
Amenkos lietuviu leidžiamas 

laikraštis. 1739 S. Halsted St. 
Chicago 60608, Illinoic

VOL.

Vokietis buvo sunkvežimiu ve-•. ,. . , J.. . ”
- i jo pieną, o siaurės Švedijoje, kur žikas. Jis valde dideli sunkvezi-I . __ J J ’ _

Saturday, September 6, 1986

REIKALAUJA, KAD BŪTŲ SUSTABDYTAS LĖTAI 
VEIKIANTIS REAKTORIUS

Černobilės reaktorius padarė švedams milijoninius
nuostolius

NUSKENDO KELEIVINIS RUSŲ LAIVAS, 
ŽUVO DAUG KELEIVIŲ

MASKVA, Rusija. — Keleivi 
nis sovietu laivas “Admiral Na- 
chimov”, audros metu plaukęs iš 
Batumo į Novorosijską, vidur
naktį buvo perkirstas pusiau ir 
apie 250 keleivių nuskendo.

“Adm. Nachimov” buvo pasta 
tytas 800 keleivių, bet kapito
nas leido sėsti į laivą virš tūks 
tančio žmonių. Susisiekimas lė
tas, todėl prileido daugiau žmo
nių, negu turėjo, o kai atsitiko 
nelaimė, tai negalėjo pasinaudo
ti laiveliais, nes jie nuskendo kar 
tu su laivu. Sovietų valdžia ne
skelbia, kiek žmonių žuvo, nes 
neturi galimybės patikrinti, kiek 
keleivių buvo ir kas tokie kelia
vo. Sovietų pranešimai nieko ne

NE LATVIAI, BET LIETUVIAI ORGANIZUOJA 
VIENOS DEMONSTRACIJĄ

Buvo paskelbta, kad ESP — 
konferencijos metu Vienoje pa- monstrą ei ją organizuoja ne lat- 
baltiečių demonstraciją ruošia 
latviai, šita žinia yra netiksli. De 1 čių Santalkoje, t. y. VLIKas. 
monstracijos pagrindinius pasi- p)ėl geros tvarkos taip pat rei- 
ruošimus pravedė VLIKo įgalio- p.įa žinią papildyti, kurioje 
ta atstovas Algis Klimaitis, kuris 
yra Pasaulio Pabaltiečių Santai- ynSario 16 gimnazijos vadovybe 
kos informacinio biuro vedėjas' 
Vienoje.

VLIKo atstovas rūpinasi de- 
menstracijai tinkamu atsišauki
mo lapelių suformulavimu vo
kiečių kalboje ir jų atspausdini
mu. Tain pat jis susisiekia su pa- 
baltiečiams palankiomis organiza 
rijomis Austrijoje ir prašo jų so
lidarumo dalyvauti pabaltiečių 
demonstracijoje. Jau susisiekta su 
"Junge OeVP” (Austrijos jau. 
nieji krikščionys demokratai), 
“Chortis 77’ būreliu Vienoje 
(apie 300 iš Čekoslovakijos ištrem 
ti Chartos signatarai gyvena Aus 
trijojel), Otto von Habsburg 
••pan — Europos — Unijos” sky
riumi Vienoje ir su “Christian — 
Solidarity — International” sky
rium Austrijoje, toliau su “JES” 
(Junge Ettropaeische Schueler 
- ur.d Studenteninitiative) ir su 

lenkiškuoju "Solidarnosc” komi
tetu Austrijoje.

Miesto vadovybė uždaro Buchingham fontaną ir vi
sus Chicagos paplūdimius.

sako ir apie prekybinį laivą, ku
ris perlaužė pusiau “Adm, Na- 
vhimovą”.

Sovietų pakrančių sargai pa.- 
siuntė porą lėktuvų ir pagalbinių 
laivų Į nelaimės vietą, bet iki 
antradienio ryto jie nerado jo
kių liekanų, iš kurių galėtų spręs 
t i apie nelaimę.

Batu m o uostas gali pasakyti 
tiktai iki 800 keleivių kilmę ir 
vardus, bet kas susėdo į laivą 
virš to skaičiaus, tai nieko neži
no. Galėjo būti gruzinai, kure 
vedė prekybą su rusais, bet ga
lėjo būti įvairūs sovietų pareigū
nai, dirbantieji Batumo žibalo 
versmėse ar gruzinu administra
cijoje.

Iš to matoma, kad Vienos dė

visi , o lietvių skyrius Pabaltie-

Dėl geros tvarkos taip pat i 

.-kelbiama, kad PLB tariasi su 

dėl jos mokinių dalyvavimo Vie
nos demonstracijoje. Čia reikia 
pridurti, kad jau prieš PLB Vi
suomeninių Reikalų Kamisijos pa 
.•■k^lbimą, kad tariamasi su gimi- 
nazijos vadovybe, VLIKo ats
tovas ir gimnazijos direktorius 
Andrius Šmitas buvo susitarę apie 
mokinių dalyvavimą Vienoje. 
Buvo susitarta, kad VTJKas ap
mokės visas gimnazijos grupių 
( (tautinių šokių grupės ir orkest
ro su palydovais) kelionės į Vie
ną ir viešbučio išlaidas.

1986 m. rugp. 21 d.

— Amer kos žydų centrai gaus 
pi uostą senų hebrajiškų knygų 
ir laiškų. Turingas žydas nu
pirko varžytinėse parduodamas 
'cnienas ir išdalino.

- - Sckr. Shultz pareiškė, kad 
tuo tarpu jis nesirengia važiuoti 
t Artimuosius Rytus.

MAROKAS NUTRAUKĖ RY
ŠIUS SU LIBIJA

RABATAS, Marokas. — Maro
ko karalius Hasanas ištisą valan
dą kalbėjo radijo bangomis, aiš
kindamas krašto gyventojams 
apie santykius su Libijos dikta- 
•orium.

Karalius Hasani labai nepaten
kintas Libijos diktatoriaus Cha- 
dafi ir Sirijos prezidento Hafez 
pareiškimu, kuriame labai skau
džiai buvo įžeistas pats karalius 
ir Maroko gyventojai.

Maroko karalius prieš dvi sa
vaites dvi dienas tarėsi su Izrae- 
,:o premjeru Simonu Peres. Ta
da Libijos diktatorius pareiškė, 
kad Maroko karalius tapo arabų 
išdavikas. Karalius labai pasipik-

I elniai žiemą ir vasarą minta, ap
sinuodijo čemobylės debesimis, 
c jų mėsos švedai negali valgyti, 

švedai jaučia, kad netrukus 
Ignalina paleis daugiau nuodin
gų dujų, nes jis netiksliai pasta
tytas. kaip ir Čemobylės reakto
rius. Švedai reikalauja, kad So
vietų Sąjunga užgesintų Ignaliną 
laiku, tvarkingai, neišnaikintų 
vietos gyventojų ir dar stipriau 
neapnuodytų visos Švedijos gam
tos. Reikės dešimtmečio, kol at- 

.... . . • sigaus Švedijos ežerai, išnyks nu-uKriiuiJio ireiįvniuis ir išvertė! i . .... 2, x , i dvesusios zuvvs ir ataugs jaunosmunnius stulpus ant kūnų buvo j
įrengti vartai. Į

Per 12 sekundžių šoferis jau' SUDREBMO ffiMS. SUGRIO-
buvo Vakaru Berlyne, o sunkve- j yft 5Q 0Q() N 
žirnis sustojo tiktai už pusės my. Į
!ios nuo gėdos sienos. Jis negalė- MASKVA, Rusija. — Praeitą 

tino Chadafio pareiškimu ir nu- jo mašinos sustabdyti. Jis su . sekmadienį smarkiai sudrebėjusi 
traukė prieš dviejus metus pasi- i drauge ir kūdikiu buvo nuvežti. žemė sugriovė 50.000 namų, sako 
rašytą draugingumo sutartį tarp | apklausinėjimui. Jo vardas ne- ; iš sovietinės Moldavijos atėjęs 
Libijos ir Maroko. Be to, kara-! paskelbtas kad rusai nesikabir-! pranešimas. Iš Kišeniovo atėju- 
lins atsistatydino iš Afrikos Ara- ’u prie giminių. l ■-ios žinios sako, kad žemė $u-
bų Sąjungos pimininko pareigų.,

Maroko karalius savo kalba ap
jungė visus Maroko gyventojus. 
Turime galvoje, kad Maroke gy
vena didokas žydų skaičius.

Kada Hitleris pradėjo perse
kioti žydus, tai Maroko karalius, 
dabartinio tėvas, pranešė žy
liams. kad visi Europos žydai ga
li vykti į Maroką ir apgyvendm 
ti visą Maroko šiaurę. Visi Maro- •• 
ko žydai pritaria karaliui Hasa- ’ 
nui. kad jis nutraukė ryšius su

STAMBULAS. Turkija. — Pra 
eitą savaitę, rugp. 2? d. vietos li- 

!' foninėje mirė buvęs Turkijos 
prezidentas Cesal Bayar, sulau- 

: ’ ęs 104 metų.
Cesal Bayar buvo paskatinis 

turkų parlamento narys, kuris 
į vadovaujant Kemal Ataturkui, 

vedė kovą prieš atomanų impe
riją. Pirmas parlamento posėdis 
susirinko 1922 metų bal. 23 d. 

IRANAS KREČIA RUSŲ i ’j*™5' v-29 d'€’ •
T A TTrrr^ v paskelbta Turkijos ros-LAIVUS . plibiant

Turkijos premjeru jis buvo 
nuo 1937 m. iki 1939 metu Nuo 
1950 iki 1960 metu buvo krašto 
prezidentu. Turklį karo vadovy- 
1 ė nuvertė prezidentą. Prez. 
B.avar leido premjerui Menderer 
daryti dideles nuolaidas deSn:e- 
siams. Menderer buvo pakartas, 
o prez. Bayar buvo pasodintas 
ilgiems metams kalėjime. Dėl li
gos buvo išleistas Į ligoninę, kur 
’•s ir mirė Palaidotas Bursa pro
vincijos kapuose.

MASKVA, Rusija. Sovietu 
užsienio reikalų ministerija įtei
kė Irano vyriausybei griežtą 
protestą už sulaikymą tarptauti
niais vadenimis plaukusį sovietų 
’aivą.

Irano marinai įlipo į sovietų 
laivą ir jį iškrėtė. Tuo tarpu so
vietu pranešimas sako, kad laivas 
stovėjo savo vietoje ir buvo ban
domas taisyti.

Atplaukė kitas Irano laivas ir 
nuvilko sovietų laivą į uostą, kad 
"alėtu pataisyti. Incidentas įvy
ko Persijos įlankos vandenyse, 
antradienį. Iraniečiai nuvilko lai
vą ketvirtadienį.

STOCKHOLMAS, Švedija. - 
BERLYNE PRALAUŽĖ GĖDOS čemobylės reaktorius padarė šve 

dams milijoninius nuostolius. Ig
nalinos reaktorius pastatytas pa
gal tą patį planą, kuriuo buvo 
pastatytas Černobyiės reaktorius. 
Ignalinos reaktorius pastatytas 

| kiek vėliau negu Černobyiės re
aktorius. Okupantas varo Ignali
nos reaktoru ISO?’ smarkumu. 
Yra pagrindo manyti, kad jo da
lys susidėvės greičiau ir paleis 
skaldomo atomo nuodingas du
jas, kaip jas paleido Čemobylė. 

" Švediją pasiekė černobyiės de 
besvs, apnuodijo vandenis, pie
vas, miškus, laukus ir slėnius. 
Žolės užėdusios karvės užnuodi-

SIENĄ

BERLYNAS, Vok. Trisdešimt 
dviejų metų vokietis praeito 
penktadienio naktį, lygiai 12’05 
ryto, pralaužė pačius Charlie var- 
’us. kur praleisdavo oficialus 
atstovas.

Prasiveržimas užtruko nuo 7 
:ki 10 sekundžių. Rusai nespėjo 
.apsižiūrėti, kas čia atsitiko, kai 
žvyrą dideliame sunkvežimyje 
vežęs vokietis ne tik pats pabė
go nuo komunistų, bet išsivežė ir 
savo 26 metų draugę ir 8 mėne
sių kūdiki.

mį ir ne vieną kartą pravažiuo
davo pro gėdos vartus, bet nišai 
neleisdavo jam pasukti į vartus 
Vokietis gerai apžiūrėjo varius, 
pasirinko laikotarpį, kai sargybos 
keičiasi ir kai jam paskubomis 
reikėjo vežti žvyrą, paguldė žmo 
na ir kūdikį ant sunkvežimio 
arindų, o pats atsisėdo prie vai
ro.

Naktį gatvės apytuštės, tai jis 
taip įsismagino, kad visa jėga 
trenkė Į vartus, išlaužė visus 
tikrinimo įrengimus ir

MIRĖ BUVĘS TURKŲ PREZI
DENTAS

— Čilės policija suėmė žurna
listę M. Pinėda, dirbančia "Cau- 
ee” laikraštyje.

drebėjo vienu metu Rumunijoj 
ir sovietinėj Moldavijoj. Pir
mas sudrebėjimas rodė 6,4 Rich- 
lerio skalėje. Bet didžiausią žalą 
padarė krintantieji akmenys, ban 
dantieji užversti plyšius.

Supleišėjo apie 5.00 keliaaukš
čių namų ir sunaikino 4.900 bu
tus. Supleišėjo sienos, sutrūkinė
jo stiklai, iškrypo durys ir susi
suko keltai.

Tuo tarpu sovietinėje Molda
vijoje supleišėjo 45.000 namų. 
Sutrūkinėjo visi stiklai, sukrypo 
sienos ir stogai, o daugelis na- 

, mų sudegė.

— Popiežius patarė Nicaraguos 
kunigams vengti bendro darbo 
su sandi rūsiais.

Rugsėjo 6 d. — Zakarijas, Vai
švila. Faustas, Varmonė.

Saulė teka — 6*21, leidžiasi - — 
717.

šiltas.



Stalinas spokso į Molotovo ir Ribentropo Kremliuje 
pasirašytą Sovietų Sąjungos ir Vokietijos susitarimą na
ciams perleist- Lenkiją, o rusams leisti pagrobti nepri
klausomas Pabaltijo valstybes — Sovietų Sąjungai.

PIRMOJI BALTIJOS VALSTYBES LIEČIANTI tos tarp Sovietų Sąjungos ir tri-
REZOLIUCIJA VENECUELOJE i jų Baltijos valstybių Dorpote 

Į f 1920 m. vasario mėn. 2'd.),
1986 m. liepos mėn. 1 d. Vene- . Venezueloje krikščionių de- . Maskvoje (J 920 m. liepos mėn. 

zuelos Krikščionių Demokratų mokratų ir demokratų akcijos j 12 d.) ir Rygoje (1920 m- rugpiū
Partijos Nacionalis Komitetas 45 
-tos masinių deportacijų sukak-
kes proga vienbalsiai priėmė re
zoliuciją, liečiančią sąlygas Lie
tuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

Nacionalinis komitetas, turė-

partijos savo dydžiu ir politine i čio mėn. 11 d.), kuriose Sovie- 
Įtaka prilygintinos JAV respub-; tų Sąjunga garantavo trim Balti
]ikonų ir demokratų partijoms. ;Os valstybėms amžiną teritori- 
COPEI partija yra turėjusi du . jOs nepažeidžiamumą ir taiką; 
prezidentu: dr. Rafael Caldera i Turėdamas dėmesy, kad Balti-
ir; praėjusioje admimstracijoje, j jos Respublikos gyvavo kaip su-

damas dėmesy Baltijos valstybių 
pasirašytas taikos sutartis, kurio
mis Sovietų Sąjunga garantavo 
amžiną teritorijos nepažeidžia
mumą ir taikų kraštų priklausy
mą Tautų Sąjungai ir Helsinkio 
konferencijos garantuojamą lais
vo tautų apsisprendimo teisę, o ;
taip pat pasmerkdamas Sovietų Į menės garbės 
Sąjungos — Nacių Vokietijos są
mokslą, pasirašant Molotovo - Ri 
bentropo paktą, pagal kurį So
vietų Sąjunga okupavo ir nelega
liai pasigrobė Baltijos valstybes, 
jėga įjungdama, nutarė:

1. Pripažinti Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos tautų troškimus ir 
teises gyventi laisvėje ir neprik
lausomybėje, toli nuo Sovietų Są 
jungos dominavimo;

2. Pripažinti, kad sunki

d r. Lui Herrera Campins.
... 4Prrmtoji rezoliucija yra pir

mas Baltijos valstybes liečiąs ir j 
žymią piliečių krašto dali įparei- Į 
gojąs dokumentas Venezuelos is
torijoje.

į venerinės ir nepriklausimos vals- 
j lybės, kurios priklausė ir buvo 
i pr;pažintos Tautų Sąjungos;

Turėdamas dėmesy Helsinkio 
Saugumo ir Bendradarbiavimo 
Konferencijos Galutinio Akto aš
tuntąjį straipsnį, kuriuo garan.

Venezuelos Lietuvių Bendruo- illojaiua tautų laisvo apsisprendi- 
pirmininkui dr. teisė ir ju teisė pilnoje lais-

Vytautui A. Dambravai iškėlus 
rezoliucijos prašymą, iš karto la
bai nuoširdžiai pritarė partijos jr užsienio reikalus; 
generalinis sekretorius dr. Edu-1 r 
ardo Fernandez, kongreso narys į Socialistinių

vėje nusistatyti, kada ir kaip jos 
pageidauja tvarkyti savo vidaus

2. Pripažinti, kad sunki šių 
kraštu padėtis turėtų būti svars
tymų tema tarptautinėse konfe
rencijose, kad patikrinus Helsin
kio Galutinio Akto vykdymą;

3 Pasiūlyti vyriausybei, kad 
Baltijos valstybių klausimas bū
ti] pateiktas svarstyti Jungtinių 
Tautų Dekolonizacijos Pakomi
sei, kaip savo rezoliucija yra pa- 
iųlęs Europos Parlamentas.

Pasmerkdamas faktą, kad So- 
j Respublikų 

Sąjunga, sąmoksle su Nacių Vo
kietija, pasirašė Molotovo - Ri- 
bbentropo paktą, pagal kurį 
S.S.S.R. okupavo ir nelegaliai 
pasigrobė Baltijos valstybes, jė- 

| ga jas įjungdama, pažeidžiant pa 
'įrašytas sutartis;

Turėdamas dėmesy, kad S.S.S.- 
R. atsisako vykdyti Helsinkio 

• susitarimus, laisvu noru būda-

dr. Jose Rodriguez Iturbe ir par
tijos iš anapus geležinės uždan
gos esančių etniniu grupių koor
dinatorius inž. Feliks Zubr.

Intercx
REZOLIUCIJA
KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ 
PARTIJOS COPEI NACIONA

LINIS KOMITETAS
Turėdamas dėmesy, kad Lietu- {,n^s ju signataras; 

vos. Latvijos ir Estijos respublikų 
tautos laikosi politinės laisvės, 
kulto ir neprklausomybės princi
pu;

Turėdamas dėmesy, kad dviša
lės taikos sutartys buvo pasirašy

Lietuvių Krikščionių Bemok
ti Sąjurgos suvažiavimas įvyks 

•4 metų rugsėjo mėnesio 20 
21 dienomis Chicagoje. Tauri
uose namuose. Suvažiavimai 
ksta kas trys metai. Jų tikslas 
apsvarstyti Sąjungos padėtį, 

ertinti atliktus darbus, kritiškai 
■eržvelgti dabartinę padėtį, ir 
■arbiausia — žvelgti į ateitį, pa- 

'rryti planus, o taip pat išsirink- 
naują LKDS Centro Komitetą- 
Po to sveikinimai. Centro Ko- 

liteto pranešimai, naujos vado- 
ybės rinkimai. Po pietų pertrau 

;os dr. T. Genio paskaita, į kurią 
bus kviečiama visa lietuviškoji 
visuomenė, diskusijos, laisvi pari 
-akymai veiklos klausimais.

Vakare, toje pat salėje, iškil
minga vakarienė su atitinkama 
programa. Sekmadienį, rugsėjo 
mėn. 21 d pamaldos Šv. Merge
lės Marijos Gimimo bažnyčioje 
Marquette Parke. Po jų užbai
giamasis posėdis ir suvažiavimo 
išvados taip pat Tautiniuose na
muose.

Visi Sąjungos nariai kviečiami 
aktyviai dalyvauti suvažiavimo 
darbuose. Nuo kiekvieno mūsų 
priklauso konferencijų ir suvažia 
vimo pasisekimas. Stiprindami 
politinius susigrupavimus, stipri
name Vyliausiąjį Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetą ir tuo pačiu 
Lietuvos vadavimo pastangas.

VOKIEČIŲ KRIKŠČIONIŲ DE
MOKRATŲ VARGAI IR PASI

SEKIMAI

Helmut Kohl. Vakarų Vokieti
jos kancleris ir jo Krikščionių 
Demokratu partija — CDU — - 
laimėjo Žemosios Silezijos rinki
mus. Krikščionys demokratai ga
vo 44.3% balsų, Socialdemokra
tai 42.2%, Laisvieji demokratai 
6% ir Žaliųjų partija 7.1%. Nuo 
šių rinkimų priklausė krikščio
nių demokratų kontrolė Silezi
joje-
Ernst Albercht, krikščiin’s de- 

nokratas, perrinktas Žemosios 
Silezijos gubernatorium. Jo nuo 
none Černobylio nelaimė daug 
prisidėjo prie krikščionių de
mokratu balsų sumažėjimo. Dau- 
'uma vietinių gyventojų yra žerrt 
d'rbiai ir dėl pavojingų kritulių 
negali parduoti savo produktų, 
'■ki šiol krikščionys demokratai 
Ž. Silezijoj turėjo absoliučią bal
ti daugumą.

TJROPOS KRIKŠČIONIŲ DE
MOKRATŲ SUVAŽIAVIMAS

Š. m. balandžio mėn. 10-12 d.

<1. Haagoje, Olandijoje įvyko 
Europos Krikščionių Demokratų 
Partijos (PPE) suvažiavimas. Ja
me dalyvavo žymūs įvairių kraš
tų vyriausybių, Europos Parla
mento ir politinių partijų lyde
riai. Tarpe jų suvažiavime daly
vavo: dr. Helmut Kohl — V. Vo
kietijos kancleris ir CDU pirmi- 
ninkas.RRuud Lubbers — Olan
dijos ministeris pirmininkas ir 
Europos Tarybos pirmininkas, 
Garret Fitzgerald — Airijos mi- 
n steris pirmininkas, dr. Egon 
Klepsh — Europos Parlamento 
Krikščiinių Demokratų grupės 
pirmininkas, Ccncepcio Ferrer - 
Europos Krikščionių Demokračių 
Moterų Unijos pirmininkė, Emi
lio Colimbo — Europos Krikščio 
nių Demokratij Unijos (UEDC) 
pirmininkas ir kiti. Iš Lietuvių 
buvo pakviestas ir suvažiavime 
dalyvavo Europos Lietuvių Krikš 
č onių Demokratų Tarybos pir
mininkas inž. A. Venskus-

Suvažiavimas priėmė eilę rezo
liucijų ir plačią deklaraciją žmo
gaus teisių klausimais. Šioje dek
laracijoje pabrėžiama krikščio
nių demokratų atsakomybė žmo
gaus teisių srityje dabarties pa
saulyje, pasmerkiami žmogaus 
teisių pažeidimai ir pasisakoma 
už pavergtų tautų teisę jų lais
vam ir nepriklausomam gyveni
mui.

LKDS BIULETENIS

P. Cvirkos Kolūkyje — Tvarka

V. Lauritėnas “Valstiečių laik- 
aštyje” rašo:

— Bręsta javai ne tik kolekty
viniuose laukuose, bet ir asmeni
niuose sklypuose. Daug dar kur 
žmonės turi rūpesčių, kaip juos 
nuimti, iškulti. Ne vienas kom
bainininkui butelį karčiosios, de
šimtrublinę kiša, kad sklypelį nu 
pjautu Tai nesuderinama su nu
tarimu. “Dėl priemonių kovai su 
darbinėmis pajamomis stiprini
mo”. Viso to nėra Molėtų rajono 
P. Cvirkos kolūkyje. Kolūkietis 
Įmoka atitinkamą sumą į kasą, 
o kombainininkai pagal išanksti
nį grafiką iškulia javus, atlygini
mą gaudami iš kolūkio.

— Tokia tvarka turėtų būti vi
sur. kur darbininkų ir kolūkie
čiu javai auginami ne bendruose 
masyvuose.

Sekr. Shultzo pavaduotojas Ri
chard M. Murphy priėmė iš Iz
raelio užsienio minister] Icaką 
šamirą.

Nuo 1914 metij

(
MIDLAND FEDERAL SAV
INGS aptarnauja taupymo ir 
namą paskolų reikalus visos 
mūsų apylinkės. Dėkojame 
Jums ui mums parodytą pa
sitikėjimą. Mes norėtum bū
ti Jums naudingi ir ateityje.

2457 W. 69th STREET 
Chlore, IL 60629

Suskaite* apdrausto* 
M 5100,000.

j Turėdamas dėmesy, kad baltų 
kilmės Venezuelos piliečiai ir su 
pasišventimu prisidėjo prie Ve
nezuelos Respublikos ir jos insti- 
■ųcijų išvystimo,

NUTARIA

ffm SO. HARLEM AVE. 
Brideevtew, IL 60453

MIDLAND 
FEDERAL 
SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION 

4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO. IL 6O6M

1 Pripažinti Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos tautu troškimus ir tei
ses gyventi laisvėje ir nepriklau
somybėje, toli nuo S.S.SR. da- 
rinavimo;

2. Pripažinti, kad sunki šių
g *

• klastų oil iečių nadėtis turėtu bū- 1 *. k *.
| ti svarstymų tema konferencijo- 
I se. kad patikrinus Helsinkio Ga

li tin io Akto vykdymą;
3. Pasiūlyti Venezuelos vyriau- 

ybei. kad Baltijos valstybių 
klausimas būtų pateiktas svars-
yt’ Jungtinių Tautu Dekoloni
zacijos Pakimisei, kaip savo re- 
•oliucija yra pasiūlęs Europos 
Parlamentas.

— Anglijos katalikai ir nrotes-

JAY DRUGS VAISTINĖ į
2759 W. 71 st., Chicago, ID.

Rūpestingai išpildomi receptai. FannieMay sal- j 
dūminai- Kasmetikos reikmenys.

Atdara šiokiadieniais nuo 9 vai. ryto iki 10 vai- 
vakaro.

D. Kuhlman, B. S., registruotas vaistininkas.
Tel.: 476-2206.
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j Geidei Naujienų Bendro
vė, 1739 So. Hilated Street Chieaso . 
IL 90606. Telef. 421-6100

vienam
kitose JAV vietose:

Dauguma jau būsite matę, gavę ir skaitę naujo for
mato, naujo šrifto ir naujo popieriaus Naujienas. Visi 
matote, kad iš atspaudo spausdintose Naujienose ne* 
vien paveikslai, bet ir rašiniai išeina aiškiau atspausdin
ti, lengvai skaitomi ir visiems suprantami.

Antras Naujienų numeris, spausdinamas ne iš švino 
raidžių, bet iš atspaudo, jau paruošto spaudai. Tikimės 
kad antradienį jis jau bus atneštas ir išsiuntnėtas skai
tytojams- Trečias numeris jau ruošiamas spausdinti ame
rikiečių priemonėmis. Esame tikri, kad šią savaitę gau
site ir trečią numeri. Spausdinome laikraštį 72 metus, o '■ 
dabar pradėjus spausdinti kitomis mašinomis ir visai 
kitokiu būdu, visas darbas užtruko. Vieną savaitę laik
raštis visai nepasirodė, o sekančią savaitę jis išėjo suvė
luota data.. Antras numeris taipgi išėjo suvėluotas. 
Apskaičiavome, kad jis turės išeiti paskutinę rugpiūčio . 
dieną, o spaustuvėse ir kioskose jis pasirodė tiktai ant- 

linijos išėjo storesnės ir ilgesnės, negu turėjo būti, kitos 
raidės dar buvo neaiškios.Jos buvo išsinešiojusios ir raei- 
kėjo jas perrinkti, bet nespėjome. Trūkumus taisysime 
ir gerinsime, kad kiekvienas žodis būtų aiškus ir su-

Šia proga norime priminti, kad į ofsetą be jokio spe
cialaus vajaus, skelbėme kitų organizuojamus vajus; 
bet savojo neruošėme- Dirbome po 8, 10 ir 14 valandų, 
neėmėme atostogų, susiveržėme diržus ir neatsakinėjo
me į skelbiamus įžeidimus, užgauliojimus ir šmeižtus, 
bet stengėmės sukaupti turimas jėgas ir atspausdin
ti dienraštį tokį, koks jis turėtų būti. Spausdinsime tei
singas ir naudingas žinias, kad kiekvienas lietuvis ži
notų, kas pasaulyje darosi ir kaip padėti gimtiniam 
kraštui išsilaisvinti iš sovietinės vergijos.

Šią savaitę išeis trys Naujienų numeriai, bet kurį 
laiką Naujienos eis du kartu į savaitę, o kai grįš mū
sų bendradarbiai ir pakankamai sustiprėsime, tai lei
sime 3 kartus. 4 kartus ir net penkis kartus į sa
vaitę.

Vienas kitas klausia, o kokia yra dabartinė Naujie
nų kaina? Naujienų kainos tuo tarpu nekeikiame. Nau
jienų kaina, palyginus su kitais laikraščiais, nėra jau 
tokia didelė. Bet jeigu mes planuojame N. išleisti po 
3 ar net 5 kartus į savaitę, ir paliksime tą pačią kainą, 
tai mokestis išsilygins.

Reikia neužmiršti, kad Naujienos liko be senų įgu
dusių, ilgus metus dirbusių darbininkų, Reikia suras
ti naujus žmones, kurie pripras prie naujų mašinų ir 
kitokio darbo- Visa tai ima laiko ir kantrybės. Norinčių 
spaudos darbą dirbti reikia išmokyti, prie darbo pri
pratinti.

Naujieniečiai vieni to darbo neatliks. Mes dirbame 
r^rroi na i Atėio laikas, kad kiekvienas Ameri-

KAIRAS, Egiptas. — Praeitą 
sekmadienį, rugpiūčio 30 dieną, 
lygiai 30 metų prieš mūsų gady
nę, egiptiečiai pairrnėjo garsios 
savo karalienės Cleopatros mir- 
tie> sukaktį.

Prieš 20i0 metų karalienė Cle
opatra nusižudė gyvatės nuodais 
Ji tikėjo, kad Saulės dievas Ra 
pakenks didžiausiems Egipto ir 

i josios priešams ir juos nužudys.
Egipte buvo kelios Cleopatros, 

: bet nė viena nepajėgė atlikti tiek 
! įvairių darbų, kiek atliko Cleo- 
•i-tra Septintoji.

Josios tėvas buvo Egipto val
dytojas- Joje tekėjo Aleksandro 
Makedoniečio kraujas. Karo va- 

' do Makedoniečio sesuo taip pat 
buvo Cleopatra, bet nei graikams 
nei Egiptui ji nieko nepadarė. 
Tuo tarpu mūsų minima Cleopat- 
-a buvo nepaprastai drąsi ir am
bicinga. Ji norėjo palikti savo 
pėdsakus Egipto gyvenime.

Julius Cezaris atsiuntė gerai 
organizuotus karius ir užėmė 
Aleksandriją bei kitus Vidurže
mių jūros pakraščių Egipto au
kštumas. Be kalbos ir drąsos, Kle 
cpatra buvo nepaprastai žavi mo 
teris Savo žavingumu — žo
džiais, akimis, šiluma ir draugiš

K. Augius

■ Netrukus jiedu susilaukė dvy
nuku. Sūnus buvo pavadintas

■ .Antanu Romanu Ptolomėjumi, 
į Tas reiškė, kad jis, Mark Anto-

nijui mirus, paveldės Romos ir 
Į Egipto imperijos vadovybę. Prieš 
į šį pranešimą Romos senatas su

kilo. Mark Antonio draugai ne- 
smriešino šiai minčiai, bet kiti 
buvo įsitikinę, kad senatas pri
valės paskirti įpėdinį Mark An- 
•oniui žuvus ar mirus.

Romos imperijai jokio pavo
jaus nebuvo, tai senatas sukilo 
ir pradėjo organizuoti maištą 
prieš Mark Antonijų ir Cleopat
rą Kada jiedu patyrė, kad gali 
būti sur uoštas perversmas, ku
riam pritarė Įtakingieji karo va
dai. Jiedu neorganizavo pasip
riešinimo, bet su vaikais pabėgo 
i Aleksandriją.

Už poros metų Romos imperi- 
(Iliustracija) ! j?s k?ro. vadas suorganizavo ga

lingas jėgas, Perplaukė Vidurže- 
' ‘ mio jūrą ir užėmė Aleksandriją. 

EGIPTAS PAMINĖJO CLEOPATROS MIRTIES ^ark ^ntonio aPtarė reikaI? su 
QTTR'A'K’TT ; Cleopatra, nutarė nusižudyti.

aunAMį . jiems atrodė, kad nėra išeities
1

kurnu - ii naverfdavo vyrus. ? Mark Antonijo Aleksandrijoj 
nusižudė pirmas. Kai atėjo eilė 

. Cleopatrai nusižudyti, tai ji nu
tarė dar kartą išbandyti savo pa- 
jėgumą paveikti romėnus. Ji pa
noro pasikalbėti su Octavianu, 
vyriausiu romėnų karo vadu. 
Octavianas sutiko ir nurodė vie- 

; tą ir laiką Cleopatra panaudojo 
į visą savo logiką, žavesį ir laiką, 
: bet įsitikino, kad Octaviano ne
pajėgė įtikinti. Tada ji grįžo at-

Cleopatra

kumu, — ji pavergdavo vyrus. ' 
Jie nepasijusdavo. kai patekda
vo josios įtakon.

Cleopatra įtikino Julių Cezarį 
nušalinti josios brolį iš Egipto. 
Tėvui mirus, brolis būtų turėjęs 
tapti Egipto valdovu, tuo tarpu 
ji tapo Egipto karalienė. Tuo 
tarpu brolis buvo išsiųstas Siri
jos pakraščio valdyti.

46-tais prieš mūsų gadynę, Ce
zaris išvažiavo į Romą. Už kelių 
savaičių jį pasekė ir Cleopatra. savo rūmus, įsakė gauti gy- 
Cezaris jai surado puikią vilą ir 
ten ją apgyvendino. Pats Cezaris 
toje viloje dažnai ją lankydavo. .

Kada Cleopatrai gimė kūdikis, 
tai ji pakrikštijo Juliu Cezario- 
niu. cezarieČiu. Cleopatra įtiki
no Cezarį, kad judviem teks su
situokti ir sudaryti didelę Romos 
ir Egipto imperiją- Toki gandai 
ėjo per visą Romos diduomenę. 
Jo žmona Oktavia buvo nustum
ta į šalį, o Julius Cezaris oficia
liose ceremonijose dalyvaudavo 
su Cleopatra.

Julius Cezaris ir visa eilė įta
kingesnių romėnų buvo susižavė 
ię Cleopatra ir pritarė josios pla
nams. Bet šalin nustumtieji Ce
zaro žmonės Cleopatros neap
kentė. Nustumtąją] sesei pritarė 
•jalinga Octavinų šeima.

Tuo tarpu Bmtonai ir Casijus 
44 metais prieš mūsų gadynę 
(era), kovo mėnesį nužudė Julijų 
Cezari Romos parlamento posė
džio metu, Cezariui bekalbant. 
Cleopatra su sūnumi tuojau išva- 
žJavo į Aleksandriją. i

Nauju Romos respublikos va
du išrinktas Mark Antonio. Pas
tarasis Cleopatrą išsikvietė į Ta- 
rsir miestą, išsiaiškinti, kas čia 
atsitiko. Cleopatra atvykoį Siri
jos miestą ir išdėstė visą reika
lą. Mark Antonio tiek susižavė
jo Cleopatros planais, kad jis tuo 
jau vedė ir parsivežė j Romą, pa-

vatės nuodų, o kai jai atnešė, 
tai ji rugpjūčio 30 dieną juos iš
bėrė. 
V.*

Į Aleksandriją buvo atvažia
vęs ir prez. Mubnrakas. Jo vado
vaujami Egipto lėktuvai išvarė 
iš Aleksandrijos sovietų karo lai
vus, kai prez. Anvar Sadatas įsa
kė rusams kraustytis iš Egipto.

Egiptiečiai per 2.000 metų ger
bė Cleopatrą, nes ji viena nenau 
dodama Egipto karių ir laivyno 
stengėsi apginti Egipto teritori
jas ir gyventojų gerbūvį. Ji pa
aukojo visas savo galioje turimas 
asmenines priemones, kad galėtu 
sustiprinti Egipto pajėgumą ir 
gerbūvį

Jų neturėjo nei rusai, nei vo
kiečiai, nei gruzinai. Jų neturėjo 
nei egiptiečiai, nei romėnai, nei 
italai.

Egiptiečiai kasmet Cleopatrą 
pagarbiai prisimena. Prisiminė 
ją ir po 2010 metų. Savo mirtimi

apgynė Egiptą.ii

Medalių Kųrėjų Stovykla

Dvi savaitės Telšiuose veikė 
respublikinė medalių kūrėjų sto
vykla. Tš Vilniaus, Panevėžio, 
Klaipėdos ir kitų miestų susirin
kę dailininkai įgyvendino savo 
kūrybinius sumanymus. Telšių 
kraštotyros muziejui jie paliko 
geriausius portretinius, architek
tūrinius medalius, susijusius su 
Žemaitija.

0 tas jsikinkinimas bus toks: kiekvienoje lietuvių 
kolonijoje turės atsirasti vienas, du ar daugau žmonių, 
kurie privalės apeiti lietuvius ir pasiūlyti jiems Naujie
nas. Pasiųsime jiems ryšulėlį pertvarkytų Naujenų, 
kad galėtų palikti jiems pamatyti, pasiskaityti, o vėliau 
paprašyti, kad laikraštį užsisakytų. Jeigu neužsisakys 
laikraštį dabar,tai reikės priminti,kad tai padarytų metų 
pabaigoje.

Tai ne didelis darbas. Spalio, o gal lapkričio pabai
goje savo kaimyną aplankyti ir jam pasiūlyti Naujie
nas užsisakyti. Turime įtraukti visus lietuvius į didelę 
lietuvių šeimą, kad bendromis jėgomis galėtume būti 
naudingi pavergtiems mūsų tautiečiams ir pakelti

Mirė Nuo Naminės Degtinės

‘Tiesa” plačiai aprašė tragiška 
;vykį Kaune. Agafija Zvicevičie- 
nė prisipažinusi, kad ji pardavė 
maloniai kvepiančio gėralo po 
4,5 rub. už buteŲ Iš viso 17 bu
teliu. Nuo to gėralo mirė Jadvy
ga Sitina, Arvydas Čepulis, Jad
vyga Čepulienė, Nijolė Gorodiec- 
kienė. Valė Bondarenko, Ingrida 
Karšytė, Antanas Vilkevičius, ki
ti buvo išgelbėti ligininėse.



Kūno, proto ir jausmu damos pagrindai

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 
JONAS ADOMAVIČIUS M. D

KIEKVIENAS GAL Ei GAUTI STROKĄ
Rūpinkimės iš anksto apsisaugoti nuo 

stroko per apsišvietimą tuo reikalu!
Mediciniškas raginimas

Nežiūrint, kad pusamžio ar dar 
vyresnio amžiaus vyrai ir mote- 
i ys dažniau gauna stroką, nuo jo 
neišbėga įvairaus amžiaus kai 
kurie žmonės, įskaitant kai ku
riuos vaikus ir net kūdikius. Ži
noma, pas vaikus — kūdikius 
strokas labai retai pasitaiko. Įvai
rios stroko rūšys yra linkusios 
atsirasti pas tam tikro amžiaus 
asmenis.

STROKO ATSIRADIMAS ĮVAI
RAUS AMŽIAUS ŽMONĖMS

Kūdikiams, nuo gimimo iki 2 
metų, dažniausiai stroką sukelia 
apribotas — inkapsoliuotas krau
jo krešulys, atsirandąs tarp sme
genų apvalkalų (subdural hema
toma). Jiems retesnės stroko prie 
žastys yra dvi. 1. Sukrešėjimas 
kraujo arterijose (thrombosis) ir 
2. uždegimas smegenų kraujagys 
liu (inflammation). Tada gaunas 
jaunatviškas strokas su vienos 
kūno pusės paralyžiumi (infati- 
le hemoplegia).

Kūdikiams, 3-10 metų, staigus 
minėtas jaunatviškas strokas su 
vienos kūno pusės paralyžiumi 
gali ir vaikams atsitikti, Kita stro
ko priežastis pas vaikus gali bū
ti sukrešėjimas kraujo venose, 
nešančiose kraują iš smegenų 
(venius sinus thrombosis). Trečia 
priežastis — atneštas kraujo kre
žulis iš kūno kitos vietos i sme
genų arteriją krešulys (emboli
sm).

Ketvirta — kraujo sudėties ne
normalumai (blood disorders). 
Penkta priežastis — aukštas jų 
kraujo spaudimas, atsiradęs dėl 
inkstų susirgimo.

Jaunuoliams, 10-20 metų, stro
kas gali atsirasti, kai prigimta 
aneurizma ar kraujagyslės ne
normaliai išsivysčiusios gali plyš 
ti ir sukelti kraujavimą smege
nyse. Dar kita jų stroko priežas
tis yra minėtas embob’zmas.

Jauniems, suaugusiems, 20-35 
metų, — strokas gali atsirasti dėl 
tos pačios aneurizmos bei dėl tų 
pačių nenormaliai išsivysčiusių 
kraujagyslių plyšimo. Dar jiems 
strokas gali gautis ir dėl sklero
zės ir auglių.

Pusamžio sulaukusiems, 35-60 

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL •OMS
Ptter Kazanausk**, Pre». T«l.: W-TliJ

metų, didžiausio darbingumo me 
tu ir didžiausią šeimai atsakomy
bę turintiems asmenims strokas 
dažniausiai pasitaiko. Nors minė
tos aneurizmos ar neteisingai iš
sivysčiusiu arterijų plyšimas ir 
jiems gali sukelti stroką, bet daž
niausiai pas juos stroko priežas- 

'ris yra sumažėjimas kraujo sme
genyse (ischemia) ir trombose ar 
embolija. Tie pakitimai dažniau
siai atsiranda kaklo arterijose 
(carotic arteries). Rečiau jiems 
stroką sukelia smegenų apvalka
luose atsirandąs minėtas apribo
tas kraujo išsiliejimas (subdural 
hematoma), o taip pat ir smege
nyse auglys — tumoras.

Senesniam, suaugusiams, 60 
metu ir vyresniam, stroko daž
niausia priežastis yra susiaurėji
mas (narrowv.ng) ar užsikimši
mas (trombozė) arterijų teikian
čių kraują smegenims, o taip pat 
ir arterijų plyšimas smeyenyse 
i hemorrhage).

SKLEROZĖ IR HIPERTENSIJA 
YRA STROKO PAGRINDAI

Susipažinome su stroko įvai
riais sukėlėjais, pasitaikančiais 
įvairaus amžiaus žmonėms. Pa
grindinių stroko trijų priežasčių: 
irombozės, kraujavimi ir embo- 
lizmo yra du svarbiausi pagrin
dai: 1. Sklerozė — sukietėjimas 
arterijų, ir hipertensija, — pa
keltas kraujo spaudimas.

Todėl mes, kovodami su siro
ku. turime kovoti su skleroze ir 
>u hipertensija. Yra įvairios li
gos, kurio* greitina sklerozę. Iš 
tokių ligų minėtinos yra cukrali
gė, podagra( gout), hipertensija. 
širdies ligis ir nenormalūs veiks
niai, kurie greitina sklerozę. Iš 
ių svarbiausi yra šie: netvarkin
ga kūno riebalu apikaita ir krau- 
io krešėjimas. Įvairios ligos ir ne 
tvarkinga žmogaus elgsena yra 
pagrindiniai skelerozės greitinto- 
jai.

Iš netvarkingų žmogaus elge
sių, kurie greitina sklerozę yra 
minėtini šie: rūkymas, girtavi
mas. persisėdėjimas — neveiklu
mas, dieta, persivalgymas — nu
tukimas, dėl menkniekio jaudini
masis ir prieš pastojimą piliulių

naudojimas.
Dar sklerozę greitina natūralūs 

bei gyveniškimi dalykai. Iš jų 
minėtini: amžius, lytis, rasė, pa- 
veldėjimas ir gyvenamoji vieta.

Kombinacija visų virš minėtų 
sklerozę greitinančių veiksnių 
sudaro strokui palinkusio žmo
gaus profilį. Kai daugiau medici
na sužinos apie tai, kas sukelia 
,-troką ir kas ne - tas žmogaus pa
linkimas strekui bus dar ryškes
ni is. Dabar mes turime skaitytis 
su turimomis žiniomis. Jų mes 
turime daug ir galime daug nu
veikti sveikatos apsaugai — skle
rozės atitolinimo srityje.

Išvada. Kol dar laikas, nebūki
me paiki: pradėkime veikti di 
desnės sveikatos įsigijime. Liau
kimės manyti, kad gera turima 
sveikata bus su mumis visą laiką 
ir mes galime elgtis kaip mums 
patinka. O žmogui patinka labai 
nesveiki dalykai. Jų mes visi tu
rime dar šiandien atsisakyti, nes 
rytoj tas atsisakymas gali būti 
pavėluotas.

Sakysim, žmogus atlydi savo 
žmoną pas gydytoją ir sakosi vi
sai sveikas esąs — jam kraujo 
tyrimai nereikalingi. Tik žmonos 
••prašytas jis sutinka tirtis. kad 
■jis turi labai rūgštu kraują (uric 
acid — šlapimo rukštis yra labai 
pagausėjusi). O tas nurodo, kad 
toji rūkštis — jos gausumas grei 
tina sklerozę, o su sklerozės pag
reitėjimu šuoliais atžygiuoja ir 
sirokas. Dar būdamas perriebus, 
iis tik greitina savo susiryimą.

Arba kitas pensininkas visai 
į nesirūpina kraujo spaudimu: 
jis nieko blogo nesijaučia, todėl 
tam nėra reikalo pasitikrinti 
kraujo spaudimą. Tik dėl viso 
ko pasitikrinęs kraujo spaudimą, 
- nustemba, nes jo yra labai 

aukštas. Jis negali suprasti, kaip 
gali jo kraujo spaudimas būti 
aukštas, kada iis visai sveikai 
jaučiasi.

Nelaimė, kad daugelis pensi
ninkų neapsišviečia pagrindi
niuose sveikatos reikaluose. Jie 
dažnai nežino, kad pakeltas krau 
io spaudimas yra tylus žudikas 
Pradžioje, kol dar nėra atsiradu
sių komplikacijų, kurias sukelia 
pakeltas kraujo spaudimas — 
žmogus nieko nejaučia, o hiper
tensija varo toliau savo pragaiš- 
lingą darbą. Kai tas darbas jau 
gerokai įpusėja, atsidanda žmo
gaus jaučiami negerumai: galva 
sukas, krūtinėje oro trūksta, ko
jos ima pusti... Tik tada tokiam 
žmogui gydytis nuo hipertensi- 
ios yra gerokai jau pavėluotas 
laikas. Už tai dar šiandien mes 
pradėkime reikiamai sveikata rū 
pintis, kol dar sveikai# ianKa.

Vilniaus Filharmonijos Liaudies ansamblio artistai 
Anelė Kirvaitytė ir Viktoras Petrikonis dainuoja duetą, 

Nuotrauka M. Nagm

Tik taip elgdamiesi mes pajėgsi
me užbėgti daugeliui sutvarko
mu negerovių už akių.

Jau nuo dabar tvarkykimės su 
paties žmogaus sukeliamomis ne
gerovėmis. Jas pats laikas mums 
mesti, šalinti. Sakysim, teks rū
kymas yra tikras sveikatos kirmi 
nas. Jis greitina sklerozę. Turėti 
sklerozę ar jos neturėti yra di
džiausias skirtumas. Net verkti 
reikia matant pensininką su ci
garete ar pvpke, o net ir tabaką 
kramtantį. Tokie įpratėliai anks
čiau ar vėliau meta draugystę su 
tabaku: arba jie gydytojo patar
ti dėl plaučiuose vėžio mesti rū
kius — atsisako rūkymo, arba 
jie peranksti užmerkia akis. Daug 
išmintingiau pasielgs tas lietuvis 
pensisinkas, kuris dai šiandien 
visam gyvenimui atsisakys drau
gystės su tabaku.

Yra ir kitas blogis, kurį pensi
ninkas pats sau prišaukia: tai pa
kelto kraujo spaudimo nesunor- 
mavimas dėl pervartojimo valgo- 

■ nosios druskas. Pirmas žingsnis į 
pakelto kraujo spaudimo tvarky
mą yra apsiėjimas be druskos. 
Taiki, sūraus valgio visi lietuviai 

. trime vengti nuo pirmo šiandien 
valgymo. Geriau visai nevalgyk 
tą kartą'būdamas žėlaunuose pie 
tuose ar vestuvėse bei kitokiuose 
subuvimuoe), negu per druską 
atitolinti pakelto kraujo spaudi
mo tvarkymą.

Žmonos būkite nuo dabar sa
vo vyrų sveikatos saugotojos: pa
duokite stalan be druskos val
gius savo vyrui, na. ir pačios taip 
valgykite. Nuo namuose valgio 
priklauso tavo sveikata dauge
liu atveju. Namuose pradėkime 
visi be druskos apsieiti. Iki šiol 
mes į tai nekreipėme daug dė
mesio. O verta ir labai verta tuo 
reikalu nuo dabar susitvarkyti. 
Nustokime atidėlioti sveikatos pa 
gerinimą rytdienai. Tai labai ne
sveikas elgesys. Mes lietuviai ne
turėtume taip elgtis.

Prieš sklerozę kovojant ir no
rint kraujo spaudimą pakilusį 
žymiai pagerinti prisieina mums 
atsisakyti to tragedija tiesiog vir
tusio mūsiškių pensininku užsi- 
i-ėdėjimo, beplepant visokius nie
kus ir tuomet savo asmenybę 
vis labiau menkame stovyje pa
laikant. Pats laikas dabar pakilti 
nuo sėdimos vietos ir pradėti ju
dėti įvairiopai. Judėjimas yra gy 
vybės eleksyras. Jo niekur kitur 
neieškokime: jį kiekvienas turi, 
me užslėpę savyje. Judėjimas su
teikia mums nesuskaitomai daug 
gero mūsų širdžiai, sąnariams, 
kaulams. Judėjimas mažins pa
kilusį kraujo spaudimą, tirpdys 
!• milinio norfoticaiiicbic

?r tuomi mažins sklerozę — tolins 
nuo smegenų stroką.

Labai svarbu senstant neišeiti 
ti iš normos vėžių galvojime ir 
nusiteikime. Dabar neretas lie
tuvis pensininkas pradeda rūpin
tis dėl menkniekių. Dažnas susi
galvoja visokias fantazijas, niex*> 
bendro neturinčias su realybe 
Tada toks kenčia pats ir krtiem> 
j amybę trukdo. Dėl to tokie daž
nai patenka į prieglaudas, o jo
se, visi žinome, kokie pyragai 
ten laukia mūsiškio pensininko. 
Todėl visi dabar pradėkime daug 
gerti naudingų skysčių, tada sme 
genys veiks geriau ir atitolintas 
bus žmogaus pamišimas. Visi už
mirškime svaigalus bet kokiame 
pavidale. Visi imkime gerti vai
sių sunkas, valgyti sveikas sriu
bas ir imkime beveik be pert- 
.-tojo gardžiuotis vaisiais, daržo
vėmis įvairiuose pavidaluose

Pasiskaityti. Arthur Ancovitz, 
M D. Strokes and their Preven
tion. Ajove Book.

5 c $

KILNIOS MINTYS

Kiekvienam kasdieninis susi
kaupimas yra būtinas, nežiūrint 
kokių jis pažiūrų būtų ir kokius 
jis darbus kasdie atliktų. Kaip 
kvėpavimas, taip ir kasdieninis 
apdūmojimas kilnių dalykų yra 
gyvybinė kiekvieno asmens dalis.

Gali kiekvienas savomis minti
mis kilniai susikaupti. Jis gali ir 
siomis kun. Juozo Juozevičiaus 
mintimis pasinaudoti.

Žmogus turi liautis savais dar
bais save sirgdinęs: pavydas, ki
to apkalba bei tingynystė įvai
riopa ardo taip žmogaus dvasines 
ir kūniškas jėgas, kaip tikras vė
žys. Stiprinkime save gerais nu
siteikimais link artimo — tada 
pajėgsime ne tik savo sveikatą ge
riau saugoti, bet ir artimui tal
kinsime tapti laimingesniais.

— Pakilęs Michigan ežero 
vanduo ir padidėjusios bangos 
nuvertė 3 namus, stovėjusius 
prie pačių krantų.

---- —---------------- ----------------

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD
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LAIVA S....V A I D U 0 K L I S 

(Tęsinys)

Gydytojas jam pataria kuo greičiausiai 
grįžti į Prancūziją. “Šiaip visada sirgs kepeni
mis ir karščiais.” Bet kaip dabar daryti? Vai
stai, gydytojo vizitai smarkiai apmažino nedi
deles dviejų draugų santaupas.

Gogenas su nerimu šaukiasi Šufenekerio.
“Maldauju jus, padarykite visa, kas tik ga

lima, ir dar daugiau — tuoj atsiųskit man 250, 
300 frankų. Parduokite mano paveikslus po 40, 
50 frankų, iškiškite visa, ką tik turiu, pusdykiai, 
nes man būtinai reikia iš čia ištrūkti.

’’Šiaip nustipsiu kaip šuo! Mano nervai 
taip nusilpę, kad per tą nerimą ir pasitaisyti 
negaliu- Kojos manęs jau nebepaneša. Pasisten
kite kaip nors, Šufai!”

Visos jo viltys vėl krypsta į Prancūziją: 
kažkas parašė ’’vienas ponas” susiviliojo Go
geno keramikos dirbiniais.

’’Jis, atrodo, būtų linkęs duoti man 20, 25 
tūkstančius frankų kredito, kad galėčiau įsteig
ti komanditinę bendravę su Šaple, — rašo Go
genas Šufui. — Tokiomis sąlygomis atidarytu
me puikius prekybos namus, ir man būtų duo
na kasdieninė, nors kukli, bet užtikrinta. Be to, 
ateityje galėtume susilaukti gražių rezultatų. 
Kadangi taip, man reikia grįžti.... Jaučiu,, — 
priduria jis, — kad keramika man vėl pa
dėtų atsistoti ant kojų, o kur dar ta
pyba?.”

Tačiau atsakymas iš Prancūzijos neateis 
be kokio mėnesio. Laimė, Gogenas tuo tarpu 
susilaukia iš Šufo 56 frankų.

(Už ką Šufas atsiuntė tuos pinigus, neži
nia, Gal Portjė pardavė kokį Gogeno darbą už 
tą sumą?).

Į rugpiūčio pabaigą jis vėl imasi tapyti. 
’’Nors aš fiziškai nusilpęs, bet mano tapyba dar 
niekad nebuvo tokia šviesi, tokia skaidri; gali
ma sakyti — joje daug vaizduotės”, — rašo jis 
patenkinąs. Su tuo, ką parsigabens į Prancū
ziją, jau būsią galima ’’pasirodyti”, jis atlikęs 
’’apie 12 drobių; 4-riose — figūros daug geres
nės, negu mano Pont-Aveno laikotarpio”.

(Sukatalaguota apie 30 Martinikos laikotar
pio drobių. Tiesa, ilgainiui,— pasistengus klas-

ir ranainvje, ir rvuione, ir ot:ii_rjere vrugu- 
nas reguliariai rašo žmonai. Tačiau veltui jis 
laukia iš Europos: niekad nėra jam voko su 
Kopenhagos štampu.

“Kas ten dabar darosi? - Gal kuris apsir
go?”. Parašiusi 1-ną ar du ’’šiltas” laiškus tuoj 
go?” Parašiusi 1-ną ar du ’’šiltus” laiškus tuoj 

įEina savaitės, mėnesiai, bet ta tyla nepasiliau
ja. Todėl Gogenas dabar, atplaukus paštui, kas
kart ’’pablogėja”:

’’Kiekvieną naktį mane kankina nemga.. Jei 
žmona imtų ir pasimirtų, tai būtų man bėdos su 
vaikais.”

į
Bet Gogenas numano,, kad priežastis, ko- 

. dėl Meta nerašo, visai ne liga:
’’Matyt, buvo vaizduotas!, kad Panamoje,— 

j tik lenkis ir semk kastuvu auksą, — rašo jis jai 
i spalio mėn. — Paskui staiga, žiūrėk, aš jau 
Martinikoje. Tada viskas pasikeičia, veidai iš
tįsta.... Manau, verčiau tau nepasakosiu, kaip 
aš čia šiuo metu skurstu ir badauju; tur būt,
jums padaryčiau tik malonumą.... Iš visų blo
gybių, kurias iš jūsų patyriau, tas tylėjimas — 
pati skaudžiausia.” :

Gogeno fizinė ir moralinė būklė tokia, kad 
iis jau tiesiog nebetveria. Pinigai, kurių prašė 
Šufą. neateina- Jis ėmėsi žygių, kad jį repatri-. 
juotų, bet veltui. Tačiau jam reikia grįžti į 
Prancūziją. . ;

’’Truks plis”. Jis pasisiūlo jūrininku vieno 
burlaivio kapitonui. Šis jį priima į darbą, ir Go
genas gali pagaliau išvykti iš Martinikos, ku-' 
n o je Lavalis dar pabus.

S '

Bularo gatvės 29 numeryje, įėjęs pro var-‘ 
tus, pasijunti lyg visai nebe Paryžiuje. Api
pus centrinės alėjos rikiuojasi neddeli namukai: 
darželiuose.

Šufenekeris gyvena viename namuke deši-į 
niajame šone kartu su žmona ir dviem vaikais.; 
Jis pakviečia pas save prisiglausti Gogeną, at-' 
vykusi į Paryžių 1887 metų lapkričio antroje; 
pusėje. j

Nuo lapkričio 14 dienos sninga. Gogenas la-; 
bai junta kontrastą tarp šio žiemos laiko ir sau- į 
lėtųjų dienų Antiluose. Nuo Atlanto oro jis su* < 
stiprėjo, bet jam vis dar skauda vidurius, kar
tais “nepakenčiamai ’ ’. į

Prasta sveikata, daugiau nei netvirta pa
dėtis. skolos nenuteikia jo optimistiškai- Šap
le perkėlė dirbtuvę į šuazi-le-Rua, tai su kera
mika, į kurią Gogenas dėjo tiek vilčių, neko ne
išdegs. ’’Išslysta man iš rankų ir tas rei
kalas!”

(Bus daugiau)

Žengia per dirvą, 
Žydrynės nulietą, 
Sėjos sėjėjas,
Toks giedras, toks geras, _
Ir nuo jo delno, 
Galingo ir kieto, 
Byra i žeme, 
Grūdas, kaip gintaras.
Žengia sėjėjas,, 
Krūtinę atvėręs, 
Semia ir semia 
Iš savo prijuostės 
Ir, kaip galiūnas, 
Drąsa pasigėręs, 
Sėja jis sėją, 
Kad būų kuo guostis.
Motina žeme, 
Artojų pagoda, 
Šimtas gyvybių 
Nuo delno tau krenta!....
Džiaukitės, žmonės: 
Kur plika, kur juoda, 
Bus, kaip padangėj, — 
Ir linksma ir šventa . .
Žengia per dirvą,
Vargų išpurentą, 
Sėjos sėjėjas 
Ir saują vis semia — 
Ir nuo jo delno, 
Galingo ir švento, 
Byra grūdeliai, 
Lyg mintys, į žemę ....

Petras Vaičiūnas

KULTŪRINĖS “INTELIGENTUOS* * RYŠIAI

Antanas Marma

Tuomet P. Petrutis pareiškė, 
ar tai panašu į diktatūrą? Tuo
met jaunuolis pareiškė, kad da
bar yra dublikavimas tuo pačiu 
reikalu ir į Vašingtoną vyksti 
ALTas ir L. Bendruomenė. Bet 
P. Petrutis tam jaunuoliui nepa
aiškino, kad tą dublikatą pradė
jo vykdyti L. B. O anksčiau po
litiniais reikalais rūpinosi tik AL- 
Tas; o L. B. buvo sukurta kultū
riniams ir švietimo reikalams.
šis jaunuolis patvirtino tą min

tį kurią L. B. nuolat kartoja, ne 
vien žodžiais, bet darbais, griau
na ALTą ir per vasario 16-sios 
minėjimus renka savo reikalams 
aukas, kurios priklauso ALTui, 
Lietuvos laisvinimui.

Liepos 28-29 d.d. per Margučio Drauge 1986 m liepos 30 d. 
radiją Petras Petrutis kalbėjo su !;i§oma: PLB delegacija Valst. de 
L- B. Jaunimo Sąjungos atstovu. • partamente. Iš kilus visai eilei
Jo buvo paklausta: Kodėl jauni-l aktualiu politiniu klausimų, Pa- 
mas mažai domisi lietuvių veik- saulii Lietuvių “ 
1a? Jis atsake, kad jaunimui ne- valdybos atstovai, kartu su JAV 
įdomūs, tie organizaciniai gin- LB krašto valdybos atstovais š- 
čai. Jis pageidavo, kad būtu vie- I m. liepos mėn. 18 d. lankėsi JAV

Bendruomenės

Vytautas Kamantas, pirm, pava
duotojas dr. Tomas Remeikis, J- 
A V LB krašto valdybos pirminin
kas Algimantas Gečys ir JAV 
LB krašto valdybos ryš'ninkas 
Vašingtone Algimantas Gurec- 
kas. Delegacija priėmė Pabaltijo 
ir Vengrijos skyriaus vedėjas p. 
Snell ir Valstybės Departamento 
teisės patarėjas James G. Herger.

Pokalbyje buvo palieti ir kiti 
klausimai. Valstybės Departa
mentas pasižadėjo išaiškinti prie 
žastis, kodėl yra daromos kliūtys 
iš JAV vyriausybės pusės (nera
šo okupuotos) Lietuvos žmo
nėms, ypač kultūrinei inteligen
tijai, viešėti Amerikoje,

Tad rtai, kokiems tikslams tar
nauja L. B. Tarp politiniu reika
lų, paslėpė ir okupuotos Lietuvos 
“kultūrinei inteligentijai”, čia 
lau nepasiaptis, kad L. B. visa 
laiką stengiasi bendradarbiauti 
su okupanto statymais, tad ta 
kryptimi ir jaunimą nukreipia.

Taigi, jau aiškiai matosi, kad L- 
B. yra žmonių, kurie užsimaska- 

i__ a « *

Drauge 1986 m liepos 29 d. br. 
kv. rašo:

Dezinformacija — Nematomas 
Frontas.

“Jau daugelį metų Sovietu Są- 
jnga labai planingai kopia prie 
aukščiausio tikslo — išplėsti sa
vo sistema visame pasaulyje.

Bet karštų karo veiksmų ji 
vengia sukelti ir savo tikslą, ban
do siekti “taikiomis” priemonė, 
mis. Tai “nematomas frontas”, 
kurio pagrindinis ginklas yra 
dezinformacija arba dezinforma
vimas — aiškiai neteisinga, klai
dinga informacija”. Geresnio eiš- 
kinimo nė nereikia.

Dieter Art mini 13 organizaci
jų, į kurias sovietai yra įsiskver
bę ir kuriose naudojasi jų dez
informaciją: Pasaulio taikos ta
ryba, Tarptautinė profesinė są
junga. Tarptautinė žurnalistu są 
junga, Azijos tautų solidarumo 
organizacija ir kt

Nepamirštos ir pasaulinės kul
tūrinės organizacijos. Ir jos turi 
tarnauti dezinformacijai. Taip ko 
munistai įsiskverbia į tokiu orga
nizacijų vadovybe. Sudaromos 

kams atvykti į vakarų valstybes 
ir ten atlikti tam tikrus uždavi
nius”

Ar ne panašiais kultūrininkais 
rūpinasi ir L. B., kad galėtų pa
sitarnauti sovietų sąjungai?

Antanas Marma

Pasaulio Moterų Krepšinio 
Čempionatas

Rugpiūčio 8 d. Vilniaus spor
to rūmuose prasidėjo pasaulio 
moterų krepšinio čempionato po 
grupio varžybos. Vilniuje žais 
Australijos, Vengrijos, JAV, ki
mi Taivėjaus, Kinijos LR ir Če
koslovakijos krepšininkės Iškil
mingas turnyras atidarymas bu
vo 19:30 vai. Programoje daly
vavo “Trimito” orkestro muzi
kantai ir šokėjos.

Muziejus Res^ruotoje
Sodyboje

Visuomeninis muziejus atida
rytas Radviliškio rajono “Šuš
vės” kolūkyje. Jis įsikūrė senoje 
sodyboje, kurią restauravo ūkio 
nipictnai Daiicm m o



VLIKO TARYBOS POSĖDIS

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvi- dant 
rimo Komiteto Tarybos posėdi. 
Įvyko balandžio mėn 5 d. Tauti
niuose namuose Čikagoje. Pešė-1 
džiui pirmininkavo Tautinio Są
jūdžio atstovas, VLIKo Tarybos 
pirm. inž. Vaclovas Mažeika.
Sekretoriavo -■ Lietuvai Krikš
čionių Demokratų Sąjungos ats
tovas Vladas šoliūnns. VI .TKo 
valdyba posėdyje atstovavo dr. 
Domas Krivickas ir Vytautas Jo
kūbaitis PLB valdybą — Ri
mantas Dirvenis.

Po Tarybos pirm, atidaromųjų 
pastabu ir pranešimų, darbotvar
kės priėmimo ir praeito posėdžio 
protokolo patvirtinimo, sekė val
dybos pirmininko pavaduotojo dr 
Domo Krivicko pranešimas. Dr. 
Krivickas pranešimą pradėjo su 
padėka Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto Tarybai už 
Tarybos sveikinimus jo 80 m 
amžiaus sukakties proga. Prisimi 
nė. kad jo santykiai su VLIKu 
vra labai artimi nuo pat jo Įsi
kūrimo. VLIKo valdybos paruoš 
ti memorandumai buvo pasiųsti 
Tarybos nariams susipažinimui ir 
pastaboms. Apie memorandumą 
Helsinkio Akto apžvalgos konfe
rencijai dr. Krivickas kalbėjo per 
Voice or America Į pavergtą Lie
tuvą. Gaunami atgarsiai .’š Hel
sinkio Akto pasirašiusių valsty
bių yra palankūs. laetuva, Lat
vija ir Estija minimos kaip atski
ros valstybės.

Balandžio 10 d. Vyriausiojo 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
pirm, d r. Kazys Bobelis vėl vyk
sta i Europą dalyvauti Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo 
Konferencijoje Berne, šveicari- 
loje, kuri prasidės balandžio 15 
d. ir ruošti dirvą Vienos konfe
rencijai, kuri prasidės lapkričio 
4 diena Vienoje, Austrijoje. Dr. 
Krivickas priminė, kad Vienos 
konferencųoj turėtų įpatingai bū 
Ii užakcentuotas Tautų apsispren 
dimas. Tam pasitarnautų atkrei
pimas st-praus dėmesio į okupuo 
toj Lietuvoj ir visame Pabaltijį 
vykstantį pasipriešinimą paro-

pasauliui, kad reikalas yra 
dabartinis, gyvas ir realus.

Vienos Konferencijos proga 
Pasaulio Pabaltiečių Santalka, 
kuriai šiuo metu rotacine tvarka 
P’rm. dr. K. Bobelis, organizuo
ja informacijos biurą. Išlaidos 
bus apmokamos visu trijų Pabal
tijo tautų lygiomis dalimis. Kun. 
Pugev’čius. Liet- Katalikų infor
macija, prašė priimti jų informa
cijos atstovą tame biure. Valdy
ba su tuo sutiko. Biuras bus ati
dalytas Vienoje dar prieš kon
ferencijai prasidedant. Planuoja
mas pasitarimas su PIB valdyba 
dėl jų aktyvesnio dalyvavimo 

■Vienos demonstracijose.
Pagal dr. Krivicką, pastebėta 

nuomonių skirtumas tarp JAV 
State dent ir Helsinkio Komi te- A
to narių, ypač kom. pirmininko 
senatoriaus D’Amato. State dept. 
mano, kad reikėtų mažiau/kalbėti 
bendrais reikalais ir mėginti pa
deri atskiriems individams ir ma
žinti Įvairių visuomeninių gru
pių Įtraukimą. D’Amato mano, 
kad įtraukimas įvairių visuomeni
nių grupių or organizacijų yra 
naudinga. Atsirado sunkumų su 
italu kalba leidžiama ELTA. Ilga
mečiu! redaktoriui prel V. Min
cevičiui pasitraukus ir rep. pa
reigų. atsirado didelė spraga in
formacijoj italų kalba.

Vytautas Jokūbaitis informavo 
apie kelionę, demonstracijas Vie
noje ir IP86 m. VLIKo seimą lan- 
done. Buvo išdalinta detali infor
macija liečianti kelionę į Vieną 
ir Londoną. Mėgindama Įtraukti 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenę į 
ši reikšmingą darbą, dr. Krivic
kas ir V. Jokūbaitis susitiks su 
PLB valdybos atstovais Čikago- 
?e. o dr. Bobelis susitiks su PLB 
va)d. pirm. V. Kamantų Florido
je.

Po konstruktyviu diskusijų, 
liečiančiu VLIKo valdybos atsto
vų praneš’mus, dr. D. Krivickas 
pristatė 1986 m. VLIKo sąmatą 
sumoje 179.520 dol. Sumos pana
šios į ankstesnių metų, tik pri
dėta 25.000 dol. suma Vienos de- 

v 4S ATTTS-BUTKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue

Cicero, Illinois

Telefonas — 6 5 2 - 1 0 0 3

dedant 5.480 dol. numatytoms V- 
LIKo Tarybos išlaidoms. Dr. Kri- 
vekas padėkojo už sąmatos pa
tvirtinimą ir praneš valdybai apie 
Tarybos pasiūlymus, kaip šį pro 
''esą galima patobulinti.

Politinės ir Teisių Komisijos 
vardu pranešimą padarė inž. Jo
nas Jurkūnas. Komisija susideda 
— L’et. Krikšč. Dem. atstovas dr. 
K. Ėringis, L. Fronto P. Narutis, 
Liet. Atgimimo Sąj. J. Vasaitis, 
Liet Vals. Liaudininkų atst. A. 
Kučys. Liet Tautinio Sąj. P. Bu
čas Liet. Socialdemokratų Jonas 
Valaitis ir Lietuvos Laisvės Ko
votoju — J- Jurkūnas. Komisijai 
pirmininkauja J. Jurkūnas. Ko- 
misi.ia daug dėmesio kreips ne tik 
i Įvairuis raštus, bet ir į gyvų liu
dininkų pasisakymus.

Lietuvos Sienų Komisijos 
pirm. Petras Noreika pranešė, 
kad komisija sieks turimos me
džiagos indeksavimo, kontaktuos 
šios srities ekspertus, išvystys 
platesnį bendradarbių tinklą, ku
rie sektų paaulinę spaudą ir pa
dėtų rinkti medžiagą sienų klau
simais. Komisija sudaro: P. No
reika, Rytų Lietuvos Rez. Sąjū
džio atstovas. V. Šoliūnas, Lietu
vių Kr. Demokratų Sąjunga, V. 
Žiobrys — Mažosios Lietuvos 
Rez. Sąjūdis. Komisijai pagei 
daujant, komisija papildyta Apo- 
Jinaru Bagdonu — Lietuviu Vie-;

A-

nybės Sąjūdis.
Inž. Kostas Burba, Liet. Social

demokratu Sąjunga, kalbėjo 
Krašto Studijų Komisijos vardu- 
Komisija tebėra organizacinėj pa 
dėtyje. Buvo pasidalinta minti
mis apie šios komisiros konkre
taus darbo sritis. Vidaus Reikalų 
Komisijos pirm. G. Lazauskas 
pranešė, kad komisija pilnai įsit
raukus Į darbą ir tarp kitko pla
tina knygą “Lietuva ir VLIKas”.

Po dvidešimt min. pertraukos, 
kurios metu Tarybos nariai ir 
svečiai buvo pavaišinti Tautinės 
Sąjungos finansuotais pietums ir 
gėrimais, posėdis buvo tęsiamas 
toliau. Jau pasidarė tradicija, kad 
kiekviena pirmininkaujanti gru
pė pasirūpina užkandžiais ir at
gaiva, nors tam nėra jokios prie-
volės. Toliau sekė A. Regio pra
nešimas — Lietuvos 600 metu \ 
Krikšto minėjimo reikalai. Šis . 
punktas buvo papildomai įtrauk
tas Į darbotvarkę p. Regiui pra
šant, nors buvo keletas priešin- į 
gu balsų. Ilgokame pranešime 
p. Regis apžvelgė Lietuvos krikš 
tą ir jo reikšmę bei pasėkas kul
tūriniame, religiniame ir politi-Į 
niame gyvenime. Jo nuomone su 
kaktis neturėtu būti atžymėta 
vien tik kaip religinis įvykis, bet f 
ir kaip politinė demonstracija.
Bažnytinė hierarchija esanti per 
daug pasyvi ir reikalingas dides
nis visos lietuviškos visuomenės 
Įsitraukimas. Reikia didesnio spau
dimo Vatikanui, kad būtų su
tvarkytas Vilniaus vyskupijos 
reikalas ir lietuvio kardinolo pa
skyrimas.

Dr. Krivickas komentavo, kad 
iškelti klausimai yra opūs, ne
nauji ir jų sprendimas sudėtin-
gas- VLIKo valyba šį klausima 
studijuoja. Jo žiniomis visi reli
giniai patvarkymai pavergtoje 
Lietuvoje daromi iš vidaus ir 
spaudimai iš užsienio ne visuo-
met atneša pozityvių vaisių. Po 
gausiu pasisakymų kilo balsų,' 
kad kritika geras daiktas, bet yra * 
tam tikros ribos, kurios reikalau-
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į Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis 1729 S. Halsted St
FD. LE. Chicago, IL 60608
(312) 226-1344 24 Hour Service
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MARQUETTE FUNERAL HOME

v,,z 2533 W. 71st Street
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▼ Telef. 476-2345
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Tel • 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINE
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JEAN VANCE ir GEORGE ŠOKINI

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

STEPON V ( LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
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fel. 974-4410
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DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IX CHIRURGAS 
SPECIALYB8: AKIŲ LIGOS 

3921 West 18&d Street 
Vlbb&dot

Dr. ALG. KAVALIŪNAS
Vidaus ir kraujo ligos. Nechirur- 
ginis venų išsiplėtimo hezno- 
-oidų gydymas.

5540 S. PULASKI RD.
Chicago, HL 60629 
Tek: 585-2802

CR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAJ

KALBA LETUVBKAJ
*618 W- 71it St Tct 737-5143

Tikrina Pritaiko skini® 
ir “contact Įgr-aar”

Dr. LEONAS SSBUTTS
INKSTŲ, PQSLSS IR 

PROSTATOS CHIRURGU# 
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Ofiee HlefsGar: 774-2333 
RetHendjee telef.: 448-5543

Florida

DR. C. K. BOBELIS
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M. Petersburg, Fla. 33710

TeL (813) 321-4200
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SOPHIE BARČUS
RADUO i KIMO S VALANDOS

Šeštadieniai ir sekmadieniais 
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Marquette Pazte.

V«di|a — Aldona DmAu*

7159 So. Maplewood Are.
Chicago, IL 60629

Tde£ 778-1545

Konstantinas Savickus 1984 metais buvo Kinijoje. 
Nuotrauka padaryta ant Marko Polo tilto.

LIETUVOS PIRMOJI ŽVAIGŽDĖ EUROPOS 
SPORTO PASAULYJE—KREPŠINIO ČEMPIONATAS

1937 METAIS

Net ir po penkiasdešimt ilgų , <tantas J. Savickus susitiko pasi- 
' ■: arimui, kaip pagerinti lietuvių 
krepšinio komandą. Savickus ži-

metų, mūsų širdyje i mintyse te
bėra malonus prisiminimas tų 
šauniu Amerikos lietuvių, kūne 
Lietuvos vardą įrašė i Europos 
sporto istoriją.

Jauna tuolaikinė Lietuva, švęs 
dama savo tik 19-tus laisvės me
tus, neturėjo progos išugdyti sa
vo pačios profesionalių sporti
ninkų. Pralaimėjimas krepšinio 
su kaimynais latviais 131-10 taš
kų, buvo neužgydoma žaizda stu
dentu sportininkų tarpe. Latviai 
buvo tuolaikiniai Europos krep
šinio meistrai.

Krepšinis 1935 metais vienas iš 
gražiausių ir populiariausių spor
tų, ir buvo jaučiamas didelis už
sidegimas studentų tarpe kaip 
galima geriau jį išmokti. Deja, 
lietuviai neturėjo savo gerų tre-
niruotojų, kad galėtų paruošti 
stiprią komandą, čia yra proga 
dar kartą prisiminti tuos draugiš
kus Amerikos lietuvius, kurie 
atėjo mums į pagalbą, atvažiuo
dami iš Čikagos į Kauną 1935 
metu sporto olimpiadą.

Kai tie vienuolika sportininkų 
atvyko Į Kauną, buvo jaučiama, 
kad jie visi turėjo lietuvišką dva
sią, ir džiaugėsi matydami savo 
tėvų gimtąjį kraštą.

Malonu pasakyti, kad ne visi 
iš jų begrįžo į Čikagą po olimpia
dos. Čia ypatingai tektų paminė
ti gerą sportininką advokatą 
Konstantą J. Savickus, kuris la
bai daug prisidėjo prie Lietuvos 
vardo išgarsinimo.

Pasibaigus olimpiadai, Kaimo 
Kultūros Rūmų direktorius V 
Augustauskas ir advokatas Kon-

STASYS ŠAKINIS
LIETU VIS DAŽYTOJA*

Dažo namus iŠ lauko

Darbas garantuotas

4612 S. Paulina St

Skambinti YA 7-9107

“Lietuvos Aidai”
Važi brazdžionyt*

Progrx.nM ved*|.

Kasdien nuo pirmadienio iki penA-- 
tadienio 8:30 raL vakaro.

AHaos Laidos iš WCEV stoties, 
b*afa 1430 AM.

6955 So. Campbell, 

Chicago, IHiDofc 60629

nojo, kad gerą sportininką pa
ruošti trunka ilgus metus, nes 
i is pats buvo organizatorius su J. 
Jatis Lietuvos Vyčių dvylikos ko 
mandų, o taip pat ir žaidėjas. Be 
to, jis buvo vienas iš geriausių 
plaukikų ir golfe Northwestern 
-niversitete.

Tame pasikalbėjime Savickus 
pasiūlė paaukoti savo tautai vie
nu. metu darbą, ir be jokio atly
ginimo treniruoti krepšinį ir 
plaukimą. Jis tik paprašė, kad 
iam būtu duodamas butas ir mais 
tas. Šitas jc pasiūlymas Augus- 
‘ausko buvo priimtas su džiaugs
mu ir dėkingumu. Taigi Savic
kus, pi vienų sėkmingų metų 
Lietuvoje, taip kaip atvažiavo su 
Š300 dolerių kišenėje, taip su tais 
pačiais grįžo atgal į Čikagą.

Tie vieni metai Lietuvoje jam 
greit prabėgo, bemokant ne tik 
lietuvius, bet ir kitataučius. Len
kų žydų ir vokiečių klubai, suži
noję apėe trenerį iš Amerikos, 
prašė jo pagalbos. Savickus pra
leido pc savaitę ar dvi kiekvie
name didesniame Lietuvos mies
te mokydamas krepšinį. Jis yra 
parašęs trumpą vadovėlį apie 
“Krepšiasviedį” Jis taipgi yra 
pakeitęs to gražaus sporto vardą 
š kiepšiasviedžio į krepšinį, kas 

buve tengv’au ištarti ir gražiau 
skambėjo

Po kelctos mėnesių buvo vėl 
iuruoštos rugtynės su meistrais 
latviais. Mūsų žaidėjai dar tebe
būdami prislėgti pirmo didelio 
pralaimėjimo prieš latvius, stove 
■o aikštėje be pasitikėjimo savi
mi Pamatęs tai Savickus, pats 
Įsijungė j žaidėjų eiles, ir liepė 
jam siųsti kamuolį, kai kompli- 
kuoteenė padėtis atsiras. Šį kartą

UIP SUDAROMI 
TESTAM! INTAI
Tuo reikalu Jums gali daup 

>fidėti teisinink' Prano ŠUT P 
oaruošta ir teisėjo Alphonse 
SMELLS Deržiūrėta “Sūduvos* 
šleista knyga su legališkomD 
formomis.

Knyga sv formomis gauni 
m a Naujienų administracijoj

“LIUCT.TAr
Miko SUeikk> apsakymų knyga 

“TJudja” Jau ateoauadtnte 
kutoriug pavaizduoja lietuviu 
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kymai, 184 psl. Kaina *5 
Gaunama “Naujienose” it o»c
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vr^Amioft oo^iio« imvtra Kaina 5 dol. Minkšti 
Jršeliai Pasiusime poezija, kai atsiusite pinigus 
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mas pakilęs ūpas, o Augustauskas 
ii Savickus vėl tarėsi, kaip page
rinti komandą besiartinančiom 
Europos rungtynėm. Per viene
rius metus nebuvo įmanoma pa- 
i uosti stiprios komandos, todėl 
Savickus pasiūlė pakviesti 2 ge
rus žaidėjus iš Čikagos Vyčių 
klubo. Buvo gera proga lietu- 

I viams laimėti šempionatą, nes 
latviai teturėjo tik 2 gerus ka
muolio metikussavo komandoje.

Buvo ir vėl pavesta Savickus 
suieškoti gerus sportininkus, ku
rie sutiktų atvykti į Kauną be 
jokios reklamos-

Laiškai buvo išsiųsti E. Kran- 
čiūnui, B. Budrickui ir P. Barš
kini, kurie jau buvo buvę Lietu
voje 1935 metais. Gaila, dėl tuo
laikinės didelės bedarbės ir depre 
sijos Amerikoje, jie, bijodami 
prarasti savo darbus atsisakė at
važiuoti.

Savickus nenuleido rankų, ir, 
sužinojęs, kad Feliksas Kraučiū- 
nas tuo metu neturėjo darbo, pa
kvietė jį ir Talzūną, kurie jam 
atsakė, kad jie atvažiuos, jeigu 

, Savickus jiems garantuos darbą 
prįžus atgal į Ameriką.

Jūs visi žinote apie Lietuvos 
laimėjimą, o apie pačias rungty
nes bus parašyta netolimoj atei
tyje. Tarp kitko, reikėtų primin
ti. kad lenkai tuo metu turėjo net 
tris amerikonus savo komandoje.

Tikrai reikia stebėtis, kad jau
na ir maža tauta, Lietuva, nuga
lėjo dideles tautas, kaip Prancū
ziją. Čekoslovakiją, Italiją, Egip
tą, Lenkiją, Estiją, ir meistrus lat 
vius Po to Lietuvos laimėjimo 
1937 metais, buvo labai lengva 
pakviesti ir kitus Amerikos lietu 
vius, kaip garsųjį Lubiną, kuris 
tuo metu gyveno Kalifornijoje, 
c taip pat Budriūną ir Jurgėlą. 
Koks didelis džiaugsmas buvo, 
Kai Lietuva laimėjo antrą čem- 
nionatą 1939 metais!

Gaila, direktorius Augustaus- -•IRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Cook apskrities prokurorai. Iš kairės: I. Gutknecht, 
L- Bloch ir K. J. Savickus-

lietuviais. Kai Lubinas, grįžęs po 
rungtynių, pamatė advokatą Sa
vickus, jis jam pasakė: “Tu pa
sodinai krepšinio medį Lietuvo
je, o aš nuskiniau jo vaisius”.

JAV NEDUOS $25 MILIJONŲ 
J. TAUTŲ ŠEIMOMS PLA

NUOTI
Amerika taupydama išlaidas, 

atšaukė Jungtinėms Tautinis pa
skirtas sumas abortams.

NEW YORK, N. Y. — Jung. 
tiniu Tautų atstovas šiandien pra 
nešė, kad Jungtinių Tautų admi
nistracija netenka dar $25 mili
jonu dolerių, kuriuos JAV, vi
daus sumetimais atšaukė nutari
mą skini $25 milijonus Jungti
nių Tautų augimo komitetui. Ma
noma, kad Amerika atsisakė mo
kėti paskirtas sumas dėl to, kad 
dalis tų pinigų turėjo eiti Kini
jos vyriausybei suplanuotiems 
abortams. Bengalija nėra paskel
busi jokiu nuostatų Bengalijos 
gyventojams šiuo atžvilgiu, bet 
bengalai taip pat nukentės dėl 
padaryto sumų apkarpymo, — 
pareiškė J. Tautų atstovas.

Jungtinėse Tautose priklauso 
134 valstybės, bet didžiausias su
mas komitetui skyrė JAV, Kana
da, Vakarų Vokietija, Japonija, 
Norvegija ir Švedija. Moka ir ki
tos valstybės, bet jos daugiau 
gauna negu įmoka. JAV vienos 
sudarė 27% visų gaunamų sumų- 
Kai neteko $25 milijonų, tai bus 
sunku tą plyšį papildyti.

— Reaganas yranešė Sovietų 
Sąjungai, kad suimto Amerikos 
žurnalisto likimą palikti susitiki
mui su Gorbačiovu.

Chicago? mokytojai pradėjo 
darbą be streiko. Juos galėjo pa- 

i veikti “streikavusieji” Gary be- 
Į darbiai. ,

; JJOĘL...



KO TURI SIEKTI SOCIALDE
MOKRATAI

Birželio 20-30 dienomis Limo
je, Peru sostinėje, pasėdžiavo 
Socialistu Internacionalo kongre
sas, kuriame, šalia laisvųjų kraš 
tų socialistų bei socialdemokratų 
partijų atstovi], dalyvavo tai pat 
Rytų ir Vid. Europos egzilinių 
partijų delegatai. Lietuvos socia
ldemokratų partijai atstovavo dr. 
J. Valaitis ir prof. K. Balkus, Bul ■ 
garijos — Tabakov ir D. Steme- 
nor, Estijos — U. Valberg ir Len
kijos — T. Prokopowicz.

Egzilinių partijų vardu kong
rese kalbėjo T. Prokopowicz, pa
brėždamas reikalavimą, kad Sov. 1 
Sąjunga ir Varšuvos pakto kraš
tai nustotu persekioti gyventojus 
už politinius ar religinius įsitiki
nimus, kad būtų paleisti iš kalė
jimų bei darbo stovyklų politi
niai kaliniai, kad sovietų karinės 
pajėgos būtų atitrauktos iš Bal
tijos kraštu ir kitų Rytų Europos 
kraštų, ir kad tiems kraštams bū
tų atstatyta nepriklausomybė.

pus.
Mes negalime pasitraukti į ue-

Labai svarbią kongrese kalbą , utralias pozicijas kovoje, vykstan 
pasakė ir vienos mažiausių Euro- čioje tarp fašizmo ir demokrati- 
pos valstybių — Islandijos atsto- jos. Mes privalome nebijoti tai

STIC-. ------■

Ilgametis patyrimas sąžiningai iarba* 
>'et -uoiiatėt keliauti kreipkitė? į Lietuviu Įstaiga

American Travel Service Bureau 
*727 S Western Ave- Chicago. HU 6064S 

Tatef. 312 Z38-278'7
-* pttirntrlmM inf lėkuiTiį. friTiHnfa IsfTĘ ^taikįu

uq (endMe), viefira&j ir automobilių nuomavimo rexefvacijai; Pardooda- 
ae k®Uonin draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus fcąitua, 
Judaromeflfcvietimui gimink] spritsTikymni Amerikoj* ir teikiame infv- 

-snjw, vjsais keliochfr reikalais
* Taupykite sknadazai Chartered Mktuvaia, tik etos rs&asdoc riMaa 

4 anksto — prieit 40 - 80 d1ens>

žemėje.
Demokratinė santvarka yra

.nūsų metodas ir tikslas. Socialde 
mokratų partija niekad istorijo
je nėra užgrobusi valdžios. Mes Į 
visuomet ėjome įtikinimų ir ap- j 
galvojimo kelių, nes mes tikime Į 
i paprasto žmogaus protą. Karo 1 
ir konfliktų šaknys yra tokios gi- j 
!:rs, kad net sutarus visais tech-, 
n iškaiš klausimais, taikos pasau
lyje nebus. Karus galima paša
linti tik panaikinus konfliktų prie 
žastis: nelygybė ir neteisingu
mą. ’

Kas yra mūsų sąjungininkai ir 
kas priešai?

Prezidentas Alan Garcia pa
sakė: mūsų sąjungininkai yra en
giamos masės. Mūsų priešai — 
engėjai, dešinieji ir kairieji fišis i 
tai. beprasmio militarizmo ir pri
vilegijų sluoksniai.

vas, soc. dem. partijos pirminin
kas Jon Baldvin Hannibalsson. 
Kalbėdamas apie kongresui pa
teiktą naują S. I. principų dėklą 
raciją, jis plačiai pasisakė dėl 
siūlomos “Taikos nolitikos”. Iš- 
analizavęs praeito šimtmečio ir 
dabartinius nusiginklavimo pro 
iėktus, jis pasakė, kad tai yra la
bai kilnios idėjos. Net labai už
kietėję diktatoriai oficialiai pri
tartų joms. Tik kyla klausimas, 
ar tas idėjas galima praktiškai 
igyvendmti. Todėl svarstant pa
teiktą projektą turime atsakyti 
: klausimą: ar mes, socialdemok
ratai. esame technišku patarimų 
biuras, ar diplomatinė tarnyba, 
siūlyti savo patarimus Kremliaus 
autokratams, ar Baltųjų Rūmų 
plutokratams O gal mes tapome 
neutralistais, kurie nemato skir
tumo tarp totalitarinio fašizmo 
ir demokratinės santvarkos. Tu
rime pasidžiaugti, kad taip nėra: 
mes pasisakome esą kovotojai už 
demokratinio socializmo princi

A esame nuoseklūs savo prin
cipuose? — Savo rezoliucijose į 
mes nesvyruodami siūlome eko
nomines sankcijas, uždrausti už
sienio prekybą, kai reikalas eina 
apie Pietų Afriką. Tai yra pa
teisinama, nes to krašto režimas ’ 
nesiskaito su žmogaus teisėmis ir į 
demokratinės santvarkos princi-| 
pa’s. Bet ar Pietų Afrikos būrais 
v~a vieninteliai pasaulyje, kurie 
verti mūsų pasipiktinimo?

(Bus daugiau)

Fr timpa:

— Seserų pranciškonų rėmėjų ] 
Bridgeport skyriaus piknikas! 
jwks rugsėjo mėn. 7 d. 3326 S. 
V:o~gan Str. Pradžia 12 vai. p. 
pietų. Skyriaus pirmininkė Ma- 
l y Janavičius, ir skyriaus valdy
be kviečia visus piknikan atsi
sakyti.

SL A 134-tos Moterų Kuopos 
susirinkimas įvyks ketvirtadieni, 
rugsėjo 11 d., 12:00 vai., Great 

, American Savings patalpose, 6201 
S. Western Ave., Chicagoje.

Visos narės kviečiamos daly
vauti.

Valdyba

Chicagos Lietuvių Našlių Naš- 
Jiukių ir Pavienių Draugiško 
Klubo susirinkimas įvyks penk
tadieni rugsėjo 12 dieną, Anelės
Kojak salėje. 4500 S. Talman 
Avė.

Pradžia 1-mą vai. po pietų. Po 
susirinkimo bus vaišės.
A. K.

— Sovietų valdžia ginkluoja 
karius trumpais automatiniais 
šautuvais.

■iiarife

RIAL ESTATE FOR EALE 
Namai, latni — Pardavimvi

“UKJCOLOS PffiZANT NAMUS,
temais nuošimčiais m®osdoaib mbbiokmjimai

DEL VISŲ INFORMACIJŲ OKPTB L

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Presidents

W Carmak Road Orio®©, B. TH. M7-774

IJ KOMPIUTERIŲ PAGALBA

NAMŲ PIRKIMAS ♦ PARDAVIMAS* VALDYMĄ S
*_NOTARIATAS * VERTIMAI

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA
BUTŲ NUOMAVIMAS - INCOME TAX SERVICE

J.BACEV1ČIUS-BELL REALTY

6529 So.Kedzie Ave-778-2233

Siųskite pinigus 
į Lietuvą

1 RUBLIS — fl.85
(įskatant perlaidu 

ir

Mažėtoji pczSddc 30 rub. 
lių. Persmatim&y pazontss

keitfeso sm^a; jskriteat risxs 
nxjkesfes ir kuzšss
įvyks prieš
Ofiežalns persi

Visi mokesčiai pilnai gatsx- 
tuoti. Jūs gausite pakvitsvL 
— y jis teisėtas ir apdszsstns.

Gramercy
SHIPPING, INC.
744 Rrisd

NJ. 07102
-Ėst 1947

BUSS. OPP. — IN TOWN
7^7

$1.000 Monthly working at ho
me! Self - addressed, stamped • 
envelope: Kelley Company, Dra
wer 389. Clanton, Alabama 35045

JIOO’S Weekly! Guaranteed! 
Mailing our circulars. Rush self 
— addressed, stamped envelope: 
SLH Systems, Drawer 575 - Q 
Thorsby, Alabama 35171 - 0575

HELP WANTED — MALI 
DerHnlnkv Reikia

HOUSEKEEPER NEEDED
Honest, Christian, Non Smo

ker, Some English. Live in 5 days 
per week. Social Cecurity, 4 
weeks vacation provided. $135 
week. Call Mrs. Healy 446-0152.

SERVE WnHPRBEW 
THE NATIONAL GUN©

■

RIAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Im* — Pardavhmri

DAB0M06 DUSXMS TBBM»a>

GINTARAS P. ČEPĖNAS
Liarbo rze

9 nL zTfc- Lki 8
ėsšisd.; doo R raL r. Ik! 12 g.

h sgqt&iirtag,
T< 776-4112

-i»49 Wsci 63ri
UL 6*W

DVQKATV D&AUGDJ

I1L MCV
IX: 778-8OW

JOHN GIBAHIS I
Ldrokatų

$247 S. Kedzie Ave 
(3120) 776-8700

- ■

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia DvrMnlnky Ir Darbi rd nkly

EUROPEAN ESTHETICIAN

For prestigious skincare salon, 
Must have Illinois license. Will 
consider part time eployment. 
Apply in person at

GEORGETTE KLINGER




