savo eže- j 
rą. Todėl, kaip Danijos laivyno j 
karininkas yra pasakęs, NATO! 
manevrai Baltijos jūroje yra į 
reikalingi, kad parodžius Sovie
tų Sąjungai, jog toje jūroje turi 
teisę plaukioti visų kraštų laivai.

Pastaruoju laiku yra pastebė-

ta, kad Sqv. Sąjunga plečia ka
ro laivyno bazę Liepoj u je ir uos
to įrengimus Klaipėdoje. Pla
nuojamas jūros keltas tarp Klai
pėdos ir Sassnitz Rytų Vokie
tijoje, kuris numatoma naudoti 
karo transportui. Reikalui esant, 
per Klaipėdos uostą būsų sku
biai perkelta į Rytų Vokietiją 
devynios divizijos kariuomenės.

(E. L.)

—Čekoslovakų saugumas Pra
goję nutraukė spaudos konfe
renciją, kurią Vakarų korespon
dentams .suruošė Chartijos-77

Heidelbergo universitetas, Vo
kietijoje, apdovanojo Paryžiuje 
gyvenantį filosofą Emanuelį Le- 
viną 10.000 DM premija už įdo
miausią šio šimtmečio filosofinį 
kūrinį.

Prof. E. Levinas, gimęs 1905 
metais Lietuvoje, nuo 1930 m. 
gyvena Prancūzijoje. Nuo II Pa- ‘ 
saulinio karo jis vadovavo izrae
litų mokytojų seminarijai, o 
nuo 1962 m. yra filosofijos pro
fesorium. Nuo 1973 m. profeso
riauja Sorbonos universitete.

— Kinijos Liaudies dienraštis 
(Vl.27) paskelbė, kad Kinijos 
komunistų partija dabarį turi 
daugiau kaip 40 milijonų narių. 
Per metus skaičius padidėjo vie
nu milijonu. Daugumas 
narių yra išsimokslinę 
žmonės.

nauju 
jauni

Sovie-— Šių metų pradžioje 
tų Sąjungos gyventojų skaičius 
viršijo 271 milijoną, šalyje yra 
įtraukta daugiau ka:p 100 naci
jų ir tautybių.

— Vakarų pasaulio pramoni
niu kraštu koordinacinė komi-

a. G

sija liepos mėnesį susirinks Pa
ryžiuje aptarti technologijos ir 
strateginės vertės gaminių eks
porto į Sovietų bloko kraštus 
suvaržymo klausimus.

SENIAUSIA ER DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANd FUNERAL HOME

1424 South 50th Avenue 
Cicero, HL 60650

Apdraustas perkraustyaac 
ia Įvairiu atstumą.

ANTANAI VILIMAI
Tel. 376-1882 arte 3764996

<ADUO ŠEIMOS VALANDOS

fiesudieniaif ir sekmaliemaii

Stoties WOPA - 1W AM 
triuši i uo Į» mos iš mūšy studijas 

Marquette Parke.

Vedij* — Aldona Dtukur
Teltfj 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO, IL 6O62Y

“Lietuvos Aidai”
KAZĮ BRAZDilONYTt

Kasdien nuo pirmadienio Ud penk
tadienio 8:30 raL vakaro.

Visos laidos ii WCEV noci*x,

St Petersburg. Fix., 12:30 vaL p.p. 
ii WTIS stotie*, 1110 AM bangs.

2646 W. 71rt Street

Chicago, Illinois 60621 
Tekt 778-6374

1977 — Japonų autopramonėj 
įvedama 7,000 robotų.

_ TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

/Fresh Cherries Nest
J In Summer Dessert

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

North's^ rs-wt ®b«ūš« «?*» cq the marktt from mid-JuM 
mrly Ae*s«L To m*is the mod of this short season, qm 

mte chjarri«*» the m«na calls for frail. And

1
2 

1/2

sweat nhania; __
eup water 
cup sugar 
tablespoons eomrta: 
tablespoons water

package (8 os.) i 
cheese, softened ' 

tablmpoons sugar

> R. NorfhWMt frmh 1 

!«/4

1

1/2
dessert cups (6 eupa) 

aup flakad coconuL 
toasted

f Fit eherriec Combine 1/4 cup water and 1/1 eap
ccgar. Cook 6 minute. Bknd cornstarch and 2 tablaapoona | 
water. Add to charriea. Cook, atirring constantly, until f 
•ned and smooth. Add brandy. Cool. Combine cream cheese, t.
2 tableepoona sugar, lemon juice and peeL Mix until smooth, j 
Frost outside of dessert cups with cream cheese mixture. Roll ) 
tn toasted coconut. Spoon eheny eeuce into eenteo^ Ifekei j

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue
Tel. — 523-3572

don't cut IN BČT.YEG.N cars 
THAT ARE ALLOWING- SAJ=F 
FOLLOWING DISTANCES-^ £

IF YOU JM1VE AT TH< < 
rr y W >

Aikštes automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois
Tel. 974-4410

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003

5 — Naujienos, Chicago, 8, Hl, Wednesday, July 6, 1983



INCOME TAX

NUSIBASTYMAI

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

arba rašant tokiu adresu

KOVOS DĖL LIETUVOS

*8.00

*2.06

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia 
Vardynas ir trumpa angliška santrauka

2 mieg. 
Garažas. 
Francis-

KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.

asmeniškai padėjo vainiką, ant 
darbininkų pastatyto paminklo 
komunistų nužudytiems darbi
ninkams.

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS

— Izraelio gynybos ministeris 
M ošė Arens pareiškė, kad Sov. 
Sąjunga tikriausiai būtų įvelta 
Į konfliktą, jeigu Izraelis ir Si-

— JAV vakarų pakrantėse su
rastas garso bakenas (plūdu
riuojantis įtaisas). Manoma, jog 
jį ten paleido Sovietai amerikie
čių povandeninių laivų sekimui.

JAU ATSPAUSDINTA 
J. KLAUSEIKIO KNYGA

PIRKITE JAV TAUPYMO do NŪS

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-598G

apie 400 žmonių ir daug buvo 
sužeista.

INSURANCE
2951 W. 63rd St.

Tel: 436-7878

Miko Sileikio apsakymų knygi 
“Liucija'5 jau atspausdinta.

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

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 

autorių: 6729 So. Campbell
Ave.. Chicago. IL 60629.

Tuo reikalu jums gali daug 
oadėti teisininko Prano šULC 
paruošta., — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkom!j 
formomis-.

Knyga bū formomis gauna. 
nu. Naujienų administracijoje

RmmI tami — Fardavlmvl 
KfiAL K STATI FOR SALI

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkya 

Tel. 585-6624

Notary Public.
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

1978 —Louise Brown, gimęs 
.liepos mėn., Odlhame. Angliji- 
je, yra pirmasis mėgintuvėlio 
kūdikis (Test tube baby).

1900 m. — Paul Heroult plie
no gamybai pirmą kartą panau
doja elektros lanko krosnį.

D Ė M E S I/O 
62-M METŲ AM±. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilis
Liability apdraudimas

kams. Kreiptis: i
A LAURAITIS \

4645 So. ASHLAND AVI.
TeL 523-8775 • ?

BY OWNER — VICINITY 
91st & HARLEM AVE.

4 bdrms., cent, air, BRIDGE
VIEW-SOUTHFIELD. Oak 

Lawn High School.
Tel.: 598-2352

BUTŲ NUOMAVIMAS
■ NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

9 NOTARIATAS • VERTIMAI.

102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos. 
Kaina —$3. persiuntimas paštu — $1. 

KNYGĄ IŠLEIDO CfilCAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nuo 
9 vaL ryto iki 6 vai. vakaro, 

šeštai: nuo 9 vai. r. iki 12 vaL d.
Ii pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
1649 West 63rd Street

Chicago, UI 60629

— Mafijos vadovybė patyrė, 
kad italų policija jau nustatė 
šešias mafiją valdančias šeimas, 
todėl ir įsakė nušauti policijos 
vada dalia Chiesa.

— Nuo liepos 1 dienos Euro
pos Ekonominės Bendruomenės 
valdomosios tarybos p:rminin- 
ko pareigas šešiems mėnesiams

1903 — Gruodžio 17 d., bro
liai Wright, JAV-se, atlieka pir 
mąjį 59 sekundžių, skrid’mą.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS' 
EB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIB.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS £

AL SAVINGS

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir. sąžiningaL 
KLAUDIJUS PUMPUTI! 

4514 S. Talman Avė. 
Tai. 927-3559

— Šveicarijos Alkoholio prob
lemų centro duomenimis, švei
carai vidutiniškai sunaudoja 11 
litrų gryno alkoholio per metus, 
o per paskutiniuosius 30 metų 
cigarečių paklausa padvigubėjo.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA '

1 BACEVIČIUS — BELL REALTB 
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti čekį:

Gražus mūrinis, 5 kamb., 
Rūsys ir aukšta pastogė- 
30 pėdų sklypas. 71-ma ir 
co. Nebrangus.

2 butų medinis — 5 ir 4 kamb. 
Didelė pastogė. Garažas. Arti mo
kyklų. Brighton Parke. $35,000. Ma
žas Įmokė j imas, savininko paskola.

ŠIMAITIS REALTY

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITTS

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet, 
šeštadieniais pagal susitarimą.

•406 S. Kedzie Avė. 
Chicago, I1L 60629
TeL: 778-8000

— Pakistane, Pačinaro rajo
ne, dėl rankinio laikroduko pri
klausomumo, 4 susiginčijo dvi 
gentys. Ginčas privedė prie su
sišaudymo, kurio metu žuvo

X<UTU
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

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

DR. ANTANO J. GUSENO RASTAI
i *' \ i’***

Naujienose galima gauti nepaprastai įdėmius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr. A. Gnssen — MINTYS IR DARBAI, 259 peL Uečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
•usirūpinimą--------------------------------------------

Dr. A. J. Gnssea — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir 
grožis. Kietais viršeliais __ _____ ,------------

Minkštais viršeliais, tik ------ ---------------

Dr. A. J. Gtusen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik------

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

dedant SI persiuntimo Wsldoma,

8700 BILIJONŲ SKOLA 
1 SUDARO PAVOJŲ

WASHINGTON, D.C. — 700 
bilijonų dolerių skola sudaro 
pavojų didiesiems Amerikos ir 
kitų valstybių bankams, pareiš
kė Paul A. Volcker, Federalinio 
rezervų banko pirmininkas.

Ypatingą pavojų sudaro labai 
didelės paskolos, kurios padary
tos Lot. Amerikos, Rytų Euro
pos ir Pietų Azijos bankams. 
Jeigu šie bankai mokėtų savo perėmė Graikijos premjeras A. 
skolas, tai dar būtų pusė bėdos, ‘ Papandreou, kuris smarkiai kri- 
bet duomenys rodo, kad ne tik tikavo Bendruomenės turtinges- 
Centro Amerika, bet ir Rytų - nius kraštas už norą atsiimti da- 
Eurbpos valstybės nepajėgs mo-Hį Bendruomenės iždan įmokėtų 
keti savo skolų. Lotynų Ameri-j pinigų. Daugiausia jis puolė D. 
ka skolinga $209 bilijonus, Af-’ Britaniją, 
rika skolinga $67 bil., Vakarų j 
Europa skolinga. $69 bil., Arti-, 
mieji Rytai skolingi $139 bil., 
o Sovietų Sąjunga ir Rytų Euro
pa skolingos $85 bilijonus.

Volcker bijo, kad nepradėtų ’ rija atnaujintų kovą dėl Liba 
lūžti didieji banka 
bai susirūpinęs.

Homeowners Insurance
Good service/Good price

F. Za polis. Agent 
320814 W. 95th SL

Everg. Park, III. 
60642 - 424-8654

Stata Fma Frt Cm warr Cm»a®r
«aaa OBIcm: Btaaaiagtaa. Vmm

Tl’NISIJA. — Gerai infor
muoti palestinie.iai tvirtina, kad 
Jas’r Arafatas sutiko tartis su 
maištininkais pačiu pagrindiniu 
pslestiniečių reikalu.

Arafatas sutiko sudaryti šešių 
palestinieč ų komitetą, į kurį 
įeitų po tris atstovus iš sbiejų 
pusių. Trys atstovai turėtų būti 
iš Arafatų grupės ir trys atsto
vai iš maištininkų. Jie turėtų 
aptarti pačius pagrindinius 
klausimus ir paskelbti sprendi
mus.

Maištininkai reikalauja, kad 
Arafatas leistų jiems kontro
liuoti visus Al Fatah organiza
cijos pin:gus, kurie dabar yra 
palestiniečių bankuose, bet Ara
fato žinioje. Kol Arafatas ne- 
perleis palestiniečių turimų pi
nigų, negali būti jokios kalbos 
ap‘e bet kokį susitarimą.

PAVERGT. LIETUVOJE 
KOMUNISTAI STIPRINA KO

VĄ PRIEŠ ŠV. KAZIMIERĄ

“Viena iš imperialistinės reak
cijos ideologinės veiklos fermų 
yra religijos panaudojimas psi 
ekologiniam karui prieš sočia- 
1‘zmo šalis’’, sako sovietinis 
istorijos mokslų daktaras Jonas 
Aniėas slraip nyjc “Stebuk’a' 
ir politika” (Komunistas Nr. 5, 
Vilnius, 19X3 m.), šventųjų gar
binimas taip pat esąs naudoja
mas politiniams tikslams.

Sovietų pavergtuose kraštuo
se daug šventųjų vietų komunis
tai sunaikino, Lietuva buvo vie
nas iš Europos kraštų, turėjusių 
lankų stebuklingų vietų tinklą. 
Dauguma jų susiję su D’evo Mo
tinos kultu. Jas bolševikai už
darė.

J. Aničas. savo straipsnyje 
sako:

“Tačiau šis objektyvus proce
sas kelia didelį susirūpinimą 
tiems, kas siekia spekuVuoti ti
kinčiųjų religiniais įsitikinimais 
bei jausmais ir panaudoti reli
ginį kultą klerikaliniam ekstre
mizmui skatinti. Ypač aktyvią 
veiklą, propaguojant buvusias 
Lietuvoje “stebuklingąsias vie
tas”, išvystė lietuvių klerikalinė 
emigracija. Jos veikėjai neslepia 
tikrųjų tos akcijos tikslų — su
stabdyti religijos įtakos mažėji
mą, panaudoti ją kaip įrankį an
tivisuomeninei veiklai. Emigra
cijoje atsirado “mariologijos” 
specialistų, kurie daug rašo apie 
“Marijos apsireiškimus” bei ki
tas stebuklingas vietas Lietuvo
je. ši tematika užima nemaža 
vietos Vatikano ir kitų buržua- 
zinių-klerikalinių “balsų” lietu
viškose laidose.

Klerikaliniai a n t ikomunistai 
norėtų religines dalies tikinčių
jų aspiracijas transformuoti Į 
visuomeniniam gyvenimui ža
lingą religinį ekstremizmą. Kai 
kurie ekstremistiškai nusiteikę 
Lietuvos katalikų bažnyčios kul
to tarnai, inspiruojami klerika
linio antikomunizmo propagan
dos, bando stiprinti “stebuklų" 
kulta antiliaudiniais veiksmais.

hitlerine 
Vakarus, 

talikų vadovai įsj- 
j tarptautinio imperializ- 

ukurstytą “šaltąjį karą” 
prieš Tarybų Sąjungą ir kitas 
socialistines šalis. Kazimiero 
kultas tapo nacionalistinių di
versijų prieš Tarybų Lietuvą 
įrankiu. Romoje 1945 m. buvo 
Įsteigta ir Vatikano globojama 
Kazimiero kolegija, kuri faktiš
kai yra lietuvių emigracijos kle
rikalų veiklos centras... ,

Pijus XII 1918 m. paskelbė 
Kazimierą Lietuvos jaunimo 
globėju, turėdamas- tikslą pa
veikti Lietuvos jaunimo auklėji
mą klerikaline nacionalistine 
’vašia. Visur, kur buvo mini

mas Kazimieras, padaryta 
šiurkščių išpuolių prieš Tarybų 
Lietuvą. Pastaruoju laiku baž
nyčiose per pamokslus buvo pa
skelbtas vyskupų ir vyskupijų 
valdytojų raštas, kuriame ak
centuota, kad Kazimieras “išky
la kaip gyvenimo švyturys ka
talikiškosios Lietuvos sūnums 
ir dukroms”.

Ullradešinieji lietuvių buržua- 
z’nės emigracijos veikėjai ir jų 
inspiruojami klerikaliniai eks
tremistai Lietuvoje siekia pa
naudoti Kazimierą antitarybi
niais tikslais. Jie yra imperialis
tų įrankis ir, suprantama, sie
kia ir sau naudos. Imperialistinė 
reakcija, savo ruožtu, suintere-j 
suota, kad ir šia tema tengia- 
mos antikomunistinės emigran
tų akcijos Įsilietų į “psichologi
nį karą” prieš Tarybų Sąjungą 
ir kitas socialistinės šalis...”

(Eur. Liet.)

nes politinės veiklos 
yra tapęs ir Lietuvos 
baž lyėioje paplitęs Ka- 

išvystyta 
r propa- 

kurioje vyrauja 
antitarv-

Jis yra la- ■ no. Jis mano, jog Sovietai ban
dys rasti išeitį atsisakyti nuo

— duotųjų pažadų. Sirija yra ap-
Generolas V. Jaruzelskis ginkluota sovietinėmis raketo

mis ir 4,000 tankų.

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją
(1869 — 1959 metai). ! /....
664 psl., vardynas.

Minkšti viršeliai. Kaina $15.
Persiuntimas — $1.

z.nre!o kulte Dabar 
i k t y v i o rga n i zaci nė 
gandinę veikla 
antikomunistiniai bei 
biriai akcentai...

Su besitraukiančia 
kariuome 
Lietuvi 
junge

Laikrodžiai tr temgenybfc
Pardavimis fr Taisyme 

Watt f*th Strwf 
T»L lEpvMlc 7-1941 Banginy =

Dengiame ir taisome visu rū 
šių stogus. Už darbą garan 
tuo jame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1712


