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Prez. Franjieh reikalauja panaikinti PLO Protestuoja Lenkijos
BEIRUTAS. — Pasitraukiantis iš pareigų krikščionių pakrai- ; 

pos Libano prezidentas Suleiman Franjieh radijo kalboje reika
lavo, kad Palestinai išlaisvinti organizacija PLO būtų panaikinta, 
kadangi jos vadai yra netinkami.

Prez. Franjieh kalbėjo tuo me- 
, tu, kai PLO vadas Yasir Arafa
tas kalbėjosi su busimuoju Li
bano prezidentu Šarkiu. Arafa
to pokalbis su prez. Šarkiu vyko 
rugsėjo 19 Chtoura vietovėje, 25 
mylios nuo Beiruto, Pokalbis, 
užtrukęs 3 valandas, neprivedė 
prie susitarimo.

Buvęs prezidentas Franjieh 
apkaltino palestiniečius ir jų 
organizacijų vadus, kad jie, pi e- 
tų Libane ‘kurdami, pabėgusių^^^ad tarp jo 
bei išvarytų palestiniečių tėvynę ' 
vienkart, bandė pagrobti valdžią, 
padedant kairiesiems Libano mu
sulmonams. Esą, jie Libane bu
vo priimti kaip svečiai, bet pa
lestiniečiai barbariškai atkreipė 
ginklus prieš maloniai juos pri
ėmusius šeimininkus. ■„

IS VISO PASAULIO

Niksonas pasisiiūlė liudininku
Buvęs prezidentas Richard 

Nikson pasisiūlė būti liudininku 
Miss Marianna Liu, kuri ap
skundė teismui savaitraštį Na
tional Enquirer “už . šmeižtą ir 
apkalbas”. Ms Liu advokato pra
nešimu Nikson žada teisme pa-

i^ ĮLiu, naturalizuotos ateivės, indų 
plovėjos, jokiu romantiškų san
tykių nebuvę, kaip tas savaitraš
tis skelbęs. . j
Nužudęs mergaitę nori nusižudyt

PORT MOODY, Britų Kolum
bija. — Donald Alexander Hay 
43 metų amžiaus, kurs buvo su- 

. sektas ir apkaltintas per pusę 
: j metų išlaikęs cementinėje celė- 

...-» je požymyje 13 metų amžiaus

vyskupai
VARŠUVA. — Lenkijos vys

kupai prašė pasigailėjimo sėdin
tiems kalėjimuose darbininkam, 
kurie buvo nuteisti už dalyvavi
mą prieš 3 mėnesius darbinin
kų riaušėse, protestuojant prieš 
aukštąs maisto kainas ir žemus 
uždarbius. Vyskupų prašymas 
cenzūros nebuvo praleistas ir 
buvo neleidžiama viešai jį skelb
ti.

Lenkijos vyskupai protesto 
vardan skaitė Lenkijos bažny
čių sakyklose laišką, kuriame ra
šoma: “Mes negalime tylėti kuo
met pagrindinės civilinės teisės 
negerbiamos. Bažnyčia yra var
žoma ir atskirta nuo spaudos ir 
kitų žinių šaltinių. Ji jais ne
gali pasinaudoti ir negali skelb
ti žmonėms moralę bei turėti įta- 
kos”.v% -J

PREMJERAS OLOF PALME VARAI 
ĮTEIKĖ ATSISTATYDINIMU

Naują kabinetą sudarys centro koalicijos vadas Fall 
( STOCKHOLMAS, ŠVEDIJA. — Olof Palme vadovauj 
’ socialdemokratai, valdė kraštą 44 metus, praeitą sekmadienį 
. laimėjo parlamento rinkimus. Palme buvo sudaręs rinkiminę 

! liciją su komunistais, o ūkininkas Falldin vadovavo koalicijai, 
mančiai tris didesnes centro partijas. Palmes vadovaujami so 
demokratai surinko daugiausia balsų, 43G ir parlamente t 
152 atstovus. Komunistai surinko 4.7G balsų ir turės 17 atst 
Iš visos Palmes vadovaujama koalicija turės 169 atstovus.

lį Mao laidotuvės
Velionio įpėdinis prižadėjo toliau . mergaitę ir ją iki mirties psf 
7‘ tęstr Mao Hniją -

šeštadienį
Pekino aikštėje Tien An. Meni 
(Dangiškos Ramybės. Vartų) » 
skvere saulei. tekant . šimtams 
tūkstančių kiniečių dalyvaujant 
Įvyko ceremonijos paminėti šio 
rugsėjo 9‘dieną mirusį-kiiįietiš- 
kos versijos komunizmo “tėvą 
ir mokytoją”. Mao Cėtungą, pa- 
keitusį 5000 metų senumo Ki
nijos istoriją. ■ • - - * / -

Kaip minėjimo dienotvarkė
je nustatyta, visoje Kinijoje vi
sos sirenos tuo pačiu metu turė
jo 3 minutes staugti ir visi trys 
bertainiai bilijono kiniečių Ki
nijos miestuose, kaimuose, kiek
vienoje dirbtuvėje, ir komunoje 
visame pasaulyje turėjo tuo pa
čiu metu tris minutes tylėdami 
stovėti. ’

Premjeras Hua Kuo-feng, sa
vo laiku padėjęs Mao Cetungui 
ginklu įvesti Kinijoje “komuniz
mą” ir pakeisti Kinijos istoriją, 
numatomas Mao įpėdiniu, savo 

kalboje pabrėžė, kad Mao linija 
bus toliau tęsiama.

Hua Kuo-feng yra vienas iš 
pirmaeilių kinų kompartijos ly
derių' ir, numatomas Mao įpėdi-

... . .. , jbar sėdėdamas kalėjime pąreiš-
sos įneš mi ;]ęęS kad prie pirmos progos pats- 

i r1' ■ '

v . nusižudysiąs. Jo gynybos psi- 
' chiatras gina piktadarį argumen
tuodamas, kad Hay sunkiai ser
ga protinėmis ligomis. .
Ginčai. dėl turtų po .vandeniu

JUNGTINĖS :. TAUTOS. - — 
Jungtinių Tautų pradėta Jūrų 
Teisių konferencija baigė sava 
ketvirtą pasitarimų -ir; derybų 
sesiją nepasiekus susitarimo tarp 
industrinių valstybių’ ir atsili
kusių jų (pažangos nedarančių) 
valstybių dėl. teisių eksploatuo
ti jūrų, gelmėse esančius turtus. 
Neišspręstas liko klausimas, ar 
valstybėms ir privačioms fir

moms garantuoti, teisę jūrų dug
ne. Į 1 .. ■
Egipte, nuteisti lėktuvo grobikai

CAIRO, Egiptas. — Kariuo
menės teismas šeštadienį- už 
Egipto lėktuvo praeitą mėnesį 
pagrobimą trys grobikai nuteisti 
visam amžiui kalėjimu. Kiti trys 
suokalbininkai arabai, kurie 
Egypt Air Boeing 737 lėktuve 
nebuvo, paleisti. Prokuratūra 
reikalavo visiems šešiems mir
ties bausmės. Lėktuvą su 6 la
kūnais ir 92 keleiviais iš grobi
kų išvadavo Egipto kariai,, ku
rie, persirengę mechanikais, at
vyko'į lėktuvą menamai, kai ko
kius sugedimus lėktuve pataisy
ti. Visi grobikai buvo arabai. ’

^Kas pirmesnis, tas geromis

WASHINGTONAS. - JAV 
Laivynas nusamdė civilinę-kom
paniją, . kuri verčiasi giliuose 
vandenyse vertingų dalykų iš
kėlimu viršun. Laivynas nori su-, 
sgubti anksčiau negu sovietai at- 
skubėti į vietą, juroje, kur nu
grimzdo Amerikos' naujausio ti
po karinis lėktuvas John F. Ken
nedy F-14- Tonicat, nukritęs nuo 
lėktuvnešio Škotijos' .pakraštyje:

‘ Lėktuvas, su savimi nešė 
5500,000 • vertės ' Phoenix sviedi
nį su prietaisais tieky slaptais, 
kad’jie skaitomi net daug vertin
gesni - už sovietų Mig-25 karinį 
lėktuvą Foxbat, kurį į Japoniją 
nulakino pabėgęs .sovietų kari
nis lakūnas praeitą, savaitę, ir 
japonų bei JAV ekspertai šiuo 
metu tą naujovišką sovietų lėk
tuvą studijuoja.

Kai lėktuvas F-14, Gaiyvavęs 
Nato mahievruose nukrito į van
denį, mažiausiai ' penki; sovietų 
šnipinėjimo laivai sekė paskui 
Vakarų valstybių manevruojan
čius laivus. ■v'>'

Arnold Palmer yra March of Dimes’7 garbes pirmi
ninkas. Jis bando žaisti su 6 mėty Robbie Zastavny, ser
gančiu pa ra Ūžiaus liga. Jo nugarkaulis nesugiįa. New 
Jersey yalstitoje, Moorestown miestelyje Arnold Palmer 
bando duoti vilties atsistoti ant kojv įaunąm Ii geniui i.

' . ’a-- r-- - “t. ■ ■,

Rodezija palanki 
susitarti

PRETORIJA. — Sekhetoriaus 
Kisingerio duotu pareiškimu Af
rikoje, Rodezijos ministeris pir
mininkas Smithas yra .yra pa
lankus susitarti, bet tik nori tai
kiu būdu perleisti juodųjų dau
gumai Rodezijos valdymą. Jis 
tik nori, kad JAV garantuotų 
Rodezijoje gyvenantiems baltie
siems, kurių ten gyvena per 
270,000, saugumą, ramų gyveni
mą ir teises į turimą turtą. Bet 
sekr. Kisingeris yra skeptiškas

Tuo tarpu ūkininko Falldii 
dovaujama partija gavo 
24.2' < balsų. Ji turės 86 a 
vus. Gostos Boamhno vado 
jami konservatoriai sui 
15.5% balsų ir turės 55 v 

^parlamente, o Ahlmarko a 
vaujami liberalai surinko 
balsų ir turės 39 vietas p 
mente. Centro koalicija t 
180 atstovų parlamente.

šiais metais švedai, rih 
mi parlamentą, paskelbė 44 
tus trukusią nuomonę ir pa 
po šiek tiek į dešinę. Jie vi 
tinu balsavimo keliu įsodi 
valdžios kėdę vidurio part 
atiduodami joms 51% bak

Sprogdino P. Afrikos 
konsulata

SAN FRANCISKAS. — Prie 
P. Afrikos konsulato San Fran- 
ciske rugsėjo 19 d. sprogo bom
ba. Po kelių minučių, kažkokia 
nauju vardu juodžių organizaci
ja telefonu prisipažino policijai, 
kad sprogusi bomba buvo jų dar
bas. ]

Konsulato ir artimų namų lan
gai išbyrėjo, bet žmonių aukų 
nebuvo.

Vėsesnis

Prancūzija rodo griežtumą 
grobikams

PARYŽIUS. — Prancūzijos 
vidaus reikalų ministeris Michael 
Poniatowski, tik buvo sulaiky
tas nuo įsakymo policijai. ata
kuoti keleivinį lėktuvą, kurs pa
kelėj iš New Yorko į Chicagą 
buvo grobikų pasuktas ir degalų 
pritrūkus nutupdytas Paryžiaus 
aerodrome, kur grobikai patys 
pasidavė, parodydami, kad jie 
visiškai nebuvę ginkluoti, tik 
ginkluotus nudavė.

Sovietai kaltina 
Pentagona

MASKVA. ■— Sovietų laikraš
tis Raudonoji žvaigždė kaltina 
Pentagoną, kad jis, tirdamas 
ginklus, panaudoja7 žmones jiem 
nežinant. Raudonoji žvaigždė 
toliau rašo, kad Pentagonas per 
paskutinius 8 metus išleido 600 
miL dol. ieškodamas dar baises
nių ginklų žmonėms žudyti.

Raudonoji Žvaigždė nenurodė 
kuo remiantis tokie kaltinimai 
yra skelbiami, iš kokių šaltinių 
tokios žibios paimtos. Matyti, 
tai bus Sovietų Sugalvota speciali 
provokacija, pradedant Ženevo
je, Sveicari jo je, derybas su Ame
rika dėl cheminių medžiagų, bei 
dujų panaudojimo karo metu.

■Jt , d® ' »

Vidutinis asmuo kvėpuo
damas įtraukia.į plaučius 30 

Saulė teka 6:35, leidžiasi 6:52 kobinių colių orį).
■■■ ’j- ” . ■ ' * w ■.

Komputerius 
tvarkąs įstatymas
Rand; bendrovės tyrinėjimų 

štabo narys W. Ware įšpėja’ame- 
rikiečiįus, ikąd . komputeriai yra 
žmoniųprivataus gyvenimo 
priešai:- Esą,, nenutraukus kom-

Amerika ir Japonija 
tiria sovietų lėktuvą

; TOKIO. — Japonijos valdžios 
pareigūnų pranešimu, Japonijos 
ir Jungtinių ' Valstybių, eksper
tai pradėjo išmontuoti sovietų, 
slaptąjį lėktuvą Mig-25, kurį šio-j 
miš dienomis atlakino į Japoniją puterių pagalba ‘bus galima ži- 
politinis pabėgėlis pilotas Įeit. noti visas žmogaus gyvenimo 
Viktor Ivanovic Belenko, gavęs privačias paslaptis. Jis 'ragina, 
politinio pabėgėlio - teises JAV kad jau dabar būtų išleistas 
ir čia j’au apsigyvenęs. ■ ‘ komputerius tvarkąs-įstatymas.

Kyodo žinių - agentūros žinio-į . ———
mis, Japonija tikisi pasiskolinti Qarljlf tfUVfl
Amerikos milžiniškąjį transpor- L va. Ouual v. Prez. Sadat gavo 
lėktuvui pergabenti iš įiakodate Į 100% pasitikėjimą

KAIRAS. — Rugsėjo 16 visi 
egiptiečiai balsavimo keliu, -net' 
99.939’%, pasisakė už prez. Sa
dat ir jo vedamos politikos kryp
tį. Iš turinčių teisę balsuoti 9.5 
milijonų egiptiečių tik 5Į605 as
menys pasisakė prieš prez. An
war Sadat.

į kurią Japonijos aviacijos ba
zę. ,

Sovietų Sąjunga pakartotinai 
reikalavo tą lėktuvą grąžinti.

Neseniai Įeit.-Belenko buvęs 
sudraustas už • ‘‘liuksusinę pra
banga” ir perkeltas į Sibirą. 
Trūksta paaiškinimo, kaip Be
lenko buvo paliktas prie slapčiau
sioje sovietų lėktuvo, jei jų sau
gumas juo nepasitikėjo. į-'j:’

Sen. Dole neskelbia 
sveikatos davinių
WASHINGTONAS. — Sen. 

Dole, respublikonų partijos kan
didatas į viceprezidentus, delsia 
ir nenori viešai paskelbti savo 
sveikatos stovio dokumentus, 
nors amerikiečių spauda to rei
kalauja. Priešingai, demokratų 
partijos kandidatas į viceprezi
dentus sen. Mondale sveikatos 
davinius jau yra paskelbęs.

Respublikonų kandidatas į vi
ceprezidentus sen. Dole antrojo 

pasaulinio karo metu Italijoje 
buvo sužeistas ir todėl nevaldo 
kaip reikiant dešinės rankos.

TRŪKSTA MECHANINIŲ
‘ DALIŲ

, WASHINGTONAS. ^Ten- 
t&gOhiš' Susirūpinęs, kad -Ame- lių.

ri- suorganizuoti Anglija, Įtrau
kiant nariais į garantų grupę 
Ameriką, Prancūziją, Vakarų 

[ Vokietija Japoniją, Australiją, 
Naująją.Zelandiją ir Pietų Af
rika.

Nėra tikro, kad sekr. Kisinge- 
riui išdirbus taikos planus su 
Rodezijos ir Pietų Afrikos vy
riausybėmis, jie bus priimti 4 
Afrikos valstybių prezidentų su 
kuriais sekr. Kisingeris veda tai
kos derybas, būtent; Zambijos 
prezidento Kuanda, Tanzanijos 
— Nyerere, Botsvanijos — sir 
Seretse Khama ir Mozambiko — 
Samora Machael.

ją’ tsr^tii? ‘48 %, 44 metus sėdinčia 
riausybėj‘e socialdemokratų 
tijai ir jų rinkiminės koali 
sąjungininkams komunist 
Tuo būdu, vidurio partijos 
dijos parlamente turės 179 
tas. o social demokratai su 
munistais kartu — 170.

’Laisvų rinkimų keliu Švet 
vyriausybės pakeitimas t 
didesnę reikšmę vidaus ir u 
nio politikoje. Nors Švedija 
sos partijos ir visi jos gyvt 
jai pritaria valstybės 
žiūroje esančiam socialinian 
rūpinimui ir, svarbiausias, 
dija turi išlikti neutrali, ši 
dijos vidaus ir užsienio pol 
kryptis suteikė švedams n 

dėtą iki tol materialinę ge; 
Švedijoje net recesijos meti 
buvo bedarbių.

radijo 
kaltina 
agresi- 
Ameri-

Panamoje padėtis 
rimtėja

PANAMA. — Panamos ka
nalo zonos vadovybė įspėjo, kad 
tarp Panamos ir JAV gali įvyk
ti rimtu susikirtimu. 

4. *■

Panamos vyriausybė 
bangomis be pertraukos 
Ameriką akiplėšiškumu, 
ja,- šantažu. Ji kaltina
kos slaptąją tarnybą ČIA, kad 
ji kišasi į Panamos vidaus rei
kalus ir stengiasi suardyti jos 
nusistovėjusį gyvenimą bei ra
miai vykstančią revoliucinę ei- 

J gą. Esą, Amerika kalta dėl bu- 
vusų rugsėjo 15 d. riaušių 
hambs sostinėje.

Pa-

Švedijos neutralumas, vi 
to reikia pripažinti, buvo til 
linis. Švedijos socialdemok 
vyriausybė, vadovaujama m 
terio pirmininko Olaf Pi 
drąsiai galima sakyti, buvo 
giau prokomunistinė. Ji : 
šiaurės Vietnamą dar karu 
pasibaigus, priėmė ir glc 
kariuomenės desertyrus ir 
Tokia Švedijos socialdemok 
sudarytos vyriausybės lail 
na. vienkart kritikuojant . 
privedė prie to, jog buvo 
traukti diplomatiniai sant; 
su Amerika.

rikos armijos mechanizuotiems
daliniams Europoje ir taipgi ki- , 
tur: trūksta motorų ir jiems d a-1M

prUReitiT*
tvarkoma*. .

; Rusai atmetė 
.. ; pakvietimą

Siaurės Atlante prie Norvegi
jos krantų Nato karinės jėgos 
pradėjo plataus masto karines 
pratybas, kurias stebėti buvo 
pakviesti kitų šalių atstovai, 
įskaitant ir rusus. Maskva ta- 

I čiau kvietimo nepriėmė, pasi-
teisindama, kad Norvegijos pa-rwfcji ]o«'o« rūke , -v... , A ,. .. J .

bet jai atrodo, kad |U jay meti I kraščiais vykstantieji manevrai
1. Ji nori pakaity^har vai- yra nukreipti prieš Sovietų Ru-

i J s- ■' 
h jri ?

šia proga, kalbant apie š 
jos neutralumą, reikia prisi 
ti jos elgesį paskutinio karo 
tu. kuris nesiderino su nei 
lumu. Pirmiausia, švedai 
plieno gaminiais rėmė Vol 
jos karo mašiną, o karui 
baigus visus plieno gam 
siuntė į Rusiją, nors amer 
čiai tam prieštaravo. Antra 
tus, istorinis įvykis, kurio r 
limo pamiršti, tai pabėgusii 
tuvių, ieškojusių politinio 
globsčio neutralioje švedi 
atidavimas rusams. Kaip ii 
visus tuos lietuvius, kurių 
apie 150, rusai Rygoje pa



E^S^W ivwiwr

ŠEIMYNINIO GYVENIMO NEGERUMAI

TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
Ku*»o yrio te tousmu domoi pagrindai 

. žt*UM populiarus perteikimas

formalus lytinis gyvenimas yra svarbus šeimyninio 
gyvenimo damai palaikyti. Gyvenimo tiesa

Lietuvos nepriklausomybės laikais 1937 metais Kėdainiuose pastatyta gimnazija
■- ■ • - } • - ." • . ■ . . . .

Da kelis dabartinių moteriš- moteriškės vyrą, ar intymių šan
kiu ' :i-iasi pas savo gydytoją: tykių dalyvį. Jei pasitvirtiną, 
prašzrimos pagalbos su t vark y-1 kad vienas kito nepakentimas, 
mui ""tvarkos, atsiradusios šei- 
min’"i-> gyvenimo intymiuose 
reik-’b --se. Ištyrus tokias mo- 
teriš’' beveik visada nieko li
guisto lose nerandama, o jos 
sk-m-’-'i^ci negalinčios susijau-. 
dinti i tovmiuose reikaluose, joms 
pran-’ -'s noras intymiems san
tykius. jos tuo reikalu esančios i 
apa-pskos, joms esti skausmin
gi šeimyniniai susinešimai. Tadą 
-šeimos gydytojas turi apsispręs
ti: .ar iųsti tokią moteriškę pas , 
psichiatrą, ar pačiam imtis to
kios moteriškės negalavimo tvar
kymo.

Kača moteriškė siunčiama pas 
psichiatrą

Gydytojas pirmiausiai ištiria 
tokias moteriškės protinį stovį.Į 
išjungiama rimta neurozė bei!naina’ 
psichozė. ? 
tmimos kiekis, 
psichiatrą sekančių savybių 
meter škėse Jei moteris labai 
rieve dina savęs; jei ji labai pa
perti a;iįa pagyrimų iš kitų; jei 
ji nusiminusi ^nemiega, neap
sisprendžia. nesusikaupia, bevil-

vienas kitam pagiežos, pasipik
tinimo rodymas yra chroniškas 
— reikia abu šeimyninio gyve- 
n;mo dalyvius siųsti pas psichia
trą. Kitas atvejis, kai šeimos 
gydytojas siunčia moteriškę su 
jos vyru, pas psichiatrą, yra 
moteriškės nusistatymas, kad 
jos partineris negali pasikeisti. 
Žinoma, tas pats reikalas ir su 
tokiu vyro nusistatymu apie sa
vo žmonos pasikeitimą. Kai vie
nas ir kitas atsisako neprikai
šioti vienas antram neigiamumų; 
kai atsisako viena pusė nutrauk
ti intymius santykius kū trečiu 
asmeniu; kai be atvangos rūpi
nasi viena pusė kaltintypartne- 
rį ir prašo gydytoją nustatyti, 
kuris iš judviejų yra iiguistes- 
nis; kai nesugriaunamai įsitikr- 

jog vienas šeimynos

Jojama.. Tokia moteris gali kai- ras vyrą r

Nustatoma savigarbos Į gyvenimo narys geriau žino kito 
liekis. Siunčiama pas 1 nario jausmus už jį patį — nie-nie

ko nelaukdamas gydytojas siun
čia tokią porą pas psichiatrą.

Kai moteris rodo paslėptą pyk
tį dėl tb, kad jos vyras nelaiko 
jos sau lygia; kai paslėptas pyk- 
tisyra apėmęs moteriškę dėl jos

lojama.. Tokia moteris gali kal-pas vyrą j— tokia pora : siunčia- Galimoms padėti jis pats tvar- 
tinti savo motiną dėl jos žiauru- ma pas psichiatrą, 
mo jai augant, dėl jos savo duk
ters apleidimo ir dėl jos lytinio: 
aktyvumo. Tokią • moterį i gydy-- 
toj as irgi siunčia pas psichiatrą.-

Pagalia^ reikės siųsti paspsi-A .■ ... . ..... . • ; gydytojas imasi gydyti tokiaschiatra dar ir tokia moterį,'kuri. ; \ • ; . . • , , .• . . , ■ . . .. {moteriškes, kanos nėra labaiyra labai pnes vyrus nusistaciu- tou. _.. , . ... . sunkiai, sava, asmenybe sunega-si. Tokia moteras pnsimena sa- . . c — .. .lavusios v Toks seimos gyvo žiauru, sadistiską,-. suvedna- , , . , . ,. ... y. . „ T V1 .. . dytojas, gydydamas lengvesniusjanti ir dažnai alkoholiką tęva. , . to’ , : . . , ,. . ■ 1 negalavimus turinčias moteris,Tokia moteris savą lytini liepa- . . ....... ' , - .. .pirmiausiai -stengiasi padicintijeguma teisina mesdama kaltę f- . , ,. rto , , . .. -... ... .to , . bendradarbiavimą^ labiau suar-vvrui. Vien tik-psichiatras ga- jx. x. T ; r? . , ....  - ■ toj-tinti -vyrą- su r^nona, ir žmoną
■‘" j,su vyru ;, paskatinti ' vyrą, būti 

daugiau susidomėjusiu moteri
mi; išaiškinti vyrui ir . žmonai.

: šeimos .gydytojo gydytinos
‘ ‘ moteriškės

Minėtais atvejais pasiuntęs 
moteris pas psichiatrą, šeimos

tiš-Kumo apimta yra) ; jei ji j paprastos motinos -bei jąja nesi- 
vo ns -.umingumui randa tik vie- rūpinančio "tėvo, šeimos gydyto- 
na "i " 
šeima e nesklandumą - 
nei ar islamas gydytojas 
pacientę siunčia pas psichiatrą. {

Visada nesklandumai inty-. durnu dabar besiskundžianti mo- 
miuo’e šeimyninio gyvenimo teris savo vaikystėje buvo savo 
santykiuose atsiranda dėl vyro, tęvų pežmoniškaiauklėjama: ap- 
ir meters nesugyvenimo. Už tai' ltyštaJ, netvarkingos aplinkos ap
gydytoj as visada tiria tokios supta ir neatsakančio elgesio ža-

? e'asti - - lytinio gyvenimo 
nieko

jaš siunčia 'tokią moteriškę pas 
psichiatrą.

tokia Į
Kai šeimos gydytojas sužino, 

kad lytinio gyvenimo nešklan-

'i prašalinti jos baimę vyrų ate
Žvilgiu. I
Vyras irgi turi būti kaip reikiant

Visais -viršui minėtais■ •.•’..u.
,-a-s moteris^ neskh.n.tam* : m0 u>tym™cti«aS pere _st>p- 
šeimyninian, tvarkant' "Ms,as
daleidžiama. kadaras rre n-ar-,** »Wnu> »•. 
ko j: jis yra intymiems 
kiams pajėgus ;(ne impot-entaš)..
ir pajėgus baigti intymumą (nej.
išsilieja .perankšti — lietuty'
prem atur e «jaciilatidn) ;•' ’'

■ kai nesklandumai1 šeimyninio gy«i.
venimo intymiuose s&ntykiuosė
randasi ne tik pas moterį, bet il^

malonumo nėsąmdiiinga'paseka?
Kaį.gydyto jas .randa vyrą ir 

moterį. teigiamai'nusiteikusius 
vienas 'kitam ir kai juodu ryž
tasi; noriai keisti savo elgesį ly
tinėj ir kitose srityse — tada

_ s«riesE--*

f<» mane 
Savings 
to make
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.nienca eb ene that 
rot of dreams. And, ILS. 
Bonds have been helping 
nappy dreams come true for years.

Now, Bonds mature in less -than 
rx years. That means your dramns 
an come true faster than ever-before.

You can ‘buy shares in your parti
toar dream by joining the Taynffl 
>avings Plan where you woi<k, 
3«nd-a-Month plan where ynu bank.

Before you know it. your Amanu*r

10000 300000

****** t^nk. JwGmwt J* iw tnw<rt>

riškei darosigalima, 'Pirmas gy
dytojo .dalbas tokiai, porąr yra 
prašalinimas baimės, atsiradu
sios dėl lytinio - nesklandumo.

. šalinimas, baimės - dėl,, intymaus 
santykio nepasisekimo, - Trečias 
gydytojo darbas — sumažinimas 
gėdos ir kaltės jausmo. Ketvir
tas — mėdiciriįšk^^, apšvieti
mas lytinio -gyvenimo.reikaluo
se — tuoml sumažinamą ,ignp- 
rancija (nemokšumaš.šioje srity
je). Pagaliau, penktąs gydyto
jo darbas —.prašalrfenas iŠ vy
ro ir žmonos-galyų/-|yaTriaTisius 
neteisybių,’įsigytu BĮvatiriu šal- 
tiriių lytinio gy\®nftho .reikale. 
-■ Žmogaus ’asmeny^Wittko vi
są ..žmogaus gyvenimą. Asmeny
bės menkumas yra daugelio ne
sklandumo įVairiosė^itysėT^e- 
žastis. Lytinio gyvenimo .ne
sklandumas gali turėti šaknis 
asmenybės sužaloj'rmę .mio ma
žens. K«ip daug asnrehybė bu
vo sužalota —. taip didelis -gali 
būti lytinio gyvenimo ^nesklan
dumas. Gydytojo darbas yra 
susekti? asmenybes* sužalojimo 
dydis ir nuspręsti", ar jis pats 
gali tokiai moteriškei padėti, ar 
turi ją siųsti pas pshfhiatrą.

Gydytojui padeda ,pati pacien
tė. Gydytojas turi .gerai įsidė
mėti pacientės nusiskundimus 
it -jos’tu Tiusrs*kund?Hių rišimą 
su praeityje turėtais >ir dabar 
turimais pergyvenimais, ’(lydy
tojas turi brrti pajėgus giliau 
įžvegti į pacientės 'Ausrškundi- 
rnns -dėl 'nesklandumo’ lytiniuose 
tefkiriHoėe. . f r?
Trejopi .moteriški ų nesklandumai 

intymių santykių reikale
- Lytinio gyvenimo nesklandu

mu besiskundžiančios moteriškės 
skiriamos į tris pagrindines -gru
pės. 1. Tos moterys, kurios me- 
kada nėra turėjusios lyrinio pa- Į 
sitenkinimo viršūnės (orgazmo),

Kelionės įspūdžiai Vakarų Europoje
KAZYS KARUŽA

Romėnų Forumas — buvo daug kartų sugriautas, 
sudegęs, nukentėjęs nuo žemės drebėjimo, o ypač 64 m. 
prieš Kr. Tik 19 šimtm. Prancūzų ir kitų tautų arche
ologai pradėjo kasinėti, studijuoti. Jie sako, kad Rome- 
nų Forumas buvo miesto širdimi. Turtingas šventovėmis, 
bažnyčiomis ir paminklais. Čia buvo vieta, kur reiškėsi 
jų mokslinis, civilinis' meninis, politinis, ir religinis gyve
nimas. Dar yra imperinis Forumas Cezorio, Augusto, Ves 
pasion, Nervoš ir Trbjaus 113 m. po Kristaus. Visų tų 
pastatų junginys iš artistinės ir urbanistinės pusės duo
da paminklinį charakterį. Įdomus ir gražus 1932 — 33 
atkastas imperijos Forumo kelias. Tai gražiausias r pa
saulyje archeologinis pasivaikščiojimas (850 m. ilgio ir 
3-jų m. pločio). ' -

Marketai ir kariuomenės pastatai 6 aukštų su dau
gybe langų ir durų, seniau ten buvo krautuvės. Centre ; 
stovi “Nerono bokštas”, iš kurio, sakoma, imperatorius 
stebėjo degančią. Romą. ' ! :

Kolisėjus — tai garsiausias senosios Romos pamink
las. Tas žymus amfiteatras buvo pradėtas statyti 72-80 
po Kristaus. Ten vykdavo gladiatorių kautynės ir žaidy
nės. Tai architektūros šedevras, apvalios formos, 4-rių *.

1 š v.a d a. Ne vaistais, kūnų au^u pastatas. Per 3 aukštus eina -arkos su kolono- 
m^s’ ketvirtas aukštas turi tik mažus keturkampius lan- prašo intymiuose santykiuose ’ 

negalavimų turinti moteris, čia Plotas užima 527 m. ten tilpdavo 50.000 žiūrovų, 
su tablete nieko gero nepadary- . 
si tokioms pacientėms. Joms 
pagalba yra galima tik pajėgaus 
gydytojo globoje esant. Už tai 
ne kiekvienas gydytojas yra pa
jėgus tokioms, moteriškėms tal
kinti. Jis turi nurodyti joms ke- 
'ią sveikatom Tokioms moteriš
kėms asmenybės nesklandumus 
reikia tiesinti. . Tamsumą lyti- 
niuose -reikaluose reikia visa jė
ga šalinti iš mūsų tarpo. Juk 
dabar apie lytinius reikalus net 
mediciniškai iki šiol negalima 
buvo viešai kalbėti, juo labiau 
rašyti -A publika nebuvo prie to
kios kalbos bei rašto parengta. 
Vyravo prietarai, gėda, tamsu
mas. Tik prisiminkime gimdy
vės “apvalymą” bažnyčioje, bu
vusį'mums .paaugus-dar prakti
kuotą Lietuvoje. Juk pagimdžiu
si moteris yra kaip kareivis.gar- 
bingą. . Jokio susitepimo nėra jai i # -
gimdant kūdikį. Bet iš senų žy- tosi šv. Agnes bažnyčia, arch. Barromini 16o2-57. 

■dų raštų nesąmonės perėjo į mū-

kymo imsis. Kiekvienai minėtų 
grupių ligonei reikalinga skir
tinga gydytojo pagalba. Apie 
tai parašysime sekanti kartą.

mis, ketvirtas aukštas turi tik mažus keturkampius lam

Anuomet žmonės gyveno šūkiu — “Panem et' circebsis” 
(Duonos ir žaidimų.) ..

Kolizėjaus vidus buvo išklotas marmuru.. ■ Sėdimos 
vietos,buvo suskirstytos pagal luomus ir socialinę padė
tį. Spektakliai būdavo visokių rūšių. Požemiai su specia
liais koridoriais buvo rezervuoti piktiems žvėrims. Iš-, ten 
jie buvo leidžiami į areną, krikščionių draskyti. - . - ;

Konstantino arka — elegantiškas paminklas atžy
mėti krikščionybėspripažinimą krašto religija (313). 
Įdomūs ir gerai išsilaikę Įrašai imperatoriui Konstanti
nui, laimėjusiam mūšį prie M-ilvįo (312 m.) X "

Piramidė Caius Cectius — geometrinės formos -egip- 
tiškas paminklas. Pastatytas 12 šimtm. prieš Kristų^. 27 
metrų aukščio ir 22 m. pločio iš kiekvienos pusės? Pira
midė padengta marmuru su įrašais. Ten parašyta,' kad7 
statyba įvykdyta per 330 dienų. 'z , Į- 7 ,•

MONUMENTALINĖ ROMOS DIDYBĖ įžhi ”

Piazza Navona — baroko laikotarpio aikštėm Čia ^rą 
žymusis arch. Bernini fontanas, ved. “Upės”. Fone ma-

Vrttoriano — tai Italijos nepriklausomybės p&mink- 
šy ^galvojimą seną ir tas tamsu- ias. Artistinis didingas 19 šimtm. kūrinys. Centre *Vf6to- 

'rio Emanuele H statula, žemiau Romos dievaites "skulp
tūra o viduje — nežinomo kareivio kapas. ’ i" j'

Palazzo Venezia— didžiuliai rūmai. Tai. pirmutinis 
renesanso kūrinys Romoje (1455 — 67). Elegantiškas, 
amorfiškas, imponuojantis, ilgą laiką buvusi popiežių . 
rezidencija.

Campidoglio — civilinės valdžios pastatas, senovėje 
buvęs religinis ir politinis romėnų centras. Lipant -didin
gais laiptais, matosi imperatoriaus Morkaus Aurelijaus 
statula graži Romos miesto panorama ir viliojanti pra
eities aplinka.

Trevi Fontanas — tai archit. Nicolo Salvi kūrinys. 
Popiežiaus Clementine XII idėja, iš esamo šaltinio vad. 
“Mergelės Vanduo” padaryti paminklinį fontaną. Pada
vimas sako, kad mergaitė surado šaltinį ir ji.parodė' ištriš 
kusiems romėnų kariams. Fontaną puošia mitologines 
figūros. ‘Trevi” pavadintas todėl, nes .čia yra punktas, 
kur susieina 3 keliai. Turistai meta monetas į vandenį, 
sekdami vietos papročius, tai padeda jiems Vėl grįžti į 
Romą.

Piazza della Republica — tai viena iš gražiausių 19 
amž. aikščių. Iš kairės ir dešinės matosi dvejf rūmai, 
centre “nimfų” fontanas. Tai keturios grupės moteJų 
statulų, padarytų iš bronzos. Centrinė grupė vaizduoja 
žmogų nugalėjusį žiaurios gamtos jėgas (skulptūra Ma
rio Rutelli). .

Panteonas reiškia “šventoji vieta’. Viduje yra ka
pai Italijos karalių kurie sujungė valstybę. Didinga ėrd-

šviesos nugalėta.
Lytimuose reikalauose, kaip 

ir kituose žmogiškuose veiks
muose, nieko nėra gėdingo, . jei 
visada prisilaikoma žmogui bū
tinos tvarkos. Bet tvarkos pri
silaiko tik -tvarkingas — asme
nybe žmoniškas asmuo, čia ir 
prieiname prie svarbiausio žmo
gaus gyvenime dalyko: jo asme
nybės išshystymo. Visas visose 
srityse blogis čia ant žemės pa
pildomas < asmenybe nesusiklos- 
čiusio žmogaus. Beveik visi ly
tinio gyvenimo nesklandumai yra 
asmenybės netvarkos paseka. 
Tik maža dalis tų nesklandumų 
gaunasi dėl žmogaus kūno suža
lojimo.

Už tai visi mūsiškiai stenki
mės suprasti mūsų negalavimų 
pagrindus. Mes neseiskime 
visokiems apgavikams mus to
liau apgaudinėti: kai mūsų as
menybė menksta, nereikalauki
me tabletės. Vietoj jos, stenki
mės tvirtinti savo vidų — sa
vas nuotaikas, savo jausmus. 
Tik tada lytinio gyvenimo ne
sklandumai ims nykti, kaip pa
vasarį sniegas.

Nėra jokia gėda asmenybės 
silpnumu negaluoti. Tai liga. 
Prisipažinkime ją turį, siekime 
pagalbos ir pildykime gydytojo | vi, dominuojama stebuklingų kupolo formos perdengimu, 
nurodymus. Asmenybė nepatai- ^ kurio ^vjesa krisdama apšviečia beveik visusr vidaus 
soma vaistais, bet paties zmo- , ., ... , ,r ■ .

CTdytoj,, talkinant, ryžtu 'archmtekturos elementas. ... .... , .
ir ištverme. Tai sunkus ir ilgai Panteonas yra pastatytas iš granito, didižulis aps~ 
užtrunkąs darbas. Visi tokio kritimas, šventuovės vidus ^gražiai meniškai išpuoštas, 
darbo vengia. Už tai visi kenčia.' su-didelėmis kolonomis šonuose ir centre didžiuoju alto- 
Gana tokių kančių. Yra pagalba j rjUTnį šonuose irgi yra keli mažesni altoriai ir dvieju 
mis, atsisakę prietarų ir tamsos . k?rahlI kaPaL Pats Pastatas yra labai sunkus, kieto ara
bei neužtarnatrtos gėdos. Mūsų bito, kur visas rūmas sminga į žemę. Taip jis vis kiekvie- 
žmogui šitokiais klausimais ii- bais metais leidžiasi po kelis colius žemyn, kad jr krjh- 
teratūr^prieinam^-ąavęj^kįši- traktoriai jo-negali .išgelbėti, nesuranda formutes/^afo 

„J****to reikia sulail^tataro'.s^igirti, J temt.. . *
Off (iiąi\pradekite ^prftarnautysavįš- • ; » ■ 1® .v’r

.sąyę^.ujaudindąinos. .5. Tbs, lytį įjį^vĮdųtiniokiu kuo geriausiai.
■pisi

rios negali apturėti orgazmo in- Kiti pajėgesnieji ras kitus \e- 
tymads susinešimo metu. Km lius^šavai pagalbai Šioje srityje, 
kurias tokias pacientes gydyto-Į Pasiskaityti. Consultant, Sep- 
jas pasiųs psichiatrui tvarkyti, tember, 1975. '

(Bus daugiau)

VISI BIZNIERIAI
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\ . kA ROsAS

Pastabos iš tolo

. 1931 metais Šiauliuose pastatyta Maisto įmonė

Laukų apdirbimas: labai 
gas, daug laukų dunkso i

i blo 
miš-- 

kuose ir pamiškėse neapdirb-

VL ĘAK^NAS

JULIUS JANONIS
(Tęsinys)

Taiklus Amerikos 
r lietuvio, žodis: «

Rusija - smirdantis kraštas Gerai at«-odo lik
maži pnvątūs sklypai, kurie ža

Žinote, kartais apie Lietu- liuoja ir reikiamai prižiūrimi, 
vą, o. dabar tuo pačiu jau be- Turizmas: Rusijoje ekskursi 
veik neatskiriamai ir apie Ru- jos dalyviams buvo paaiškin- 
; iją (arba aatrrip) įdomesnių ta\kad Uel“von ekskurs'ja ne 
dalykų galiužtikti provincijos 8alint* vykti dėlto, kad Lietu.-, 
spaudoje, negu sostinės ('A a- voie nes? Inturisti įstaigų, 
shington), ar: didžiųjų mie.uų Bel Lenk'ijpje, kur viskas esą 
(Los Angeles, Čikagos, New dau/* Iais';iau’ tvarkingiau ir 
Yorko ir kt.) dienraščiuose, ku'^er^au siso, tai pačiai eks-, . . . ■ ~
rie-turi savo atstovus Maskvc-' kursUa» Lenkijos valdiškas nių Šokių svenh-je, kaip žmof gety Gietfeia Jųcw»»-s balsą: 

ekskursijos vadovas paaiškino, me, dalyvavo ir Anglijos Liet. —~ OhŪ ęrnmis Taip patiko 
kad Lietuvon ekskursija nėlei TauĮ. Šokių grupe*

■do sostinės dienraštis ‘The džiama dėlto, kad ten (Lietu-! Pasisvečiavę beveik 3 savaites mums jumis skirtis. — Bet 
Denver Post” per visą puslapį! voie) vis dar tebevyksta nėra- Chicagoje, aplankę-senus rfrau tuojaą ^paaiškina visą reika.

-------- r gus ir gimines, o taip pat įsigį- lą: Ketvirtadienio vakare, po 
Blogiausia buvę Rytų Vokie> aemažai naujjį draugų bei ilgo dels>o O’Hare aerodro-

je. /
■ Štai, visai nc-ca'.ii. Colora-

9. S > 
tjM 11 11

(Komentarai)
» (fimu laiko save Radvilų ainiais. 

' nę< savyje išteikė laisvo žmogaus 
, idealus. Štai kas sudaro pagrin
dą maty'i, kad Janonio revoliu
cingumas, kuriuo buvo persunk
ta visa jo kūryba iki lyrinių ei
lių imtinai, nors buvo paveikta 
Penktųjų Metų sukeltos revoliu-

Uždelstas grįžimas anglijon
Penktojoje Lietuvių Tauli- Pąiniįę,ij žiponos telefono ra-

•Lietuva”. Chicagoš, Jie tuviai, kad sunku

’‘rėkiančia” antrašte: “Kishku muinai-. 
nas Rusiją rado: smirdančią,! j 
sujauktą, atsitikusią”, paskel-j tijoje, nes tas kraštas esąs dau 
bė labai įdomius ekskursanto giausia suvaržytas iš visu ko- .... *•
įspūdžius. jJnunislinių kraštų, kur L.

L/ Kishkunas yra Denverio 
viešųjų mokyklų superinten
dentas ir nesenai grįžo iš Rusi
jos,, kun lankėsi su ekskursija, 
39 asmenų :— australiečių, ka
nadiečių iri amerikiečių. Eks
kursija po Rusiją keliavo au
tobusu, dėlto L. Kishkunas tu-

‘rėjo labai geros progos žvilg
terėti į Rusijos gyvenimą ir

! pažįstamų, šios grupės*.nariai 
pereito ketvirtadienio vakar,e

me jiems buvo paaiškinta, kad

nemalonią padėtį. Nebuvo ki
tos išeities kaip laukti. Aš čia 
iš Chicagoš lapie vidurdienį. liucijos pagrindiniai 
skambinu į Royal Court Inn.) jai. Netgi ,-Prancūzijos 
Mūsų šokėjai ten tebėra, pie
tauja. Vakare apie 6. valandą 
vėl. skambinu. Dar neišvykę, 
tebelaukia, bet jau pradeda ne
rimti. Mat ir jie per radiją ir 
viešbučio televiziją girdėjo ir 
matė vaizdus apie britų ir ju
goslavų lėktuvų /susidūrimą

Kalvinas savo genialiu protu, 
atidengęs revoliucinius princi-1 
pus žmonijos gyventimopertvar- 

jkymui, neliko vien mokslininku, 
bet tolygiai ruošė užgrūdintus 
kietus revoliucinierius kovoms i 
vesti ir jas laimėti. Tokiais kai-... .... .......... ,.....................  cnos, bet savo šaknimis siekevmistmiaitf revoliucmieriais bu-| > __

vo šveicarai, prancūzų hugeno
tai, Olandijos “driskiai”, Angli
jos puritonai ir Amerikos revo- 

kovoto- 
i revo

liucijos dvasinis tėvas J. J. 
Rousseau buvo gimęs Ženevoje, 
kalvinistinėje šeimoje, iš kur jis 
pasėmė savo revoliucines idėjas, 
bet patekęs Prancūzijoje į kata
likybės ir vėliau deistų įtaką, 
sukūrė kontroversinę naturfilo- 
sofinę pažiūrą, kuri palaipsniui

ten, kur jau šiaip (lėktuvu ar 
traukiniu pravažiuojančiam) t ^ains
skubiam turistui neįmanoma 
arčiau pastebėti.

Pirmiausia L. ' Kishkunas 
džiaugiasi, kad jo seneliai jau 
1880 metais pabėgo iš Lietuvos 
tiįolaikinėje ’Rusijoje. Pagal 
jį, tai Rusija yra smirdantis 
kraštas, nes viešbučiai, mais
tas, net minios atsiduoda labai 
blogai... / ■

Keliai: nuo Leningrado iki 
Maskvos . pagrindinis kelias 
esąs labai siauras ir duobėtas. 
: Ūkis: jis per vieną dieną ten

kūnas lankėsi. Rytų Vokietija"1' draugais, nuvyko j O’ Hare 
daugiau suvaržyta ’ negu pati “rodeo,ną. ,s kur 9 vartanti, 
Rusija. Ten (Rytų Vokietijo- ,.v.. . . , .
je) ekskursantams nebuvę leis D^’ Tačiau išėjo kitaip, 
tą išsiskirstyti ir pasidairyti 
kur norėtų. Turėjo ir galėjo 
eiti ir matyti tik tai, kur vedė 
valddiškas Rytų Vokietijos 
“gidas”.

Politika: Lenkijoje komunis 
tinės valdžios gidas ekskursan 

. pareiškė^ kad nekomu- 
įnistiniuose kraštuose pasidary 
ti komunistu yra daug leng
viau negu komunistinės sant
varkos kraštuose.

tuoj ančių daugiau — negu per 
visą savo gyvenimą čia (pagal 
įdėtą nuotrauką -sprendžiant 
— nėra jaunas, gerokai praži 
ięs.'V. B.).'Nežiūrint visur m a 
tomos elektrikacijos, ten ark
lys.' žemės’: ūkyje buvo m ato
mas.kaip/pagrindinė darbo jė 
ga.:Taip pat didžiuma visų 
^arbų^afliėkama paprasčiau- 
si'af rankų' darbu. ' .. f
^■ Maištas: labai blogas. Rusijo 
je-Trūkšta bulvių, kurių jis ne 

- /gavįs per visą trijų savaičių 
kelionę.. Nustojęs 11 svarų svo 
rio.‘ ‘ 1 . . . .
‘' L?. r

labai primityvi. 
Išimtį sudarantį, tik Maskva, 
kuri, esanti Rusijos “parodoma- 
sis langas”. šiaip jau jis buvęs 
“pritrenktas” statybos primi
tyviškumu; i

L. Kishkuno patarimas ame 
rikiečiams: kiekvienas ameri
kietis turėtų padaryti tokią ke 
lionę į Rusiją ir vienos kelio
nės užtektų, kad daugiau ne
reikėtų vykti.

Niekur ir niekada nesu skai 
tęs atvoresnių ir taiklesnių įs
pūdžių iš gyvenimo Rusijoje, 
kaip kad L. Kishkuno, kuriam 
už tai priklauso, visų tuo be
sidominčių,- dėmesys.

I gilias kalvinistines tradicijas. 
'Tik tai priėmus, mums bus su- 
prantomas Janonio taurus revo
liucingumas, jo sugebėjimas su 
tokiu pranašišku aiškumu nu
matyti istorinius įvykius ir pra
bilti su tokia moraline galia į lie
tuvių tautą.

Jašinskas, e be pagrindo apgai
lestauja, dėl Janonio sudegusių 
per karą ir dingusių raštų, jų 
tarpe ir rašinį apie didingą Bir
žų pilį, kurie būtų davę pilnesnę 
įžvalgą į Janonio dvasinį pasaulį. 
Viena yra aišku, Janonio protas 
nebuvo sukaustytas dogmatinio 
galvojimo, iki pat mirties išli
ko ištikimas laisvės principams.

Tad kame Juliaus Janonio 
reikšmė lietuvių tautai, žvel
giant iš tolimesnės istorinės per
spektyvos, jį tenka sulyginti su 
Lietuvos reformacijos pradinin
kais. Kaip Radvila Juodasis sa
vo amžiuje skelbė lietuvių tau
tai, kad Vakarų Europoje gimsta 
naujas pasaulis, į kurį turime 
per reformaciją įsijungti, arba 
žūti kaip tauta ir valstybė. Taip 
Janonis savo amžiuje matė artė
jančią socialinę revoliuciją ne 
vien Rusijoje, bet ir visoje Eu
ropoje, o netiesioginiai ir visame 
pasaulyje, kurios išdavoje gims 
nauja epocha. Lietuvių tauta tu
ri surasti sau vietą naujai gims- 
tančiame pasaulyje arba nuženg
ti Į

mu vuiu paaioMma, aciu <

Zagrebo^miesto Jugos-Įtarnavo Prancūzų revoliucijai su- 
turėjo gnzh i* .. . _ & . 7 ’ — * - ----- • xllavijoje, kun penktadienį įvy

ko didžiausioji katastrofa, ku-J 
ri kada nors įvyko skraidymo j 
istorijoje, pareikalavusi net)

Londoną, sugedo. Sutaisyti taip 
greit nepavyksią; nes tam lėk-

vakare'turėjo išskristi į Londo tuvui būk tai Chicagoje nebu
vo galima gauti pakeitimui rei 
kalingos dalies. Reikėjo ats- 
krisdintLiš Anglijos. Todėl vi 
są gnupė.-keleivių buvo nuvež
ta į Royal Court Inn, nedidelį 
viešbutį ar motelį Deš Plaines, 
netoli O’Hare aerodromo. Ten 
jie nakvojo ir buvo maitinami 
lėktuvo - bendrovės sąskaiton 
visą penktadienį.

- Tuo tarpu Londone specia
liai užsakytas autobusas jau 
ruošėsi važiuoti į aerodromą 
parvežti grįžtaneiij iš Chicagoš 
šokėjų. Jurienė telefonu susi
rišo su savo vyru’Zigmu Juru 

aerodromo. Kaip čia dabar? Londone ir jam paaiškino apie

Penktadienio rytą su žmona 
kaip tik. baigėme /valgyti pus
ryčius, kai suskambėjo mūsų 
telefonas. Atsiliepė, žmona. Ji 
nustemba: — Kas? Ponia Jufie 
nė? Ar iš Londono skambina
te? — Pagalvojau ’kad p. Ju
rienė, Anglijos šokėjų grupės 
vadovė, sugrįžusi į Londoną, 
ką nors labai svarbiaus pamir
šo Chicagoje, jeigu net telefo
nu iš ten skambina. Bet pašino 
do, kad ji skambino ne iš Loh 
dono, bet iš Chicagoš priemies 
čio Des Plaines, netoli'O’Hare

(Pabaiga)

Pagrobti 3 britai
BEIRUTAS. —- -Eritrėjos. su

kilėliai rugsėjo 17 pranešė, jog 
jie sulaikė tris Britanijos pilie
čius sukilėlių kovų apylinkėse 
Etiopijos šiaurėje, žinią paskel
bė .Eritrėjos iššlaisvinimo fronto 
centras, esantis Beirute.

Britai sulaikyti įtariant juos 
esant Etiopijos karinės valdžios - 
agentais. Jie. tardomi ir bus pa
leisti tik radus juos nekaltais. 
Priešingu atveju jie bus atiduo
ti Eritrėjos sukilėlių karo teis- 
vui.

z Vienas sulaikytų britų yra in
žinierius, kitas miškininkas, 
o trečias — mokytojas.

CT 4 SUSIVIENIJIMAS
I . LIETUVIŲ

AMERIKOJE
SLA — Jau 80 mėty tarnauja lietuviu .visuomenei ir išmokėjo dau

giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus- 
’ . tiems nariams.; . > - -

SLA didžiausia lietuviu fratemalinė organizacija — duoda gyvy- 
-r- bės apdraudą ir ligoje pašaipą, kuri pigi, nes SUSIVIE

NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu. : :

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su pusė mil i fono doleriy kapitalą, 
tad jo apdraudė tikra ir saugi Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairiu klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $14,000,00.

SLA — Jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą . . Endowment - In
surance, kad jaunuolis gautu pinigus aukštojo mokslo-studi
joms ir gyvenimo pradfiai. v . - - •

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią:TERM apdraudą: 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams. ; J

SLA —- AKCIDENTALE APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuvišky KLUBŲ ir draiki {v na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00

_ / 1 metus. - * ‘ \ >
SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės į kuopų 

veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO, darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

kelti, vėliau bonapartizmui iš- 
> kilti bei romantinei ir naciona- 
‘lizmo gadynei suklestėti.

—r------ -------- - — Lietuvos reformacija, pėrė j u-
176 žmonių gyvybių. Tad sū-Įsi pradinę liuteroniškąją stadi- 
prantama, kodėl šiurpas nupur 
tė ir mūsų jaunus šokėjus ir 
jų širdis pripildė neramumu.

Pagaliau apie 9. valandą va
karę vėl skambina Jurienė:— 
Gavome žinią', kad tuojau tu
rime vykti į aerodromą, nes iš 
skrendame už valandos. Jeigu 
nesutrukdys mus dar kokie oro 
piratai, tai gal dar ir laiku pa 
sieksime Londoną, kur šešta
dienį vyksta Anglijos lietuvių 
metinis sąskrydis. Buvome pa
sižadėję dalyvauti programoje 
su savo tautiniais šokiais. Iš 
Chicagoš Anglijos lietuviams 
parvešime lauktuvių — ameri
konišką šokį “Virginia Reel”, 
kurį šokių šventėje atlikome 

t Amerikos 200 metų valstybi
niam gimtadieniui paminėti.—

Nėra abejonės, kad mūsų lie 
tuviškasis jaunimas, nežiūrint 
iš kur atvažiavęs į V-tąją Tau 
tinių šokių Šventę, iš Chica- 
gos grįžo pilnas naujų įspūdžių 
apie įvairius įvykius bei nuo-

ją, greitu laiku pasuko kalvinis- 
tine kryptimi, bet prisilaikyda
ma lietuvių tautos gilių toleran
cijos tradicijų, plačiai globojo 
visas reformacines sroves, imti
nai iki pat kraštutinųjų. Iškilęs 
Lietuvos reformacijos politinis 
ir idėjinis vadas kng. -M. Radvila 
Juodasis buvo autentiškas lietu- ' 
vių tautos genijus. Jo siekiai 
buvo perdėm revoliuciniai, nes 
jis pranašo akimis matė gims
tančią Naujųjų Amžių Europą, 
i kuria vairavo lietuvių tautos 
ateiti. Jo planus pakirto anksty
vieji mirties ir prasidėjusi jė
zuitų vadovaujama kontrreforma 
ei ja. Po jo mirties Lietuvos re
formacijos vėliavą perėmė Bir- 
žų-Dubingių linijos kung. Rad
vilai, kurie kovojo dar per visą 
šimtmeti iki jų išmirimo.

Biržų reformatai, pergyvenę 
siaubingus laikus, su pasididžia-

istorijos kapinyną.
(Bus daugiau)

jos jaunimas. Tų jaunuolių pir 
inasis apsilankymas Chicagoje 

tykius. Tačiau vargiai ar kita tikrai nebuvo nuobodus ir jie 
kuri šokėjų, grupė parsiveš dau niekuomet nepamirš 
giau prisiminimų-kaip Angli-' - L. Venckus

KUBIEČIAI ĮPYKĘ

HAVANA. — Tik ką atvykę 
kubiečiai iš.Havanos, pasakoja, 
kad Kubos gyventojai yra įpy
kę ant Castro, kam jis pasiuntė 
kareivius į Angolą svetimų rei
kalų ginti. Esą, yra keletas tė
vu nusižudžiusių, sužinojus, kad 
jų sūnūs Angoloje yra žuvę.

Taupykite dabar 
pas mus

IgiBĮS
Z

4-
>:•

Ū.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A..J. Guss«n — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečiančius 1905 

metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą. _________ _________ ____ __________

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje S4.00 dabar tik _ ________
Minkštais viršeliais tik _______ _

Dr. A. J. GusMn — AUKŠTA KULTORA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik__________ $2.00 

taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį art>a money orderį, prie 
nurodytos kainos pridedant 50c, persiuntimo išlaidoms.

1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ’iLL. 60608

LIETUVOS VARDO KILMĖ
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, bė 

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietu
vos, vardas.

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiū
rėjo labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė 
kiekvieno žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečian
čias knygas. Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knyge
lę, pavadintą LIETUVOS VARDO KILME. Minkšti viršeliai, 
kaina 82.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite 
Šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted SL, Chicago, HL 60608.

$8.00

I73i’ So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

$3.00
$2.00

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomene ir parūpina fondus namams įsi-

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo. •

Investavimo knygelės sąskaitos neša

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
401 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čekį arba.Money Orderį tokiu adresu:

KNYGOS ANGLŲ KALBA
• J. Jasminai, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymiu nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyvi kalba, gražiai išleista 
150 psL Kaina S2S0.

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato, 142 
psl., kainuoja $2.00. - . .

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės Ir jos kaimynų istoriją. 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4 00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvalriotnis progomis. Jas ir 
kitas knygas garima Įsigyti atsilankius Į Naujienas arba atsiuntus čeki *r 
pinigine perlaidą.

1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

UNIVL.RSA
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

1800 So. Halsted St Chicago, HL 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS, 

[steigta 1923 metai*.

[stalgo* pietuose kiemą* automobiliams pastatytų

u

TEL. 421-3070
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RoMld Reason pralaimėjo respybkkofly partijos no
minacijas. Jis verkė iš pykčio. Bet dabar įis tapo radijo 
ir televizijos komentatorium. Kiekvieną dieną įis komen
tuoja politinius Amerikos ir užsienio įvykius. Paveiksle 
matome pailsėjusį Re a ganą, įkalbantį sekantį komentarą.

aktinga šaulė, mokytoja ir ne- - 
jnuilstanti kovotoja su Lietuvos 
okupantu — Sovietų S-ga.

Švedai šiandien gamina naujas mašinas ne tik Eu- 
bet Azijai ir Afrikai. Švedų dirbtuvės, pastatytos 

veže Eriangerio laikais, eina kiekvieną dieną, šianden 
yra pats turtingiausias kraštas pasaulyje, kurio darbinin 
kai uždirbą geriausias algas. Pensijon išėjusieji ligoniai 
gauna geriausią aprūpinimą. Tas gerbūvis duotas pagal 
socialistų demokratų planus ir priežiūrą. Didiejį Švedi
jos socialistai buvo demokratai. Jeigu jie matė, kad žmo
nės nežino arba netiki jų paruoštų planu vykdymu, tai 

Į jie juos įtikinėjo. Jie įtikinėjo ne tik paprastus krašto 
fie’oo gyventojus, bet ir partijų vadus.

Prie partijos ir vyriausybė vairo atėjęs jaunas, vos 
41 metų Olof Pahner, nepanoro eiti vyresnių partijos 
veikėjų pramintu taku. Jis panoro išbandyti naujovių.

Ne tik Brantingas, bet Hansenas bei Erlangeris ėjo) 
pagal senus socialistų ir demokratu principus. Jie žino
jo, kad bet kurį žingsni artyn prie socialistinės santvar
kos jie galės žengti, jeigu žmonės supras ir to norės. Ne 
tik Hansonas, bet ir Erlangeris vedė dideli auklėjimo 
darbą. Jie įtikinėjo gyventojus paruoštų pasiūlymų pra
našumu, o kai to neužteko, tai jie susėsdavo prie bendro 
stalo ir bandydavo įtikinti opozicijos partijų vadus. 
Hansenui ir Hrlangeriui pavyko paveikti ūkininkų ir li
beralų vadus, kad jie bendradarbiautų. Kilus reikalui, 
pasikviesdavo juos į kabinetą ir duodavo jiems atsakin
gas vietas pramonėje ir prekyboje. Seni socialdemokra-

trim* menesiams ——____ $7.50
vienam mėnesiui---- - ___ $2.50

Gusenas atšventė vedybinio gy
venimo 50 metų sukaktį, kurį 
pravedė Dr. Guseno sūnus a. a. 
Ričardas, JAV aviacijos pulki
ninkas. Reikia paminėti ir jį. 
Ričardas baigęs Morton viduri-

Dienraščio kainos:
Chlcaguje ir priemiesčiuose:
metams$30.00
pusei metu-------------------  $16.00
trims mėnesiams  $8.00 
vienam mėnesiui  $3.00

Kitose JAV vietose:
metams -
pusei metu

$26.00
$14.00

Kanadoje:
metams ----- ------
pusei metu --------
vienam mėnesiui ..

Užsieniuose:
metams ______________ - $31.00
pusei metu  $18.00 
vienam mėnesiui ------------ $4.00

Naujienos eina kasdien, ižaririant 
sekmadienius, raidžią Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halsted SU Chicago 
DU 60608. Telef, HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

kilus U Pasauliniam karai, sa
vanoriu stojo į JAV aviacijąJiėk

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vaL vakaro, šeštadieniais — iki 12 vaL

Palme pralaimėjo Švedijoje
Švedijos premjeras Olof Palme, pravaldęs kraštą 

8 metus ir tokį patį laikotarpį vedęs Švedijos socialde
mokratų partiją, praeitą sekmadienį pralaimėjo rinki
mus į parlamentą. Kol Švedijos socialdemokratų parti
jos priešakyj stovėjo toki kovotojai, kaip Brantingas, 
Hansonas, Erlangeris, tai kiekvieną metą partijos pri
tarėjų skaičius augo ir kiekvienuose rinkimuose social
demokratai gaudavo vis daugiau balsų.

Įsistiprinus krašte nedarbui, socialdemokratų par
tijos vadas P. A. Hansonas pasiūlė parlamentui priimti 
įstatymus socialinei apdraudai. Įstatymai turėjo aprū
pinti duona kiekvieną krašto gyventoją, kad jis, net ir 
darbo neturėdamas, galėtų pavalgyti, apsirengti ir pa
tenkinti pačius svarbiausius kiekvieno žmogaus rei- 

' kalavimus. Pradžioje Hansono pasiūlymui priešinosi 
konservatoriai ir ‘kai kurie ūkininkai, bet kai, įsitikino, 
kad daug geriau aprūpinti kiekvieną žmogų reikalinga 
socialine apdrauda, jie priėmė Hansono pasiūlymą ir 
pravedė įstatymą, kuris dar ir šiandien galioja. Didelė 
Švedijos gyventojų dauguma pasitikėjo Hansenu ir da
vė socialdemokratų vadui didelę daugumą parlamente.

■— • **
Hansenui mirus, socialdemokratų partijos yadoyy- 

bėn atsistojo Tagge Erlander. Jis sukvietė pačius* geriau 
sius pramonės ekspertus, paruošė darbo planą visai Šve
dijai. Kada visoje Europoje pradėjo reikštis nedarbas, 
Švedijos dirbtuvės dirbo savo 7 valandas, gamino kraš
tui ir užsieniams reikalingas prekes, šiandien Švedijoje 
nėra nedarbo. Dirba kiekvienas, kuris tiktai yra svei
kas ir gali bet kurioje darbo srityj dirbti. Švedijoje dar
bas tapo ne gėda, bet kiekvieno švedo pareiga, švedai 
gamino ne tik sau reikalingas prekes, bet jie rūpinosi ir ; 
krašto apsauga. Švedai nenori kištis į karus. Jie yra ne
utralios politikos šalininkai. Bet jie buvo pasiryžę savo 
kraštą ginti visomis jėgomis. Jie greitai įsisavino mo-

DR. ANTANAS J. GUSENAS
v (Tęsinys)
Gusenas įstojo į Lewis In-tijos principų, mokėjo sudaryti reikalingas-^ daugumas

parlamente, kad galėtų kraštą vesti į gerbūvį ir didesnį stituią, paskui į Loyolos univer 
krašto gyventojų aprūpinimą būtiniausiais reikmenimis. kur iš 273 įstojusių stu

dentų, metų gale liko 141. Ma- 
Reikalai pradėjo keistis, kai partijos priešakyje at- tematikoje Gusenui daug padė- 

sistojo 41 metų amžiaus Olof Palme, naujų kelių ieško-

dentų, metų gale liko 141. Ma-

jo mokytojas Mišeika, tuo me-
tojas. Jam atrodė, kad senų socialdemokratų vartijimi db-b^ NaujienoseJjurs buvo 

nepaprastai geros širdies žmo- 
gus.

3 metus Dr. Gusenas- sėkmių
metodai ne toki jau geru Jis buvo socialistas ir demo
kratas, mokėjo gražiai pakalbėti, bet jis pradėjo ieško- v ___ „ _____ __ ____
ti draugų kairėje. Jis, matyt, suabejojo, kad komuniz- gai mokėsi, bet ketvirtiems jam
mas ir - komunistai. yra žmonijos, įskaitant ir socialde
mokratus priešai. Komunistams rūpi prieiti prie vald
žios, o vėliau tos valdžios pagalba siekti imperialistinių 
savo tikslų. Jam atrodė, kad komunistų eilėse gali būti 
gerų žmonių, kurie siekia, tokių pačių tikslų.; Vietoj so
cialdemokratų ištirto įtikinimo metodo, jis pradėjo 
žavėtis vadinamais kairiaisiais. Vietnamo karo metu. 
Amerika jam buvo imperialistinė, siekianti primesti sa
vo valią Azijos tautoms, o sovietų ir Mao Getungo gink
luojami šiaurės komunistai nešė Azijos tautoms “išlais
vinimą.” . . • y. .
’■ Vietoj bendros kalbos su Švedijos ūkininkais ir 
liberalais, Palme atsidūrė koalicijoje su Švedijoj iki jo 
laikų nebuvusiais komunistais. Susižavėjo komunis
tais ir prakišo rinkimus. Olof Palme turėtų atsistaty
dinti ir iš partijos vadovybės. Nekreipdamas dėmesio į 
Rusijos ir Švedijos socialdemokratų įspėjimus apie ko
munistus, jis padarė didelę žalą ne tik švedų, bet ir visos 
Europos socialistams demokratams. Švedai nieko bend
ro nenori turėti su komunistais. Palme surišo partiją su 
didžiausiais socialdemokratų priešais ir pralaimėjo.

Europoje kalbama, kad panašaus likimo susilauks, 
ir kitų Europos valstybių socialdemokratai, švedų pra-

1 pritrūko pinigų. Teko grįžti į 
anglių kasyklas Wilkes Barre. 
Po metų grįžęs į Loyolos uni
versitetą, sėkmingai jį baigė ir 
tapo dantų gydytoju. Ciceroje 
turėjo savo, kabinetą ir čia iš
dirbo virš 20 metų. Praktikuo
damas dantų gydytojo profesi
ją' nevengė' ir visuomeninio dar 
bo, taip pat rašė ir dabar tebe
rašo į lietuvišką spaudą.

. Ypač daug rašo Naujienoms 
ir Tėvjriei. Yra parašęs ir išlei
dęs “Dantys”, “Aukšta kultūra, 
žiaurūs žmonės” ir “Mintys ir 
Darbai’, o ketvirtoji knyga apie 
sveikatą dabar yra spausdina-

Naujienų atkarpoje.
Dr. Gusenas Cicero beturiu 

visuomenei yra skaitęs daug pa

negahu nepaminėti ir jo sesutės 
Liudvikos Gusėnaitės - Dubaus-1 
kinės, kurios dėka jis išmoko

vo taip. Dr. Gusenas parašė į 
Lietuvą laišką ir sesuo jam at
raše: “Tu tini pramokti, lietu-

pasidarė sparnuotu lietuvrj ir 
prisiekė iki mirties ginti JAV 
šią laisvą šalį. JAV aviacijoje 
Ričardas ištarnavo 20 metą ir 
išėjo pensijon. Dirbo radijo ir 

; televzijos tinklo vadovybėje — 
tvarkė septynių stočių progra
mų ir administracijos reikalus 
So. Carolines valstijoje, Greea- 
ville miestelyje pasistatė pui
kius namus. Nors nerūkė ir ne
gėrė, bet prisikabino vėžys ir 
dideliam tėvų širdies skausmui, 
Ričardą nuvarė į kapus.

Sunkiai Dr. Gusenas atsisvei
kino su vienintėtiu sūnumi:

“Brangus sūnau, rodos, tik 
vakar pas Tave buvau,

Kalbėjeva, kur keliausim, kai 
pavasaris ateis.

Pavasaris atėjo, Gamta apsi- 
degė žalia rūbu.

Krūmokšniai, medžiai žaliuo
ti pradėjo... o mudviejų 
planai—vėjais nuėjo.

mata skaityti nemokyto brolio 
laiškus... Pirma pramok lietu
viškai, o tiktai tada rašyk...” | 
šio laiško paveiktas. Dr. Guse- 
nas nusipirko Lietuvių kalbos 
Damijonaičio, o paskiau ir Ry- 
gišku Jono grama tiką ir ėmė 
mokytis lietuvių kalbą. Apie se
serį Dubauskienę, Dr. Gusenas 
pasakoja: “Kilus 1941 m. ka
rui, ji buvo suimta ir įkalinta. 
Komunistai ją vadino kontrre- 
liucioniere ir rengėsi teisti, bet 
nespėjo. Trečią karo dieną atė
jo vokiečiai ir kalinius išlaisvi
no. Kai rusai antru kartū stūmė 
si į vakarus, tai Dubauskų šei
ma -nutarė trauktis į vakarus—
Vokietija.- Sesuo su sūnumi pa-' ....
siekė Bliuviškius, o josios vy- įams

------- --  ras dar Kko apRaHiyfiTiKo, o ,DeJ‘ UsoeM žuvo Babrta, te- 
ma. Jos ištraukos neseniai ėjo vėliau jau nebesuspėjo pabėgti f, , ama.. 5 Tien*

į vakarus, antrą 15rU ' alėja- '
šieji bolševikai sesers vyrą “X a
ėmė ir išvežė į Rygos kalėjimą,1 un^a* * - - «;

v xvvcwAXivkivi j x a oixaxivo uaug pa. - ’

skaitų. Illinois State School dan ° len Jis ir buvo nužudytas.” Da

sėti ir išėjai amžinybėn ne- 
atsikėlgs

Ir paskutinio sudie savo tė
vams netaręs.”

prislėgtas, bet pamažu ėmė vėl 
rašyti spaudoje, dirbti-Susivie- 
Hijimė Lietuvių Amerikoje, A-

Žuvo kalnų laipiotoja,

Nauda Dėvi 22 Amžiaus
. ----- ----------------------- . . . . M mirė rugsėjo 3 belipdama

gydymo skyriaus vedėju iš-j bar Dubauskienė yra LB Cicero susirgusi aukštumos svaigųjį 
vos 2,000 pėdų žemiau iiktto. . 
Ji su tėvu norėjo. įlipti į 25,645 
pėdų aukščio vieno kalno virŠū-

buvo 14 metų. apylinkės (r.) valdybos narė, 
============== < 

nesirengia daryti. Reikia manyti, kad Palmės žavesys
dėmią elektroniką. Jie išmoko gaminti ne tiktai galin- laimėjimas gali paveikti, bet gali ir neturėti jokios įta- nepaveiks vokiečių, norvegų, danų, britų, danų ir kitų 
gas kanuoles, bet ir greičiausius lėktuvus, švedų lėktų- kos. Vokieti jos socialdemokratai komunistus pažįsta ir | kraštų soialistų demokratų. Rusijos socialistai demo- 
vai dar ir šiandien yra vieni geriausių. Pačios Švedijos su jais neturi jokių ryšių. Vokietijos socialdemokratų kratai komunistų atsikratė 1903 metais, bet Palme ne- 
apsauga taip pat stipri. Kaip vokiečiai, taip ir rusai bū- vadovybėje stovi komunistus gerai pažįstantieji žmonės, norėjo rusų socialdemokratų patirtimi tikėti. • Švedijos 

Jokių koalicijų su demokratijos priešais jie nedaro ir balsuotojai jam kirto skaudų smūgį. " itų norėję koją įkelti į Švediją, bet nedrįso.

J. VENCLOVA
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58) Dr. U. Kafzenelenbogen “The Daina”, 1935..
59) O. Kern “Die Religion der Griechen”, Berfo, 

1963, It.
60) Dr. P. Kepen “O proischoždenii jazyke i litera

ture lito vskicb naro d© v”, Peterburg
61) Prof. T. Karsten “Les Anciens Germanis“, P*a- 

ris, 1931.
4) Prof. dr. H. Bender “The Home of Indo-Euro- 

peans“. London. 1922.
5) Prof. A. Benedictsen “Lithuania”, Copenhagen, 

1924.
6) Prof. K. Bohusz “O początkach narodu i języka 

Litwskiego rozprawa”, 1808.
7) Prof. H. Bradley “The Story of the Goths”, Lon

don. 1888.
8) Prof. drt. D Brenner “Litauer und Preussen Sta- 

mmes Brueder der Griechen” (Deutsche Tagezeitung 
vom 12. 9. 1917).

9) Prof. dr. F. Bock “Naturgeschichte von dem 
koenig. Ost-ond Westpreussen,” Dassan, I t

10) Prof. E. Cavaignac “Les Hittites“, London, 1952.
11) Prof. dr. S. Chaltcrji “Baits and Aryans”, In

dia, 1968.
12) P. Cleator “Lost Languages”, 1961.
13) Prof. C. Coon “The Races of Europe”, New 

York. 1939.
11) (>. Ox “The Mythology of the Aryan Nation”, 

London. 1903.
15) Prof. J. Cimo “Forschungen in Gebiete der al

ien Voelkerkunde“, 1871.
16) Prof. H. D. Arbois de Juhaiville “Les premiers 

habitants de PFairOpe”, Paris. I t.
17) S. Daukantas “Būdas senovės lietuvių, kalnė

nų ir žemaičių“, 1954.

Wilno, 1860, I t
22) Prof. B. Dwight “Modern Phylology”, New 

york, 1960.
23) Dr. J. Ehret “La Lithuanie”, Geneve, 1919.
24) Prof. dr. J. Ehret “Baltisches Schichsal”, Basel,

1970. \

25) Prof. dr. J. Ehrel “Vom Adam der Europaeer”, 
Basel, 1971.

26) Praf. W. Entvistie “European Balladry”, Ox
ford, 1939.

27) Prof. S. Feist “Europa im Lichte der Vorges- 
chche”. Berlin.

28) Prof. M. Finley “The Ancient Greeks”, 1963.
29) R. Frye “The Heritage of Persia”, 1963.
30) Pnof. J. Fresal “Die Skythen-Saken”, 1886.
31) J. Gabrys “Parentė des langues Hittite el Lil- 

huanienne et la prėhistoire”, 1944.
32) Prof. dr. J. Garstang “The Hittite Empire”, 

London, 1929.
33) Dr. W. Gaigalai “Litauen”, Frankfurt, 1917.
34) R. Graves ‘The White Goddess”, 1948.
35) Prof. C. Gordon ‘The Age of,AtiIla”, 1960.
36) Dr. D Gray “Thc Mythology of All Races”, New 

York. 1961 1 I. /
37) J. Grimm “(ieschichte der deutschen Sprachc", 

I^eipzig. I t.
38) J. Grimin “Deutsche Mythologie”, 1868.

ricae de variis rebus Prasieis”, 1976.
44) »J. Hertmanowicz “Historical Outlines on Lit

huania”, 1921.

45) Prof. H. Hirt “Die Indogermanen”, Strassburg, 
19$5, I t

46) H. Hubert “The Rise of the Celts”, Londonš 1934.
47) -Prof. E. Huntngton “The Character of Ra

ces”, 1927.
48) Prof. J. Yeatman “The Schematic Origin of the 

Nations of Western Europe”, London.
49) Prof. A. Janulaitis “Lietuvos visuomenės ir tei

sės istorija”, Tilžė.
50) Prof. J. Jaroszewicz “Obraz Litwy”, Wilno,

1844.11 ‘ , ,
51) Prof. J. Jarosyzewicz “O Hertrfach pobratym-- 

each Litwinow”, 1840,
52) Dr. V. Jungfer “Krrfturbikier aus Litauen”,

1918. , *
53) Pnof. dr. V. Jungfcr “Utiruen”, Leipzig, 1938.
54) Prof. A. Jarde “Deformation du peuple Grac”,

Paris, 1923. ; . / , . . >
55) DtC (Įjjurgėla “History of the Lithuanian. Na

tion”, New York, 1948. Ft , .
56) Prof. dr. J. Jurgihis • “Legendos - apie lietuvių 

kilmę”, Vilnius, 1971.
57) Dr. 4k Kazarow .“Die Deakmaeler'.-thrakis- 

chen Reitergottes in Bulgarien”, 1938.

62) Dr. Č. Kephart “Races of Mankind”. 1960.
63) Dr. Kgtnzynski “Die Lygi er”, 1868.

64) Prof. dr. E. Rieckers “Die Sprachstaemme der 
Erde”, Heidelberg, 1931.

65) H. Kiepert “Lehrhuch der alien Geographic”, 
Berlin, 1878.

66) Prof. V. Kojalowicz “Historic Lit^anrae”, KB0. 
It

67) Dr. A. Krause “Lithauer und dessen Bewo- 
hnen”. Koeirig&berg.

68) A. Kotzebue “Preussens aeitere Gescfaicbte”, 
Hamburg. 181L I L

69) Prof. G. Kqssi’dx “Urspraug uad Verbreėtenmg 
der German ea”, 1928.

70) Prof. dr. H. Krahe “Sprache und VorzeiCL Hei
delberg, 1954. t

71) J. Kraszewski “Lftwa” Warszawa,1847,1 į
72) Dr. H. Krueger “Griechen und Litauer”, Koeni- 

gsberg, 1917.
73) Prof. F. Kcrschat “Grammatfle Aer liXaaiscben 

Sprachc”, Hatlc, 1876.
74) - Prof, dr, R. La (ham “Confparalivc PhiloldgyV 

London, 1862.
75) Prof. dr. R. Latham “The Native Raevs Mhe

Russian Empire”, London, 1854. *

(Bus daugiau)

' VMifcNOSf CHICAGO t, — Tuesday September 21, 1976



Į

TELEF. Pft 8-322?

PR. ANNA BAUUN AS
AKIŲ, AUSŲ/ MOSI ES, 
IR GERKLES LIGOS

2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

Algirdas Vytautas valesa ' NAUJA BAWfl HLUA MARQUETTE PARKE

DR. K. G. BALUKAS
AK U ŠERI J RA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski kd. (Crawford

Medical Building). Tel. LU 5^446 
Priima ligonius . pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 3/4-8004.

I Mniland Saving and Loan As-.
Algirdas V. ValeiŠa studija- Kada sovietų policija prade- socialkni rugsėjo 15 d. iškil- 

vo Vilniaus universitete, dirbo* jo valytį Vilniaus universitetą imagai atidarė savo trečių fili- 
bibliotekoje ir oficialiai - ėjo'uuo jiems nepatikimo elemen- jų — banką Marquette Parko 
gaisrininko pareigas. Bet karo’to, jaunas Valeiša buvo išsius- centre, 2627 West 69 gatvėj, 
metu viskas keičiasi. Vokiečiai, tas j Trakus ^prižiūrėti

; nepajėgę
I Tūkstančio
' planus,

DR. C, K. BOBEULS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
'Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
850 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

1” miš- Centrinė įtaiga —4040 West 
įtraukti lietuviu į ko kirtimo darbų> O piOf. Kar Arcer Avė,, skyrius ~ 8929 So. 

xuMiaxivxv Metų Vokietijos savinas buvo suimtas ir išsiųs- Harlem Avenue ir pastaroji — 
i, pradėjo juos persekio-jta* į Rusijos gilumą. Kelias kny. Washtenaw ir filMh gatvių kian

ti. Ypatingai jiems užkliuvo, S*5* ^parašęs profesorius Xil- pas.
lietuviškas jaunimas, besimo* maus Yuuversiiete dėstė meno 
kinąs įvairiose mokyklose. Vo istoriją, o sovietų policija jj parapijos bažnyčią. Rajonas 
kiečiai įsitikinimo, ’kad Vii- išvežė tolimą Arktiką, Abezo judrus, didelis judėjimas.

universitetai i stO vyklą, kur jis mirė 1952 me’ Iškilmingame atidaryme da-

Priešais ~ Kelly mokykla.

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas; HEmiock 4-5fc^9 

Rezid. 38*2233 
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir keivmad. 1—7 
an trad., penxtaiem nuo 1—5, 

ir sesiau. ti&iai susitarus.

niaus ir Kauno 
yna lietuviškumo lizdai. Vokie
čiai kelis kartus bandė tartis 
su profesoriais, universiteto ad 
ministracija, bet naudos iš tų 
pasitarimų jie nematė.

Pagaliau Vilniaus univerite
tas buvo uždarytas. Be darbo 
liko ne tik profesoriai, bet ir . 
jaunimas. Studentija neteko 
centrų, kuriuose galėjo siekti 
mokslo žinių, tartis su profe
soriais tolimesniems žings-

tų liepos 19 dieną. Buvo nužu- lyvavo: prezidentas P. Zogas, 
dytas profesorius, iragiškai žn nauja banko direkcija — A. 
vo ir gabus jo atsistentas Valei.^',or^tus» Bvans ir kitas perso
na. :nalas.

Ilgus metus apie Algirdo V.' E svečių buvo: klcb. A. Za- 
Valeišos tragišką mirtį niekas karališkas, kanauninkas V. Za- 
nieko nežinojo. Tiktai pieei- karauskas, kun. Puchenskis, al
tais metais buvo galima tiks- • dermanas K Jakšy, Home Loan, 
liai nustatyti, kad Trakų girio and Bank Association atstovai 
se jį nužudė sovietiniai stribai, ir daugelis Jdtų. Svečiai buvo 
gaudė ir be teismo' šaudė Lie
tuvos jaunimą. Jų auka buvo 

& z

lu, kad bus nauja finansinė in-' 
stitueija. Nereikės čekiai' keisti 
pinigų keitimo įstaigose ir mo
kėti aukštų patarnavimų. Čia 
atsidarius einamųjų s-tų, čekius 
išsikels! veltui.

Bus galima susmiukėti sko
los, išsipirkti čekiai, money or
deriai, nereiks važinėti. Didžiau 
siais patogumais, ypatingai vy
resnio amžiaus žuioneais.

Vos lik atidarius 10 vai., tuoj 
prisistatė kiupylojų. Aš, trečias 
iš eilės, įnešiau šimtinę. Už pus- 
valandio nusinešiau social se
curity kortelę jau radau penkis 
naujus kostiumerius. Linkime 

(sėkmės užmojuose!

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI

Mozės giesmę ir Avinėlio giomęM/ Apr. 15:3.
Mes, kurie turime vilties būti su Kristumi kaip bendratėvoniai su juo 

jojo garbingoje karalystėjet- turime išmokti giedoti Mozės ir Dievo Sūnaus 
giesmę, kurioje sakoma: ^Vertas yra Avinėlis (kuris atima pasaulio nuodė
mę), kuris buvo nukryžiuotas, imti jėgą, turtus, išmintį, stiprybę, pagarbą, 
garbę ir palaimiiHiną-/ Žinodami, kad šita naujoji giesmė yra Iniksmoji žinia. 
Evangelija, žadanti palaiminti visas žemės gimine^ mes norime sužinoti kiek 
išmokome anos puikios giesmės, sutartino Evangelijos skelbimo. Mes džiau
giamės ir dėkojame Dievui už suteiktąsias progas skelbti gerąsias žinias 
tiems, kurie turi girdinčias ausis. Taip tarnaujant Viešpačiui, reikia daug 
kantrybes ir tikėjimo, kolei sulauksime pilno Dievo karalystės įsteigimo.

VUi žino, kad mirti* yra ži*vri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra ml> 
rudieji? j tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausit* 
nemokamai. Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL, 60629 
ŠV, RAŠTO TYRINĖTOJAI

Remotleliavimo metu koks 
nors chuliganas tyčia, ar nety
čia išmušė na ujin lėlaitį didžiu
lį langą iš vakarų pusės. 4 

Dabar iš 69th gatvės colio di-. 
durno skylė. j

vaišinamL tos pačios gatvės apart-‘
Be direkcijos— personalą su- mentimame name išmušta di-

vaL, 
tree.

buvo nutrauktos. Tada kaiku- 
rie
deniais, paskaitas skaitydavo

DK. PAUL V. DAKGlS,ir studentams patarimus duo- 
te.R davo knygynu skaityklose.

Grįžtant sovietų karo jėgoms 
į Lietuvą, Algirdui Valeišai jo

dUl'iaid LM4XU.lCX>JLLAfclAlS — ‘.v- — -----------------------•• -------------------------c *t

niams, o čia dabar pamokos *r Vytautas-Valeiša,- daro: 3 mergaitės* kurios kal-;dziulis langas. Kepyklos durų
buvo nutrauktos. Tada kaiku- ~— ------
rie profesoriai, susitarę su stu| pūdytas ir įmestas į Trakų stiumeriam nebus jokio rūpės- '

— a rr nr>n l* »■»««■»£» Kitytcy nni't-nc 4 > Ir 4 ** »U_________ ■'   T ‘ -1 1 t-

Atrodo, kad Valeiša buvo įį gražiai lietuviškai. Taigi ko- langas įlaužtas. Tai vis savo rū 
„..A..j..4„„ j_ j „4„„ s m , _ ..rtTd-.. ,. _ ‘ -lgjes šešėliai. Reikia manyti, kad
ežerų. Kūnas buvo rastas tik-1 
tai už dviejų savaičių nuo Jo ’bos.

TĖVAS IR SQNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telet.: GRovehiU 6-2345-6

čio, kurie nepramoko anglų kai mus Namų Savininkų D-ja at- I _ - 1 • 1 • • •kreips policijos didesnį dėmesį

WeifCntSier yuiiMiiuiiay khdla.qs

meuiuiiips cnreKiOi ius.
^uvKsifne.rn iii. į tarnybos viršininkas patarė

VaijAa*uuo; o—aafiM) chfciiouus ir? jaunam Valeišai, kariu su ki- 
kčis anLią seaumieiu o vai. į |ajs gaisrininkais, išvažiuoti į 

i ei.: ^.1 drCM 3oz.-Z/xa _ ,. . .Vokietiją.
— Negaliu iš Vilniaus išva

žiuoti, jam atsakė Algirdas. — 
Negaliu palikti vienos moli
nos. .; ■ \

j Didelė gaisrininkų daugu- 
rma išvažiavo, bet Algirdas Va 

— leiša pasiliko kartu su motina.
Dar gimnazijos suole savo Mo 

D±t. A. £>. Ufcti V IliCiLAS tinai jis vienos šventęs proga 
utM4 ik vrtiKwiwAd’ jis parašė tokį eilėraštį:

Motto:
Valandos pagal'susitarimą ^Mamyte mylima, ar tu žinai,

mirties. Galva buvo praskelta, j Namas kampinis — Wash- į besireiškiantį chuliganizmų, 

sams pavojingiausia. Ją jie ir-deliuotas. Vidus .puošniai įreng- kime akciją! z -
Jauno lietuvio galva buvo ru- *,naw ir 69ta gatvė. Naujai remo- Rinkiminiai metai sustiprin-

KfcX.: -Ul 6-uo/j

DK. Vv .LL3j^> -HilOlDi aS •
Aau^cmJA IK. MUlErcy L.IOVO

frlVa. ^rv. Kėozie ’MVe.z >XQ/d

Vaianaos pagal sosiiaiimą. jei neat
siliepia, SKamoxnci w»i o-vwt.<

leier. oc o-oorj

SrXviauI ofc MKiy LiSTWO 
orv/ west luurd aireer

DR. K. A. V. JUUAi 
4sy-444'l SO1-M7V3 -

ODOS LIGOS — CHIRUKGIJA 
1UV2 N. W&S ILKN MVC. 
4214 N. wcsickN avk.

' Telefonas atsakomas 12 vai.

'Karp mylim ipes. t^y^nors ;....
[pykstame dažnai ?

Ofiso feu HE
R«zio«nci|os: Pk o-^doi

DR. J. MURAUSKAS
VIDAUS LfvŲ jrcLiMLioiMi 

WES1 /isr O1KEC4 
VALANDOS: rjjiudcueilios, ^tuiraoie 

mais. ketviružuicHiuib ir pcuiaa- 
oiemais nuo o .na / vaL popiet 
ala. susitarus, 

rrečiadięmais uždai y ux.

DR. FRANK
OPT i

KALBA X.1L1 u VaSinj^j. 
2618 W. 71st — i ei. Ja/-oi49 
llknna akis. rriUiKo akinius ir 

•'contact lexises* . 
VaL pagal susitarimą, uždaryta tree.

DR. LEONAS SE1BUHS 
INKSTŲ, JUSLES ts 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: an^ad. nuo L—4 po pietų, 
ketvirtad/Uuo 5—7 -val. vak. 

Ofiso teiof.: 776-2800 
Nau|«s rez. telef.; 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJA^ iR ęniKUKunb

Bendri praktika, spec. MOTfeKŲ ligos 
Ofisai: 2652 WteVT 59th STKb&T 

Tai.:" PR 8-1223
OFISO VALu pirm., anirad.. treciad. 
Ir penkt. 2-4 ir Iwviii. va*. Sėstadie- 
niaig 24 vaL po piety ir Kitu iaulu 

pa^ai susitarimą.

Mamyte,
I • . -

Per ištisus metus Tu vis judi,
[kruti, 

Ir darbas, nors sunkus, Tu mūs
■ ■ [neužmiršti.

Už Tavo meilę triūsą, mes mylim
{ir mylėsim, 

O kai tiktai užaugsim, padėsim 
[kiek galėsim.

Dabar kol dar jauti, vien meilę 
[Tau aukoj am 

Šiądien gi Tau, Mamyt, dar gėlių 
[dovanojam.

Algirdas savo pažadą išpil
dė. Jis pasiliko pas motiną Vii 
niuje, o tėvas, karo bangoms 
įsisiūbavus, išvyko į Kauną- 
pas dukrą. Reikalai taip susi-- 
klostė, kad tėvas su dukterim 
pateko į Vokietiją, o vėliau at
važiavo ir į Ameriką^

Pirmais Lietuvos okupaci
jos metais rusai nelietė Valei
kos ir piof. Karssavino. Ištisus 
metus Karsavinas dėstė Vil
niaus universitete. Jis tiek su
sigyveno su jaunu Algirdu, jam 
paliko gyva jauno studento 
galvosena, greitas susigaudy- 
mas ir nepaprastai didelis pa
siryžimas žinioms kaupti, kad 
•prof. Karsavinas pakvietė jau
nų Valeišą savo atsislentu.

sudaužė, o . vėliau norėdami tas, gan jauku. Senos dekoruo- 
paslėpti savo nusikaltimą, jį tos meniškais paveikslais: Gū- 
įmetė į vandenį. Artimieji jau ibos —• dail. Rūkštelės, gamtos 
ną Valeisą palaidojo, negalė vaizdelis — daiL Šileikio, alro- 
dami pakelbti didžiausio ’ sir- do, Trakų pilis — dail. Vaitie- 
dies skausmo. J.kūno. ' •' ...
. Algirdo Valeišos tragedija' ’Baldai .naųjintėlaičiai, sko- cra'au §a ve 
yra šimtų Lietuvos j aunuolių ningai išdėstyti. Mačiau ir ma- 
tragedija. Okupantas, įsitiki- ,šiny, bene bus. komputeriai. j . . .. ..nęi kad jaunas vyras tavo so‘ Marquette Parko didžiausia5 Charaktertnga; etna tarėte, 

vietinio komunizmo priešas,. lietuvių kolonija. 'Nišai natura- 
žudė jaunus, vyrus ir moteris ■ —.. ■- -_ _
be pasigailėjimo. Sovietų vai- Palyginant, tikinčių į “uni 
džia Katyne nužudė geriausius versalinę dvasių “arba Dievą 
lenkų kariuomenės karininkus amerikiečių pasisakė 94 nuo- 
ir inteligentjią, o Lietuvoje ru šimčiai, o kanadiečių 89%, Ita 
sai miškuose žudė besimoki- __ 
nantį Lietuvos jaunimą. Karas. 
jau seniai-buvo pasibaigęs, bet!
Michailo Susiuvo Lietuvon at
vežti ir į lietuviškas girias pa
leisti stribai ilgus metus be 
teismo ir be jokio tardymo -žu
dė kiekvieną, pasiryžusį už sa
vo krašto laisvę kovoti jau
nuolių. i :

Karsavino žodžiais, jaunas 
Valeiša buvo vienas daugiau
sia žadantis Lietuvos praeities 
tyrinėtojas. 

Pranė BanaityLė 
(Pabaiga)

Gaila, šiandien 9 vaL ryto iš 
mokyklos aikštės, suskambė
jus skambučiui, vaikai rinkosi 
į klases. Koktu žiūrėti: apie-40 

Į— 50 % juodukų. Vakar suskai- 
iš mokyklos 

pradefiliavo apie 20 juodukų 
Western g-vės link.

arba lydimi suaugusių. ’Sunku 
susitaikyti su likimu...

Tad, nežiūrint tamsių debe
sėlių, šešglių, . visi vieningai 
renkime lietuvių institucijas. 
Tautiečiai, daugiau respekto 
mūsų kolonijai! K. Paulius

PETER NEDVAR
Gyv. LaGrange, Illinois

Telef.: TOwnball 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTS TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

P. ŠUE1KIS, 0. P.
ORTHOrtDA^-PRQTEZiSTAS 

Aparatai - protezai. Aied. Ban 
dažaL Speciali-papa I ha Kojornk 
(Arch Supports) ir L L

PERKRAUSTYMAi

MOVING 

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R. š E R t N A S 
Tel. WA 5-8063

2850 We«t 63rd St., Chicago. III. 60629 
Telefa PRotpect 6-5084

Linksmumo arba liūdesio valandom 
graži a utie? L XXtXi

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY IL PETRO (PUT?* *14/AS)

DAUBARŲ SONUS

5525 So. Karlam Ava. — 586-1220

MOVING 

Apdraustas parkraustymas 
H įvairiy atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Pfere 

Telu FRontier 6-1882

GfLtfS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

REMKTTE TUOS BiZNIERIUS. 
KURIE GARSINASI 

-NAUJIENOSE” K

U E L I i v I 
2443 WEST 63rd 

Talafonai: PR 8-0833
STREET
Ir PR 8-0834

✓

r

RELIGIJA EUROPOJE
- ■ . f

-Princeton, N. .J. Kai Ameri
koje religija tebevaidina ame-' 
rikėiečių tarpe tą pačią rolę 
kaip prieš 25 metus, Vakarų į 
Eropoje, pagal George -Gaiiixpi 
surinktas žinias, religija esantil 
bėdoje. i

George Gallupo Amerikos L— ,
Viešosios Opinijos Instituto' 
skyrius GaiHup International’ 
apklausinėjęs 60 tautų, kas] 
apitną du trečdaliu pasaulio 
gyventojų, nustatė, kad Jung
tinėse Valstybėse 56 nuošim
čiai suaugusių amerikiečių sa
ko, kad religija jiems yra '“la
bai svarbi”, kai Vakaru Euro
poje tik 27 nuošimčiai pasakė, 
kad religija jiems yra labai 
svarbi”. Tik dar viena tauta 
daugiau kaip du kartu .gyven
tojų turinti daugiau negu Ju^ 
ngtinės Valstybės yra' Indija, 
kur astuoni žmonės iš dešim- 1 
ties tvirtina, kad ir jiems reli-. 
gija esanti '‘Taliai svarbi”.

Daugelyje Vakarų Europos 
taiilų nuo 11M8 melų pastebė
tas žynius specifinių religinių 
įsitikinimų nuosmukis. Seniau 
(iki 1948 metų anketos) Skan. 
dinavijos kraštuose apklausi
nėtųjų 61 nuošimtis prisipaži
no tikį į jjomirtinį gyvenimą, 
o dabar tokiu bepasisakė 35 
nuošimčiai, kai . Jungtinėse 
Vals'tybėsd tikinčių ,iljpo*iirti- 
ni gyvenimą šiuo metu randa
ma iki 69 nuošimčių, net Vienu

1948 metais.
lijoje “88%, Vakanj TumptTje 
78%, Japonijoje 38%.

Mirė 1976 m. rugsėjo 18 d., sulaukęs 80 metu amžiaus. Gimęs Lie
tuvoje. /: /

Amerikoje išgyveno daug metų.
Paliko nuliūdę: duktė Norma Keltner. žentas Donald, sūnus Ches

ter, 4 anūkės — Kristine Rahberg, jos vyras Randall. Laurie Lukša, 
jos vyras Marą Emily ir Becky Keltner, 2 proanūkai — Shelby Luk
ša ir Tracy Rahberg, švogeris Peter Kuper, jo žmona Martha, švoger- 
ka Anna Nedvar ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. Velionis buvo

Kūnas, .pašarvotas Petkus—Marquette koplyčioje. 2533 West 1 
vyras mirusios Anuos,
71 st Street.

Trečiadienį, rūgsėjo 22 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš kop
lyčios į Šv. P? Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų'-bus laidojamas Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. PETER NEDVAR giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.--

Nuliūdę lieka:
_ Duktė, sūnus, anūkai, proanūkai, giminės.

laidotuvių Direktorius Donald A. Petkus. -TeL 376-2345.

“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” naujam skaitytojui 
' 7722 G«org« SI. lik už $5.t)() metams!
La Salle, PQ., Montreal 690, 

Canada (Rexulian prenumerata — $10.00)

<605-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-1741 -1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAJayette 3-0440

MOHEK.MŠKOS A1R-W5D1T1OMED KOPLYČIOS

Prašome isKirpti ir prisiųsti 

su virš nurodytu 

pren*»meratn« 

noKesciv..

(Pavardė ir vktIjs)

^Tikslui* adresas)

J

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Awociacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

3367 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

r RIMTA KNYGA GERIAUSIA DOVANA 
galima gtvtt .pvikly knygy, kuri cm papuoš kokif 

kfbysu spifitk *r lentyną. 
AhkMndres PikalniikH, MES GRĮŽTAME. Jdomūs jaunu dienų 

atsiminimai ir įvykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 367 psl. Kaina S5.

A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimų jvykių prisimint- 
ir laiko įvykių Ideftuvoje Ir Vokietijoje aprašymai, suskirs- 

< tytLj *12 dėlių. 296 psL, katn* $5. »
Dr. Kaiy% Gnnm, ATSIMINIMAI 4R IK TVS. U lovneuk 

žiais virSelialt. 836 psi. Karinu SKTH). MinkMaiu vrrt SS.OO
Vacį. ŠĖMŲJŲ LfETUVIšKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, I daln. 208 psL. jnsta — SS.UU, mmksiats vii 
^eltaro — $2,00; H dalis. 225 pM.. jnMa — S3.00. mmkA 
tau rtrtehm J . *7 l*o

Henrikai Town — Tamašaaikas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS. 
Pakalnės ir Labguvos apskritys su Įdomiais aprašymais. Uiu- 
straefjomh ir dokumentacija. 336 psL, kaina 36.

P. KesiOnai, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 
parttanų buities romanas 292 puslapių. Kama S3. * 

Jentna Niro ne, TK'IS IR VIENA, >auuybieh AUimiiMina.i 
170 J»l. %

m. Gvdelli, POVILAS MILERIS blogrrfhjos bruofai 
puslapiai ----- ------ --- -------------------- -------- r------

Knyraa uzwkant ’pridėti 25 et p«to ifcteidsmw

t

f

< 43.00

$3.00

Arts s. Hai-tes st, Chic**©, — ta ha vrm

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. -50th Ave«» Cicero, ILL Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
*319 So. LITUANICA AVĖ. TėL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 W£ST 69th STREET REpuhJic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, HL 974-4410

P. J. RIDIKAS
33^4 So. H AUSTEI) STREET Phone: Y Arda 74911

| — HAW E MOS, CHICAGO t. ILL.— Tuesday September 21, 1976



Marquette Parko namų savininkai 

svarsto savo veikalus - r.
inunistuojančių žmonių orga
nizuojami. Aiškiai nustatyta, 
kad i Marqutte Parką besiritu 
si “raudonoji banga” Chicagon 
atsirito iš gana toli, kitų vals
tijų ir už Chicagos ribų gulin
čiu kolonijų.

Kalbant apie pigių butų ko
si j Marquette Parką is kitų ko jonjjas, Stankus gana plačiai 
lonijų. • informavo. Jis pareiškė, kad

Kovoje prieš gerai organižuo reikaias (jar nebaigtas, teoretiš 
ta antplūdi stengiamasi plačiai nelaimėjo, bet praktiškai 
visus informuoti. Organizaci- pavyko laimėti. Iki šio meto 
jų vardu pasiųstas laiškas pre- planuojamų, namų pas mus. nė 

pastatė. Abejojama, ar kada 
bandys juos statyti- i

kaij) maža grupele kingil Į Pirmininkas dan pranešė, kad 
’ dėl Aukštuolio, užpubliiho irgi

Pusi tarinių metu kitakalbiai 
atstovai pamatė, kad lietuviai 
geriau orientuojasi ir Stankų 
pasirinko visų etninių griųnų 
kalbėtoju, o juodžių atstovai į 
sekančius susirinkimus jau ne
drįso pasirodyti, kad nebūtų 
iškelta viešumon apie veržimą į

visus informuoti. Organizaci-

užtarnautus žodžhis nepareik, tm’fe-HįUįąjin^., Jik,Ai%UUiJHelk- WANTED — MALE ?
’ kė, kad kitam susirinkimui jis'taš darbas "■sirteikė'MT'iugiaąh- i ?

kviesiąs respublikonus, ' kUriė čius rtftdlfatus. J - ----------- —
jam viską išdėstys. .Politikos*'Sįoteię' iš LaM±ence*:ft|įšs. t WANTED
kišimas Į namų savininkų rei- mus informuoja, kad Naujinu IGHT FOREMEN .
kalus turėtų būti sustabdytas, pristatymas paštu dabar yra pa'For steel warehouse.

Valdyba pianešė, kad spalio (sitaisęs, todėl yra geresnės ga- & mc
30 dieną rengia banketą ir kvie 
tė visus ateiti. Patarė susirin-

i .. cnanwai oacKgrouna.
'limybės jas platinti. Naujienos . Fluent English and Lithuanian re- 

. . .. . i.,. ■ . • • quired.
. 5 ; $17;000-00 SALARY.
■ ;T 482-7503. -T

ateinu, trečioje dienoje, tad ši
reaC estate for sale 
Nimti, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE cor SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

kusiems dalyvauti atemnačiuo nios ir laiko įvykiai nėra pase-
nę. Stonių sūnus Henry J. Sto- 
nie yra baigęs teologijos bei fi-

zidenlui Fordui, kad jis žino
tu, kas darosi Marquette Par
ke, 1 
ninku stengiasi ardyti gyven- 
toJŲ ramybę. įvairiais nelega- buvo parašyti laiškai, bet rei- 
liais metodais jie stengiasi iš- kalas dar neišaiškintas ir į laiš

se rinkiniuose ir iš anksto už
siregistruoti. , . -- - -

Bendruomenės pirmininkas losofijos mokslus, turi net Ike- 
Bagdžius priminė susirinku- turis-rtų mokslų laipsnius.vir yra 
siems apie Bendruomenės ruo Unitarų bažnyčios ministeriu 
šiamą banketą ir kviete Į ban- Hampton Fills, New Hampsbi- 
ketą ateiti, o artėjančiuose rin re valstijoje* Dėkui u^ ankirty- 
kimuose balsuoti už A. Valuką.^ P[enumeraLos pratęsimą Hir 
ir KazĮ Oksą. Sųšininkimas £iauicą. 
baigias 10:15’. ...... ■ ‘

Susirinkimą dalyvis

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
O. ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJ1MAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

gražiausiai ir tvarkia- kus neatsakyta. Pirmininkui 
mintis 

’šiais metais pakviesti politikus 
Į susirinkimą, šie metai yra rin 
kūniniai, tai nori porina pak
viesti vienus, o vėliau antrus. 
Marquette Parko namų savi
ninkų organizacija yra nepoli- 

i tinė, bet pirmininkas nori pa
politikuoti. Jis pasigyrė, kad 
pakvietė demokratus atvykti Į 
ŠĮ susirinkimą, bet demokra
tams tas kvietimas neatrodė 
rimtas, todėl nei vienas nesu 

' teikė ateiti.
Organizacijos pirmininkas, 

į , pen(]ra plakato tema—žmonės,
kurie taupo, geriau gyvena. Kon 
kurso blankai gaunami taupy
mo raštinėse,.^ plakatus-peikti- 
iki spalio 22 d. Geriausi plaka
tai bus atrinkti valstijos vąržy-i 
boms. --r . j

— Pranas Sekmokas, Vasario 
16 gimnazijos Rėmėjų komite
to narys ir stipendijos, meceną- 
tas, patikslina, kąd gimnazijos 
mokinių padidėjimo , nuopelnas : 
priklauso visoms lietuvių orga 
nizacijoms ir visiems lietu
viams, sieloj autiems šios. mok-.

ginusiai užlaikomą ^larquette į f^jp paĮ atėjo į galvą 
Parko koloniją.

Pirmininkas priminė susirin 
kusiems, kad šioje geležinke
lio pusėje jau yra 19 juodžių 
namų, apkalinėtų lentinis. Tai 
reiškia, kad tos nuosavybės ei
na niekais.

Į namų savininkų susirinki
mą atvyko klebonas A. Zaka
rauskas. Jis patarė susirinku
siems tvarkingai ir teisėtam 
priemonėm kovoti už nepažeis 
tą musų koloniją. ’

Susirinkime paaiškėjo, kad 
tos eisenos i Marquette ir pas
tangos eiti po teismus yra ko- demokratų vardu paleido ne-r

— Field Gamtos muziejus ir 
Shędd akvariumas, esą prie 12- 

itas ir Lake Shore'Dr.', ]
įėjimo mokestį ■■ suaugusiems1 
iki $1.50, $3.50 šeimai ir 50ę.jaų

— Stepas Ivanauskas iš Mar^ 
quette-Parko, pratęsdamas pre
numeratą,atsiuntė penkinę Nau 
jienų parainai.Tos apylinkės tau 
tietis užsisakė Naujienas 6 
mėn., bet pavardės prašę nemį-4 

/ j nėti. Dėkui iž auką ir už dėme- 
sj.- r
v — P. Beleckas iš Longqufl

WATCHMAN
4 day — 40 hour week. 

J Pę^lJįrihour to stWt
MUST SPEAK SOME ENGUSH,

1432 
k Call Don Ędwajxįs/

2264800.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 Vv. Cermal. Roac Chicago IF Virgiui? 7-7747

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

• IŠNUOMUOJAMAS 3% kam. 
butas ! aukšte iš' fronto nuo 
spalio-1 d: —'3548 Šo. Emerald 
Ave., telef? LA 3-1387:

NAMU PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS —
— NOTAfclATAS — VERTIMAI

RENTING IN GENERAL 
' N u b mos

pakelia ap§igyyęno Brassard, _PQ, Caha 
’ da. Ponia K. Matuck grįžo iš ^ra

■ -^-Usaros.atostogų Į namus Edst 
nuoliams nuo 6 iki 17 metų bei ] čhieagoj Ind i
studentams.Penkiadieniais, nuo į.Čikagos Uetuvau šach- 
9 ryto iki 9 vai. vęk. visiems matųrKlubo susirinkit^, t Įvy-
jimas nemokaihas. kusį rugsėjo ! 7 d. JaunimcTceh-

“ n'1" - * — . ' ’ .r . X * -» ■ » V--- - *
2 'Y 'l Y Y m *'• ■ 1 • -< *

studentams. Penktadieniais, nuo

. — -t- —r------------
MISCELLANEOUS 

•- Įvairūs. Dalykai

. $ POLKOS VAKARAS

TREČIADIENĮ

H.

<5=

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233

jinias nemokamas.
— Standard; Federal Taupy

mo bendrovės visos 5 Įstaigos 
prisideda prie, IIlinoLs taupymo 
organizacijų skelbiamo plakatų 
konkurso apylinkės 3—12 sky
rių mokiniams ir;kiekviena js- 

Ub pirUHUIUKaS, . ..
pate būdamas respublikonas? Premijoms po ?260.

SIUNTINIAI J LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, HI. 60629. — Tel. WA 5-2737 

3333 So. Halsted ?♦., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

MARIA NOREIKIENfi — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th SL, Cliicago, iri. 60629 • Tel WA 5-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies Įvairių prekių.
MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ.

tre, atsilankė 12 ašmenų. ‘Pir? 
miausia atsistojimu ir vienos 
minutės susikaupimu buvo pa
gerbti mirusieji klubo nariai: 
Stangius, jnž. Rimkus, P. Kai- 

I vaitis, N. Binderįs i^ p.uvęs pir
mininkas V. Karppška.

Naują’valdybą sudaro: pirm, 
inž. Algis Litvinas ir sekreto
rius - bei iždininkas* Algis Dar- 
gužisf?xNi^rta dalyvauti Čika
gos ir” apylinkės Parkų Klubų 
varžybose, o taip pat suruošti 
8 ratų turnyrą šveicarų sistema. 
Po trumpo pasitarimo buvo su 
žeistas žaibo turnybas,kuria
me dalyvavo. 10 žaidėjų. Turny
rą laimėjo Almis Šalkauskas, ži 
nomo mūšų šachmatininko Pra 
no Šalkausko sūnus, surinkęs 
13 taškų; su 12% taško antrą ir 

___  _ __ ______ ,trerių-3detaįq}asidalino--R:.rRą- 
slo institucij os ir lietuvybės tvir -rnaŠauskas ir’A. Zujtis.’^ A7Z.

Naujienoms reikalingas ■

MOVING — Apdraustas perkrausimas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. NaujauŠ kraustymo 

įrankiai. Hgu metu patyrimas^.ų

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST, CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209

X --

Jauną, vyr^ ar-.mąterį^pmokyš^^^sĮO-ama
to. Darbo į valandomis^ informacį^. ; prašome 
kreiptis'šiuo^telefonu::..;L7

? -■UA1-61Q0. 1

4

C

NAUJIENOMS Hemet snMo 80 metu. Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje

biamat Naujieną platinimo vajus.
NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtu lietuviu laisve, 

neidamos ir nesidėdamos 1 sandėrius su okupantais ar jq Įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes, ju bendru Institu
cijas ir remia rišu lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuviu daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltiniu ilteiju laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
skelbdama platinimo valu kreipiasi i visus lietuvius pasekti lieturiSKos 
spaudos pirmūnu pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų reneswm.
KAINUOJA: Chlcagojt Ir Kanadoje metame — $30.00, pusei metų — SHD0, 

trims mėn. — $330, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14*00, vienam mėn. — $230. Užslenluo. 
te — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savalty nemokamai

Prašoma naudoti žemiau esančių atkarpų.

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIU ISTORIJA ,
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 (188)4959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus- darbu^ . 664 > psL Kaina1 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija. \ .

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro (kaucija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos,’ skaityklos,1, ban
kai ir kt. ■ ' ' ; x

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderį ’ • ’• i ‘ ? <

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pasiųsti: ■ . •*.u

1739 So. Halsted St, Chicago, BL 60S08

NAUJIENOS, 
P 39 So. Halsted St. 
Chicago, HL 60608

Q Siunčiu  doL Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio 
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą,

□ Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vienų savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų^

PAVARDĖ IR VARDAS

idres as

MaOjUNOS, Crt^AGO K ILL,-*-- Tvtsday Stpttmtxr 21, 1976

PUIKI KNYGA; PARAŠYTA SU MEILE
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS t • ■ :

Dr. Juozas Dsupsrss. ŽEMtS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju da
lių: žemės ūkio švietimo problemos ūkininku krašte. D dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje. _

t ■ i

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuviu tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovus gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
nių ir kultūrinių laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūkį atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa
saulį išblaškytu lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūnninkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuvių daugumai, vpač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyca 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai”.

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00. 
Gaunama Naujienose.

čekį arba Money Orderi siųsti tokiu adresu: sf

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 

Givę pinigui, tuojau knyga pa^ųdsa*.
...I 1.T- —.—-Ii ' • I . ' *4 * .1^—^*<*4^^**^*-

—

ERDVUS mur. 3 .meg. bungalow i 
vakarus nuo Californiįos ir 62. Nau
ji-alum. langai, did. garažas.

1% AUKŠTO mūr. Puošnus butas 
savininkui ir dar geros pajamos. Ar
ti 59 ir Talman.

PELNINGAS . investavimas —- tri-

Žemi taksai. Brighton Parke.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878

Gęras-maistas. Polkos orkestras Ju apaitm.. med.Jr bjznio patalpa. 
Kiekvieną trečiadienio naktį.

R E D L Y O N
:. . > . 3009 Chicago Road

Šteger, Illinois 60475
754-1370 2 ACRES ESTATE. 8 room residence 

with 2 baths.
Lemont area. $125,000.

Tel. 257-7950.
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
. ’_.. . Pardavime* Ir Taisymai

1644 WEST 69tt» STREET
; Tetėfj RFpoblIc 7-1941

-5: ąttjWpasidaretę /
SAVO TESTAMENTĄ? ?

-< • * ’• Z ; - - » ■ A -- ’

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta;“Sūduvos” išleista

; r KAIP SUDAROMI

Su legališkomis ■formomis
Knygą su formomis, gauna

ma ‘Naujienų’ administracijoj, 
Knygos*kaina $3.ųŠu legališko- 
fmis formomis — $3.50. •

’Užsakymus su Money orde
riu siusti: ‘Naujienos”,-1739 S. 
HalstedjŠĘ* Chicago Ill. 60608.

DRY CLEANING
BUSINESS

1975—1976 AWARD "WINNER
3 RETAIL Outlets in

PRIME Northwest Suburban
Location.

Contact R. C. OHLERS
BAIRD & WARNER

368-5767

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

Į SUNNY HILLS, FLORIDOJ, 
kur auga nauja lietuvių koloni
ja, skrisime lapkričio 5 dieną.
Platesnių informacijų kreipki

tės i Mariu Kiela —v
(312) 434-9655.

4 ★ Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pafe'svąjbiausias'reikalas ir 
Būtiniausias uždavinys: ■ Dėl tie- 
Sosnf^frisyBės 'Nau'jiėhdš • nie
kuomet nebijojo .irjiebi j o kon
frontacijos,. nors dabar daug 
kas nori Įvesti madą, kad ben
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis, aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems. . i
į Naujienos buvo ir yra už de
mokratiją .ir, toleranciją. Deja, 
jos negali' toleruoti Lietuvos 
okupacijos >< toleruotu ir palikti , 
Įvairių tipų, bendra darbiau to jus 
visiškoje laisvėje.v ;
■: Todėl šio-pasimetimo ir iliu
zijų laikotarpiu Naųijenos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity
tojus.- '

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINFKAS. 4065 Arehar Ava 
Chicago, UI. 10632. Tai. YA 7-5980

ELEKTROS ĮVEDIMAI 
PATAISYMAI.

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 
rantuotai ir sąžiningai.

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

Tel.: 927-3559

ga-

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. Tel 254-7450 1 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
Iškvietimai, pildomi piiretybės pra

šymai ir kitokį blankai.
■— n———— ■ ■— i e

į,f- . As iį> .’v.Vf
.—. ^Poatostoginis -Lietirtnų 

Pensininkų S-gos susirinkimas 
šaukiamas šių metų rugsėjo 
mėn. 21 d. 2 p. p. Gage Park 
Fieldhouse patalpose. Prašo
ma skaitlingai dalyvauti ir ak 
tyviai reikštis Sąjungą liečian 
čiais klausimais. Valdyba

RADIJO iEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA,

Only you 
can pruYuct 

'/r forest fired

PLEASE 
BE 

CAREFUL!
CHICAGO, ILL. 60629

'sv

.. Budraitis Realty Co..
PIRKSIT — PARDŪOSIT — 

NuoMOsrr.
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaus
BALYS BUDRAITIS

4369 ARCHER AVE. CHICAGOJE 
Tel. 254-5551

133-TA IR ARCHER AVĖ.- 
TeL 257-5861

VERTINGŲ NAMŲ GALERIJA
ANT HICKORY KALNO prie ąžolyno 

11 m. 7 kamb. rezidencija ir 2 auto ga
ražas. Savininkas ligonis parduoda už 
$52,700.

VIENINTELĖ STILINGA 6 kamb. 
9 m. rausvo mūro rezidencija ir 2 
šuto garažas. Puikus vidaus planas. 
Marquette Parke. $29,750.

MŪRINIS — MEDINIS pajamų na
mas. 2 butai. Pirkėjui tikras radinys, 
Marquette Parke. $29,900.

17 M. DIDELIS 2 aukštu mūras ir 2 
auto mūro garažas. Radiant šildymas. 
Marquette Parke. S38.000

2 BUTU moderniai įrengtus namas 
•tž Kedzie žaliame parke. Virs $4,000 
pajamų. Kainuoja S30.000.
4 BUTU mūras prie Maria High. Nau

jas gazu šildymas. Nauja elektra. 3 
auto mūro garažas. S44.900.

PLATUS LOTAS arti šv. Kryžiaus 
ligoninės Pigus,

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

Tel 737-7200: arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTOR? 
Namu 5taM*< Ir Remontai

PETTING CONSTRUCTION
7152 South iKedzie Avenue 

Nauii namai ir remonto darbai 
atliekami sulig užsakvmu.

JULIUS FETINGIS, savininkas 
778-8165

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS BUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVR 

Chicago HI. 60609 Teel. VI 7-3447

D f M e s i o 
<9—m aMf’Airc vAiPtjciTnjai 

Tiktai $74 pusmečiui automobilio 
liability apdraudimas penrinlnkami 

Kreiptis
4. L A U R ? 7 1 S 

4645 So. ASHLAND AVB. 
523-87/5

BEST THINGS IN UFE
Call Frank Zapolis

GA 4-8654

State Farm Life Insurance Company

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 

psiF vieninteli 
lietuvį kailininką 

Chlciįx>)e

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ 

TeL 263-5826 
(įstaigos) ir 
677-8489 

(buto)
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

tlatuvlŲ kalba: Yąsdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
’’•00 v. popiet. — Šeštadieni ir 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

TeleL: HEmloek 4-2413

—■ Galionas vandens sveria 
daugiau" žiemą negu vasarą, 
nes ir vanduo nuo šalčio trau-

185 North Wabaah Areno* 
2nd Floor Chicago, DL 60601

SKAITYK IR KITAM rATARK 
SKAITYTI ’BAUJIKKAS"




