
^cnodica]
Was^n3ton

The First and Greatest
Lithuanian Daily in America

The Lithuanian Daily News 
Published by The Lithuanian News Publishing Co.t lac,

1739 So. Halsted Street, Chicago, IIL 60608 
HAymarket 1-6100

you lxvu Price 25C

Over One Million Lithuanian 
In The United States

Chicago, Ill. — Antradienis, Tuesday, August 26, 1Ū80 Nr. 164

ALIAS PAD LENKIJOS VALDŽIA
Ii PRAŠĖ UŽTARTI

» . ' ■

Kongresmanas Charles F. 
Dougherty (resp., Pa.)' ALTos 
pirmininkui dr. K. Šidlauskui at
siuntė kopiją Brežnevui rašyto 
savo laiško, pasirašyto ir daugiau 
kaip 30 kongresmanų, kuriame 
prašoma išleisti ukrainietį žmo
gaus teisią komiteto narį:Via- 
čeSlovą ChornOvilį.

Dr.. Ki Šidlauskas, dėkodamas 
už tai; pasiuntė kongresmanui 
Dougherty raštą, prašydamas 
daryti pastangą, kad būtą išlais- 
vinti lietuviai. Helsinkio susita
rimo įvykdymo stebėtoją grupės 
nariai:. Balys Gajauskas, Mečis- 

, lovas Jurevičius, .Viktoras Pet
kus, Algirdas Petkevičius.

.UŽTARŲ PABaLtIEČIUS
Kongresmanas E.* Derwipski 

(resp., IH.) deda daug pastangą, 
kad būtą skiriamos reikiamos lė
šos Radio Free Eurdpe/Radio 
Liberty ir kad ta stotis nebūtą 
keliama iš Europos į JAV.

Tuo reikalu kongresmanas 
Derwinski suėjtvj ryšį su Bal
taisiais Rūmais/ kreipėsi į JAV 
tarptautinio radijo vadovą dr. J. 
Gro’noūskįį j Valstybės sekrieto- 
rių E. Muskiė. Toje akcijoje su
silaukė gražaus pritarimo iš kitu 

• savo kolegą kongresmanų. Kon
gresmanas'; Derwinski- taip pat 
rūpinasi; kad; Lietuvos: pasiunti
nybė turėtą 'reikiamas, savo eg
zistavimui lėšas. ... ’ f t'

"• •'■/'.v-/T* .

-/ iš Afrikos gali;
' IŠ LIETUVOS -^ NE

; Vokietijos sostinėje-Bonoj ė šią 
vasarą buvo-sušauktas septintas 
tarptautinis bažnytinės muzikos 
kongresas. -Dalyvavo1125 atsto
vai iš- 40 kraštų. Bifv'o/atvyku
sių net iš Afrikos,'o iš pakviestą 
iŠ-Lietuvos buvo gauta Telegra
ma :: “Adveljire mon- pošsumus” 
— Negalime atvykti. - •

Į tai būvo'iatkreiptas Vokieti
jos spaudos dėmesys. Apie tai 
ALTą painformavo dr. R.A. Ske-" 
ris laišku iš Vokietijos.

(ALT Informacija)

UGNIKALNĮ LANKO 
TURISTAI

VANCOVER, Wash. (UPI) — 
Nuo liepos 4 d- ugnikalnio Mt. 
St. Helens aplinką aplanko vi
dutiniškai apie 4,300 turistų kiek 
vieną dieną. Vietos gyventojai 
juos aprūpina suvenyrais ir net 
specialiais užkandžiais.

Prie 504 kelio yra užkandinė, 
kurioje siūloma kalnų kepsnys 
— mountain burger. Daugelyje 
vietų siūloma žiupsnelis gražiai 
supakuotų volkano pelenų, marš 
kinių su atatinkamais užrašais ri 
kitokių suvenyrų. Pati Mt. St. 
viršūnė nesimato; ji apsupta 
miglos.

Helmut Schmidt

< j KALENDORĖLIS
Rugpiūčio 26: Pandvina, Zefe- 

' rinas, Ugnė, šilką, Algminas, 
žva’gūnas.

Saulė teka'6:10, leidžiasi 7:35.
- Ryte lis, oras atvės.

KALINAMUOSIUS
IZRAELIS NUMUŠĖ 
SIRIJOS LĖKTUVĄ

TEL AVIVAS, Izraelis. — Iz
raelio lėktuvai kiekvieną dieną 
praskrenda pro pietą Libano 
erdvę ir tikrina, ar kartais pa
lestiniečiai nesirengia pulti Iz
raelį. Vakar-^Libano padangėje 
atsirado Sirijos lėktuvas. Susi
darė įspūdis, kad jis norėjo už
pulti Izraelio lėktuvus. Bet siri- 
jiečiams nepasisekė.

Izraelio karinė vadovybė pa
skelbė trumpą pranešimą, kurį 
gavo iš vieno savo lakūno: “Ko
voju su vienu -.-Sirijos lėktuvu 
MIG-21. Mačiau jį, krintantį že
mėn”. Visi Izraelio lėktuvai grįžo 
į savo bazes.

Sirijos karinęs vadovybės pra
nešimas patvirtino žinią, kad 
vienas jų lėktuvas nukrito pietą 
Libane.

A KUBIETIS UŽPUOLĖ
/ SAVO SPONSORIŲ
' BERkEtŠY;.-■Criz TAP) — 
Ulises Sanchez ir Jose Caritre- 
ras sudarė darbo ir buto garan
tijas kubiečiui pabėgėliui Pedro 
Tartabul. Rugpiūčio 7 d. jie su
ruošė yaišęs, tikslu atšvęsti jo 
atvykžęią -Amerikon. Laįfe&y^, 
šių ;27" m? TdiJ^iųl pasiūleį^^ 
nai' vfešniai padori^ kompanfc. 
joje nepriimtiną pašjųlymą. Jo 
sponsbriūs;' jose Contrėras jam 
pasakė išeiti laukan atvėštį. Tar
tabul išėjo, bet tuoj, grįžęs] į pei
liu sužeidė.;: ' 'G \

Berkeley -miesto teisme Tar
tabul prišipąžinb kaltu ir gavo 
metus kalėjimo., ■

ORO TARŠA PRISTABDO 
LIGOS PLITIMĄ

WASHINGTON. — Science 
žurnalo rugpiūčio 22 d. laidoje 
rašoma, kad vėžio ligo's celių 
pūtimą pristabdo oro tarša, ži
noma.ozono vardu. Tyrinėjimus 
tuo reikalu darė Washington© 
universiteto Medicinos mokyklos 
mokslininkai.

— Du Zimbabvės policininkai 
nušauti susidūrimuose su prem
jero Robert Mugabės partizanais.

Helmut Schmidt turėjo va
žiuoti į Rytų Vokietiją ir 
bandyti pagyvinti prekybą, 
bet jis dabartiniu metu atsi
sakė vykti į Rostoko pakraš
čių salą ir tartis neramiais 
laikais. Galės tartis, kai Len

kijoje pasibaigs streikai.

Amerikiečiai- leidžia. Ų erdvę JEteliaųtojįs/fotograf 
kurie iš labai didelės tolumc’s fotografuoja planetas

ir siunčia Žemėn spalvotus paveikslus.KOMPARTIJA PRIVALO NESIKIŠTI " I TEISMU REIKALUS
j^DRĄSUS KINUOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO 

Pirmininko pareiškimas teisininkams

TEHERANAS, Iranas. — Ira- džios paskirti agentai, tuo tarpu 
no vyriausybė pasakė, kad sek-j ateityje lenkai turės teisę išsi- 
madienį vienoje provincijoje rinkti demokratines darbininkų 
rastas didelis šnipų lizdas. Ten unijas, 
rasta daug įvairios sprogstamos; 
medžiagos. '

Oficialus -pranešimas nesako,.' -T 
kieno tas šnipu lizdas buvo, bet , 
iš smulkmenų atrodo, kad jis 
galėjo būti amerikiečių, nes ten’ 
rastos stambios sumos pinigų. ’

Dalis suimtųjų yra užsienie-L
čiai, bet taip pat yra daug vie-
tinių. Suimtieji gali būti Į^ata-Į sekniadienį pa
ikai, gjvenantięji Irane nuo se- reiškėį partijos sekretorius Ed-

•

Pekinas. — Kinijos Aukš
čiausio liaudies teismo pirminin
kas Jiang Hua pareiškė teisinin
kų konferenccjjoje Pekine, kad 
Komunistų partija turi liautis 
trukdyti • teismo darbą krimina
linėse bylose ir daryti įtabos į 
sprendimus. Jo kalbos svarbiau
sias mintis sekmadienį pakarto
jo Kinijos žinių agentūra Xin
hua. Jiang Hua tarp kita pareiš
kė: “Mes turime panaikinti par
tijos komitetų kišimąsi į teismo 
darbą peržiūrint kriminalines 
bylas ir tvirtinant sprendimus. 
Mes reikalaujame radikalių pa
keitimų- Jis reikalavo, kad teis
mai turėtų būti nepriklausomi 
ir tai turėtų išplaukti iš parti
jos vadovybės nutarimų.

Kaip žinoma, visose komunis
tinėse valstybėse sprendimus da
ro kompartija bei KGB milici
ja, o teismai jų nutarimus pas
kelbia įtariamiesiems. Manoma, 
kad Jiang Hua pranešė apie teis
mų reformas su kompartijos ži
nia. o Nacionalinis Liaudies kon
gresą?, einantis Kinijos parla
mento pareigas, šeštadienį pas
kelbs tuo reikalų partijos prita
rimą ir nutarimą.

Sekmadienį taip pat paaiškė
to. kad devyni Kinijos laikraš
čių redaktoriai bei rašytojai įs
ojo j Missouri universiteto Žur- 

nalizmo mokyklą. Tai yra pir
moji kiniečių žurnalistų grupė, 
šleidžiama studijoms į užsienį, 

po kultūrinės revoliucijos. Mo
kyklos dekanas Roy M. Fisher 
pareiškė, kad jie studijuos du 
metu, siekdami magistro laips
nio.

— Pirmadienį aukso uncija 
kainavo $635. • ‘ - - -

ATVEŽĖ 10 TŪKSTANČIŲ 
SOVIETŲ KARIŲ

NEW DELHI, Indija. — So
vietu karinė vadovybė šiomis 
dienomis lėktuvais atvežė į Af
ganistaną dar 10,000 kareivių. 
Iki šio meto rusai skelbė, kad 
Afganistane buvo 85,000 Sovie
tų karią. Kovą metu žuvo dido
kas rusų skaičius. Vien tik pra
eitą savaitę apie 1,000 rusų žu
vo, bet dar daugiau jų buvo’ su
žeista.

Visi naujai atvežtieji iš aero
dromo permetami į Herat pro
vinciją. Manoma, kad rusai ban
dys apvalyti minėtą provinciją 
nuo musulmonų, kovojančių 
prieš Sovietu karo jėgas. Rusai 
išgriauna jiems nedraugiškai nu
siteikusius kaimelius, bet parti
zanai vėliau nusus užpuola. Dvi
dešimt keturių mylių atstumoįe 
nuo Kabulo paskutinėmis dviem 
savaitėmis rusai neteko apie 
tūkstantį karių. Sužeistuosius 
rusai paskuboYnis išveža į Ru
siją.

STREIKUOJA PRANCŪ
ZUOS ŽVEJAI

PARYŽUS. — Prancūzijos 
žvejai streikuoja jau antna sa
vaitė, protestuodami prieš žuvies 
kainą sumažinimą ir žvejų at
leidimą. Uždaryti uostai kanalo 
zonoje pakenkė turistinėms ke
lionėms į Angliją. Sekmadienį 
buvo atidaryti tik trys uostai.

— Afganistano “prezidentas“ 
Babrak Karinai sudarė rezisten
cijos grupes- ne tik kovoti su 
partizanais, bet ir su visais, prie
šingais Sovietą okupacijai.

TIRS DIPLOMATINIO NELIE
ČIAMUMO PIKTNAUDOJIMĄ

LONDONAS, (AP) — Brita
nijos parlamentas žada ištirti 
d plomatinio neliečiamumo pa
naudosima net kriminaliniams v
nusikaltimams. Užsienio reikalų i CHICAGO, Ill. — Du šimtai 
komiteto pirmininkas Anthony, Chicagos ]ietuviu organi2Uotai 
Kęrshaw pareiškė, kad tarp dau- demonstravo chicagos miesto 
gelio skundu yra vagystės is.centre suruoštoje demonstraci-1 
krautuvu, pavojingas vairavi-Į joje> kurioje lajsvi piMai ro 
mas, taip pat ginklų ir narko- 1 tes[avo prie§ Jenku valdžios eko_ 
tiku šmugelis. Paskutiniu metu notaįnį dargininku išnau. 
po diplomatine skraiste yra vyk dojįnia 
domos žudynės. j praeita šeštadienį Chicagos

A. Kershap nuomone, aiplo- j mies{0 c’ntre susirinko daugiau 
matinis neliečiamumas galioja' negu 10 ()O() -moniu ikinti 
tik atliekant diplomatinę tarny-. streikuojančius Lenkijos darbi. 
bą. Jo nustoja, kai diplomatas ninkus, reikalaujančius ne lik
ar jo šeimos narys užsiima kri
minalistine veikla.

IRANE RASTAS ŠNIPŲ 
CENTRAS

Sekmadienio vakare pats. Gie- 
liekas pranešė, kad jis i____

Babiueho- vadovautą Lenkijc. 
vyriausybę,- paskyrė e konom istą 

, Pinkowskį naujai vyriausybe: 
, sudaryti ir apgailestavo, kad vi- 
, sas reikalas tiek užsitęsė..
t ’ —- Mes įdarome dideles, pakai- 
į tas-.partijos vadovybėje ir vy- 
; riam^bėjie; •— i

nų laikų. Pats Chomeini paskel- vardaį Gierekas. 
bė, kad Irane dabartiniu metu ■ 
dar yra apie 40,000 katalikų. ■ 
Anglikonų buvo apie 800, bet jie 
buvo persekiojami, išvaryti iš 
Irano.

GENEROLAS C. D. HWAN

I - Iš komunistų partijos politi
nio biuro centro komitetas iš
metė propagandos vedėją Jerzy 
Lukaszewicz. ūkio pland vedėją 
Tadeusz Wrzaszczyk ir ūkio or
ganizavimo pirmininką Zdzislaw 

ATSISVEIKINO SU KARIAIS i Z3n<iarowsi. Kabinete padaryta 
' didelių pakaitų, išmesti visi vi- 

SEOUL. P. Korėja.— Genero- cepremjerąi ir trys ministerial., 
las Chun Doo Hwan, įtakingiau- Pirmiausia buvo atleistas minis- 
sias Pietų Korėjos kariuomenės teris pirmininkas Edward Ba- 
vadas, nuvyko į didžiausias ka- biuch. Premjero pareigoms įga- 
reivines, kad galėtų išsto’ti iš ka- Įjotas 'Jozef Pinkowski, dirbęs 
riuomenės ir atsisveikinti su ūkio planavime. Naujo kabineto 
kariais. 1 jis dar nesuformavo, bet skuba

Gen. Chun D. Hwan žino, kad jį sudaryti ir paskelbti.
šiomis dienomis jis bus išrink-( Gierekas per radiją pasakė 20 
tas karšto prezidentu. Preziden- minučių kalbą, kuria jis nusto
tas turi vadovauti visam kraštui, bino visą kraštą. Iki to meto 
o ne tiktai karo jėgoms. ' valdžia spyrėsi prieš laisvai de-

Pietų Korėjoje yra keli tūks- mokratiškai renkamas darbinin- 
tančiai Amerikos karių, kurie kų unijas, o dabar jis sutiko su 
labai nepatenkinti generolo C. šiuo svarbiausiu darbininkų rei- 
Hwan nutarimu tapti prezidentu, kalaviinu, nes sekmadienį visa- 
Kraštui būtų buvę daug geriau,' me krašte jau streikavo 200,000 
jeigu krašto vadovybė būtų per- lenkų darbininkų.
ėjusi į civilinių žmonių rankas, j Gierekas nutarė daryli pakai- 
Generolui Hwan tapus preziden- - ■- —
tu, visa krašto valdžia bus vie 
no žmogaus rankose.

Buvo karių ir politikų grupė, 
siekianti demokratinės santvar- 
kos Pietų Korėjoje, bet šiandien 
atrodo, kad civiliams bus iškelta 
byla už “perversmą".

Sekmadienį sustreikavo 
dalis LOs Angeles elektros ir van
dentiekio darbininkų. Unijos va
dai pataria gyventojams nenau
doti vandens, o troškulį 
sinti alumi.

mal-

— Hilton Head Island, 
buvo susirinkę 22 valstijų-J P1-0*, 
kurorai. Jie įsteigė organizaciją, 
kovojančių prieš radikalų gru
pes, siekiančias panaikinti mir
ties bausmę. _ ,. Į

. JANCIUS LENKIJOS DARBININKUS !
DU ŠIMTAI LIETUVIŲ DALYVAVO LENKŲ 

PROTESTO DEMONSTRACIJOJE

pagerinti ekonomines gyvenimo 
sąlygas, bet ir teisės turėti sa
vas demokratines darbininkų 
unijas. Iki šio meto unijų reika
lus tvarkė komunistinės val-

Euphrosine Mikužiūtė pasakė 
kalbą apie reikalą padėti strei

kuojantiems Lenkijos 
darbininkams.

LIBIJOS DIPLOMATAS 
NORI LIUDYTI

VIENA, Austrija. — Libijos 
diplomatas Mansur Kiklia, iš 
Washington© važiavęs tarnybi
niais reikalais, pareiškė, kad jis, 
būdamas Washingtone, pranešė 
Senato komitetui apie norą liu
dyti Billy Carterio byloje, bet 
komitetas jo' nekviečia. Kiklia 
yra labai gerai informuotas apie 
Billy Carterio reikalą.

— Sovietų valdžia užtikrino 
Japoniją, kad prie Okinavos sa
les sugedęs povandeninis laivas 
neturėjo atominių ginklų. Jis 
užsidegė Japonijos teritoriniuo
se vandenyse.

j
tas, kai Lenkiją pasiekė žinia*.

aTIėiHo aP*e *^merik°s uostu darbininku
nutarimą padėti streikuojan
tiems Lenkijos uostu'darbinin
kams. Jie atsisakė iškrauti iš 
Lenkijos į Ameriką atvežtą mė
są. Gierekas slėpė nuo Lenkijos 

! darbininkų, kad valdžia skriau
džia darbininkus, duodama jiems 
atmatas, o geriausius mėsos ga
balus parduoda užsieniui. Žinia 
apie gendančią Lenkijos mėsą 
uostuose sukėlė dar didesnio 
pasipiktinimo. ,

Bet sekmadienio rytą Varšuvą 
pasiekė dar kita žinia, Chicagos 
centre buvo suruošta milžiniška 
demonstracija. Daley aikštė bu
vo kimšte prikimšta. Kalbas sa
kė Illinois valstijos gubernato
rius, Chicagos miesto merė, Len
kų Susivienijimo Amerikoje pir
mininkas, keli kunigai, įvairių 
tautu politikai. Jie drąsino strei
kuojančią Lenkiją ir smerkė ko
munistinę lenkų valdžią, taip 
žiauriai išnaudojančią darbinin
kus.

Didžiojoj miesto centro aikštėj 
buvo ne vien lenkai, bet ir kitų 
tautybių žmonės. Jie drąsino 
streikuojančius ir ragino visus 

] padėti atstovams. Daugiau negu 
du šimtai lietuvių įžingsniavo į 
aikštę ir prie estrados sustatė 
vėliavas. Lenkų vadai, pastebėję 
tvarkingai atžygiavusius Chica
go’s lietuvių atstovus į lenkų de
monstraciją, labai apsidžiaugė. 
Jie plojo lietuviams. Niekad 
anksčiau lenkai nepajėgė su
ruošti bendros demonstracijos 
su lietuviais, bet kova pačioje 
Lenkijoie sujungė visus.

Vėliavas ir plakatus nešė Chi- 
; cagos Lietuvių Tarylios pirmi- 
' ninkė Euphrosine Mikužiūtė, 
1 Chicagos Lietuvių Tarybos narė 
Į Jūratė .Jasiūnienė, krikšč. demo
kratė Ramunė Tričytė.

Penktadienio vakarą jos suor
ganizavo’ šią demonstraciją, te
lefonu sukvietė žmones, nupiešė 
ir paruošė plakatus, šeštadianį 
organizuotai atvyko j demonst
raciją, pasakė kalbą ir išgarsino 
kovojančių lietuvių vardą ne tik 
Amerikoje, bet žinios apie lietu
vius pasiekė ir streikuojančią 
Lenkiją.



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

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 

JONĄS ADOJ4AVICIUS, M. D.
< . - - ■■■

VYRO GYVENIMAS IR JO PROSTATA
Tvarkingas lytinis gyvenimas yra Tvė
rėjo nustaytas vyro sveikatos užlaiky
mui, o ne kokiam ten pažeminimui bei 
paaukštinimui. (Gyvenimo tiesa)

Vyrai dažnai domisi, ar jų krypstama nuo sveiko sunkaus 
prostatos negerovės turi ką nor 
bendro su jų lytiniu gyvenimt 
(sex)..Medicina atsako, kad lai] 
— turi. Prisilaikymas visuome
ninių - moralinių dėsnių yra ge
riausias kelias į prostatos svei
katingumą. Šis reikalas nėra jau 
taip paprastas. Reikia savus nu 
siteikimus palenkti visuomeni 
niam reikalui. Iš kitos pusės, 
reikia atsikratyti lytiniame gy
venime kenksmingų žmogui prie 
tarų, būk tvarkingas lytinis gy 
vemmas pats savyje yra žmogų 
žsminąs, nešvarus ir dar koks 
kitoks.

Prostatos veiklą nustatė Tvė
rėjas. Jos uždavinys yra gaminti 
prostatos sekretą. Kai jo pakan 
kainai pasigamina, tai jis turi 
būti prašalinamas. Tas prašali- 
nimas turi būti pilnas — visiš
kas. Išeina, kad prostatos svei
kata reikalauja, kad ji būtų pil 

■ nai nudrenudta.

Tvarkingai pilnas lytinis gy
venimas yra prostatos 

sveikaton kelias

„ Pilną prostatos veiklos sveika
tingumą per visą vyro gyveni
mą užtikrina normalus žmogaus 
elgesys lytiniame gyvenime. 
Prostata yra lytinis organas 

-mums Tvėrėjo suteiktas. Jis.nu.- 
statė tam organui veikimo gai
res. O jos vyra štai kokios. Vy-

. rui reikia taip tvarkytis lytinia- 

. me gyvenime, kad tas jo gyve
nimas būtų taip gausus, idant 
užsitikrintų periodiškai prostatos 
prisipildymą jos sekretų, idant 

jĮŽtikrmtų jos pilną išsituštini- 
v nią, neleidžiant prostatai per

daug prisipildyti neišdrenuotų 
jos skysčių ir kad vyro lytinis 
gyvenimas neapsunkintų prosta
tos perdėtu jos jaudinimu — 
neskatinant prostatą gaminti 
priedinį skystį.

Lengva pasakyti —
- sunku išpildyti

Į tvarkingą-sveiką lytinį gyve- 
sima vvrui kelias vra labai sun

ikus. Už tai juo lik retas kuris
dabar eina ir seniau ėjo. Taip ir siems pražūtį per kriminalą, iš-

iytinio gyvenimo į palaidesnį, 
Jaugiau ligotesnį.

Nieko vyrui nepalengvina at- 
iradę įvairių rūšių neva niora- 
Staį, kurie kreipia vyrą lytinio 
•yvenimo tvarkon, jo visai ne- 
jarengdami tokiu keliu žygiuoti, 
tlat; tinkamam lytiniam gyveni- 
nui vyras turi būti parengtas 
mo pat mažens, jį tvarkingai 
auklėjant visapusiškai, įskaitant 
r lytiškai. Nereikia pradžios mo
kyklose bei gimnazijose aiškinti 
mokiniams apie “bites ir paukš
tus bei gyvulius”, kaip jie vei
siasi. Reikia daug didesnio da- 
yko: žmogaus asmenybės su- 
irandinimo į tikrą žmogų. Tada 
is pajėgs visuose reikaluose 
varkingai elgtis. Toks mokės ir 
ytinį gyvenimą tvarkyti nor
maliai.

Gi asmenybe pastipusįjį jokie 
lamokymai neatstatys į normą 
ytinio vyvenimo srityje. Tokie 
nenkaverčiai žmonės kelia visą 
velniavą lytinio gyveninio rei
kaluose. Tokie minkštasmegeniai 
lalaiko prostituciją, pornografi- 
ą, moterų niekinimą — jų 
ikriaudimą ir visą kitokį blogį 
.ekso srityje. Tas toks blogis 
dliau dar didės, nes niekas rei
kiamai nekreipia dėmesio į svar
biausią žmogui dalyką — į jo 
nužmoginimą per jo asmenybes 
:ubrandinimą į normalų asmenį. 
Be šitokio atsiekime nebus jo
kios tvarkos lytinio gyvenime

Visas blogis yra, kad mes su
migusieji ir atsakingose vietose 
išautieji daugiausia užsiimam 
nenkniekiais, o į svarbiausią da- 
yką visai dėmesio nekreipiame. 
Štai prezidentas praneša, kad jis 
mgalės respublikoną, visai neuž
simindamas už nugalėjimą kri
minalo, per tinkamą nuo mažens 
hnonių auklėjimą, per apsaugo
jimą vaikų nuo visokio menku
mo, dabar taip gausiai juos siau- 
iančio. Dviem saviškiams pe

šantis, trečias laimi. Nelaimė, 
kad šis trečias yra nuasmenėjęs 
žmogus, beskelbiąs mums vi-

,d>O

ANUPRAS TAMULYNAS
—»

Lietuviškos kultūrinės ir politinės
veiklos kryžkelėje

(Tęsinys)

tvirkavimą, tinginystę, artimo ir Mat, vienam vyrui yra lengviau, 
tėvynės negerbimą, kito nieki- kitam sunkiau paklusti tvarkin

ga lytinio gyvenimo reikalavi
mams.

Kad mažiau, vyrai kentėtų, 
prisilaikydami sveikų lytiniame 
gyvenime nuostatų, reikia nuo

O kaip L.B. vadai elgiasi 
su VLIKu ir ALTa?

Ar daug jie padeda, VLIKui ir 
‘ ALTai politinėj veikloj ?

Apsaugok, Dievuli, nuo jų pa
galbos! Vos tik pažvelgi į jų “tei
kiamą” pagalbą mūsų politi
niams veiksniams, tuoj matai, 
kaip Alg. Gečys su basliu rankoj 
■vejasi VLIKo traukiamą lietuvių 
politinį vežimą ir kiša baslį į to 
vežimo ratus. Vežimas nesusto
ja ir rieda toliau— Br. Nainys 
vejasi tą vežimą dar su didesniu 
basliu rankoj ir visu pykčiu ir 
jėga trenkia baslį į lietuvių poli
tinio vežimo ratus. Jam talkina 
Gaila, Gureckas ir kiti.

Na, o Br. Kviklys jau nesiten
kina baslių kaišiojimu į VLIKo 
politinid vežimo ' ratus, bet jis 
nori visą medį užversti ant to 
VLIKo vežimo, kad VLIKo vei
kėjai, kaip pasenę ir atgyventų 
partijų atstovai, negalėtų iš po 

j medžio išlįsti, o tuomet visokie 
j politiniai pasimetėliai, bendra- 
Į darbiautojai, tiltų statytojai, ko- 
Įmunistų koncertų ruošėjai, da- 
bartinėsLietuvos atsiekimų gar
bintojai, niekieno netrukdomi, 
galėtų vadovauti lietuvių politi- 

{nei veiklai, tuomet prasidėtų 
bendradarbiavimas —- veidu į 
dabartinę Lietuvą — užpakaliu 
į lietuvius patriotus.

Dr. Kviklys nuolat “Draugo”
aimą...

Dar didesnė nelaimė, kad atsi
rado pergausiai tokių neva dva
siškių, kurie kaip bizdėlės at
kakliai lenda į lengvatikių gyve
nimą, jiems piršdami dangaus 
sėdynes, gąsdindami pragaro 
laiptais, šėto'no ragais ir nuodė
mių baisumu. Lengvatikių jau 
Saliamono laikais buvo nesuskai
toma gausybė. Jų-netrūksta ir 
dabar. ■ Lengvatikių - žaliukai ne
dvokia. Jais tursta visi tingūs 
apgavikai, įskaitant ir tūlus Die
vą iš savo lūpų nemetančius, o 
savais darbais šėto'no karalystę 
čia ant žemės kuriančius.

Tokie apgavikai - veidmaniai 
kreipia vyrą lytinio gyvenimo 
klystkelin. Jie perstato lytinį 
gyvenimą baubu ir mėgina juo 
sirgdinti lengvatikius. Nieko 
apie vyro asmenybės sužmogini
mą neužsimindami, nieko tokio 
gėrio įgyvendinimui neveikdami, 
jie mums Tvėrėjo suteiktą gra
žiausią dalyką — tvarkingą ly
tinį gyvenimą mėgina apregzri 
neišmintičs siūlais. Tada prasi
deda lytinio gyvenimo painiava. 
Priklausomai nuo vyro asmeny
bės subrendimo, vyrai ima įvai
riai sau kenkti, savo lytinį gyve
nimą nežmoniškai tvarkydami.

<r

kraštui. Tada ir mums nebus vie
tos jame.

Turi liautis mūsų tarpe sklidę j vedamuosiuose straipsniuose de- 
visokie senoviški ir naujoviški ijUoja, kad dabartiniai VLIKo ir 
raštai, pilni netikrų žinių apie ALTos politiniai veiksniai pase- 
reikiamą vynu lytinį gyvenimą, j nieko naudingo nenuveikia, 

—. Vieni pataria turėti būrius žmo-jnejegjjg naujų būdų Lietuvos
pat gimimo vyrą auklėti žmo- nų ir, nehigieniškai prostatą laisvinimui, nebendrauja su tau-

duoklė. Dainos žodžiai sako: 
“Kiekvienam ateina meilės lai
kas, kiekvienam ateina senat
vė”. Ką gi, mes negalime pa
keisti gamtos dėsnių.* Bet ir Br. 
Kviklys nėra laisvas nuo se
natvės. Kartais dar parašo 
neblogų straipsniųjiet kai kur 
jau pastebima ir sklerozės žy
mių, ypač kada rasp, kad Jau
nimo Centras buvo užpultas 
tam tikros grupės lietuvių, ar
ba dažnas spaudoj kartojimas,. 
kad Helsinkio konferencijoje 
mes buvome parduoti- Reikia 
pasakyti, kad nieks neturi tei
sės mus parduoti, tik nepąrsi- 
duokim patys su pavergtos Lie 
tuvos rusų patikėtiniais beben- 
dradarbiaudami. ;

Sutikau keletą lietuvių, ku
rie pasiskaitę Br. Kv. “^rau
ge” rašomus straipsnius apie 
mūsų pardavimą rusams ir sa
ko: “Kam eiti į lietuvių susi
rinkimus, minęjųmis, ar auko
ti pinigus,, juk vištiek esame 
parduoti”. Paklausti, iš kur .to
kias liūdnas žinias gavę, pa
taria paskaityti “Draugą?’.

“ t

Atrodo, kad Br. I^r turėėų 
daugiau rūpintis.-sĄyo' senatve, 
nes visi mjįsų-politiniai veiks* 
niaį '(išskyrus gal vieną ar du) 
yra už jį jaunesni. Bet ne čia 
yra šuo pakastas — jam ne 
mūsų veiksnių senąį^L rūpi, 
ar jų nuveikti jam

Camp-Out Cuisine --
One Dish Makes It Easy

niškai, o ne kaip kitaip. Reikia, 
kad tėvai pagimdytąjį pajėgtų 
trejopai į normalų vyrą bran
dinti: jį žmoniškai mylėti, jo el
gesius reikiamai riboti ir leisti 
jam normaliai vystytis. Tik taip 
tvarkomas vaikas suaugs į- pajė
gų vyrą, sugebantį gyventi lytiš
kai normalų gyvęnimą be jokių 
“lytiškų kančių”'. Tokie vyrai iki 
lytiniam gyvenimui pasiruošimo 
užsiims kūrybiniais dalykais — 
visiems žmonėms gėrį teikian
čiais. Tai bus priešingybė dabar
tiniam į niekus virtusiam jau
nuoliui, kuris seksą, svaigalus ir 
rūkalus bei menką maistą laiko 
savo gyvenimo kelrodžiais. To
kie nieikna šio krašto’ himną, to
kie niekina šio krašto himną, to
go artimui, tokie viską griauna, 
ardo, niekina. į ■

Visada tarp kviečių yra kūka
lių. Bet svarbu, kad kūkalių ne
būtų didelė dauguma. Juk nie
kais eina kraštas, kai kareiviai’ 
šio krašto, susirinkę į du tūks
tančius jų talpinančią salę, juo
kauja iš giedamo Amerikos him
no — ir nė vienas neatsiranda 
sutramdymui tokio nežmonišku
mo. štai prie ko veda neauklė- 
jimas, o vien tik pinigo gaudy
mas, nesiskaitant su priemonė-

jaudinant, susilaukti būrius vai-i f __ y ~
kų. Iš kito šono visais trimitais veikloj ir t.t.

ta, trukdo LB dalyvauti politinėj

triūbijama, kad visiškas prosta
tos ramybėje užlaikymas yra j 
Tvėrėjui garbės tiekimas. Taip! 
priešingybėse blaškomi vyrai J 
griebiasi patys tvarkytis šioje1 
srityje. Išmintingieji be jokių į sveikatingumą, dalei-
pamokslu suceba sveikai orefeta- i ūžiant, kad kiekvienas vyras turi 

mylimą žmoną. Kenčia ne tik 
jaunuoliai, negalį kurti šeimos, 
bet ir puasmžio sulaukusieji naš
liai, bet daugelis kitokių vyrų. 
Dalis jų, kai dar nesti asmeny
bėmis sutvirtėję reikiamai, ima 
ardyti šeimas. Tada prisideda 
dar visai su prostata nieko bend
ro neturinčios sunkenybės.

Išvada: Tik žmoniškam, asme
nybe normaliam žmogui yra už
tikrinta ramybė ir sveikata'ant 
šios žemės. Todėl visi pradėki
me savo prostatos reikalus tvar
kyti nuo pamatų: nuo asmeny
bės subrandinimo. Aišku, kad 
geriausiai toks darbas seksis 
pradėjus laiku asmenybę tvar
kyti — nuo pat mažumės. Dau
giau apie tai kitą kartą.

Pasiskaityti: J. I. Rodale: The 
Prostate. Rodale Books Inc., Em
maus, Pa.

Senatvė nėra yda, o gamtinė

Šis skyrius perduoda medici
niškas žinias apie prostatos fi- 

srityje. Išmintingieji be jokių!^^°^ni sveikatingumą, 
pamokslų sugeba sveikai prošta-j 
tą užlaikyti'. Kai tuo tarpu neiš- 
gieniškai gyventi: tai jis visai 
pasileido į šios srities lankas, tai 
jis skelbiasi visai prostatą nejau
dinąs (gyvenimo tikrumoje, jei 
jis yra normalus vyras, dar dau
giau savo prostatą erzina), tik 
ta.i slepiąs — fariziejišką - veid
mainišką gyvenimą vedąs.

Normaliam vyrui sunkus tvar
kingas lytinis gyvenimas

Nė sakyti nereikia, kad vyro 
pastangos užlaikyti sveikatoje 
savo prostatą yra labai ypatin
gas ir sunkus reikalas — tvar
kingo gyvenimo uždavinys. Pros
tata savus reikalavimus jaunam 
vyrui ima statyti vos tik jam lyi 
tjškai subrendus — toks brendi
mas kiekvienam savitam amžiu
je ateina, maždaug tarp 11 ir 13 
metu.

Jaunas vyras negali kurti šei
mos, o prostata savo reikalauja.

ma0f'noras į jų vietą įsodinti 
mažos rėksnių gruj^gfrž atsto
vus, į kurių keptt^U?įjięr Lie
tuvos nepr. šventę^ taip ’^uoliai 
ragina gausiai mesti aų^ąs.-.-

Nereikėtų Br. Kv.;; gadinti 
sau sveikatos dėl mūsų poli t. 
veiksnių senatvės. Kai jie ne
galės atlikti savo darbų — pa
tys perduos savo pareigas-ki
tiems. , ' . j

Pagal lietuviškas tradicijas 
senesniuosius mes gerbiame, 
jiems padedame, juos globoja
me, jų neužgaulioj ame — at
rodo, kad ir Br. Kviklys turė
tų tų tradicijų prisilaikyti.
KOKIĄ LIETUVIŲ BENDR. 

NORIME AIATYTi ?
Lietuvių noras, kad L. B., 

kaip buvo, kad ir liktų kultū
rinė organizacija. Laikytųsi 
darbo padalos su mūsų politi
niais veiksniais ir kitomis or
ganizacijomis. Lietuvių Bendr. 
vadų noras — vadovauti lietu
vių politinei veiklai tik sus- 
mukdys Liet. Bendruomenę- ir 
bus naudos kaip iš to ožio: 
“nei pieno, nei vilnų” — .nei 
kultūrinės, nei politinės veik
los .

(Bus daugiau)

— Sovietų laivynas pradėjo 
statyti 75 tūkstančių tonų lėk
tuvnešį.

For cool kitchen cookery, 
or campsite convenience, 
there’s no need to defrost fro
zen Cod, Ocean Perch, Pollock 
or Flounder/Sole fillets . . > 
and often you can have an 
entree or a whole meal on 
the table in 15 or 20 minutes.

Ingenious “Pot-a-Stew” 
for instance, simmers frozen 
fish fillets and a variety of 
summer vegetables in canned 
chicken broth. Not really a 
recipe, it’s a whole different 
way to prepare frozen fish.

With North Atlantic fillets 
available year round and the 
bounty of each season — and 
that of the American super
market — the variations on 
this simple dish are almost 
infinite.

Even easier to prepare is a 
one pound package of fish 
broHed from frozen to ready- 
to-serve in only 15 to 17 min
utes. Place the low fat, high 
protein fillets about 7 inches 
below the broiler and baste 
often with lemon butter. . . 
no need to turn. Slice cross
wise into four servings and 
count about 100 calories Tor 
each. Usually one pound of 
fish will serve four, but when 
it’s barbecue time — better 
count on one-half pound per 
person, >

Indoors or out, you71 find 
preparation fast and easy and 
t^chrxet of Cooking methods " 
wide.

Campfire ‘Pot-A-Stew’
1 can (46 oz.) chicken 

' broth
3 cans (10-3/4 oz.) cream

of shrimp soup
2 lb.frozen North Atlantic 

Cod, Follock, Perch
or Sole fillets

1 onion sliced
1 teaspoon salt
1 teaspoon savory
4 ears com cut in thirds

or 1 can (12 oz.) corn
1 can (15 oz.f baby

carrots
*1 can (I Jb.) tomato 

.wedges or 2 fresh 
tomatoes cut in wedges

2 large green peppers cut

.Combine chicken broth and 
cream of shrimp soup in 5 qt. 
Dutch Oven or large camp 
cook-kettle. Bring to boil, then 
reduce heat and add frozen 
fish, sliced onion, salt and 
savory. Cook, covered, over 
low heat until fish defrosts 
(approx. 4-6 minutes). Sepa
rate fillets with a fork and 
break into large pieces. Add 
remaining vegetables, cover 
and cook another 6 to 8 min
utes or until corn is tender. 
To serve, remove vegetables 
from broth with slotted spoon 
and ladle broth intoindlvidual 
cups. Or serve fish, vegetables 
end soup together; in krge 
soyp bowU Makes ^ aarrmfs.

i- į----------- --------------------

mis. šitas bldgiš turi būti dar 
šiandien pažabotas, jei mes ne
norim kartu su šio krašto ge
riausiais žmonėmis pražūti ne
tolimoje ateityje. Stokime visi 
atsakingose vietose būdami pir
mieji į reikiamą veiką, menk
niekius dar šioj vaandoj šalin 
pastūmę.

šion. Dievui ir žmogui naudin- 
gon veiklon turėtų ]>asiListi ir 
dvasiškiai, paliovę drausti dirb
tiną apsisaugojimą nuo pastoji
mo. Saugotis nuo pastojimo rei
kia visomis mums dabar priei
namomis priemonėmis. Tai yra 
žmoniška ir Dievui priimtina. 
Visai kas kita dedasi, kai gyvybė 
pradedama motinos įsčiose. Ta
da reikia žmogų, prasidėjusį 
vystytis motinos kūne, apsaugoti 
visomis jėgomis iy priemonėmis. 
Visi negimusios žmogaus gyvy
bės naikintojai yra žmogžudžiai.1 
Ne tik jie tokie yra’, bet ir visi 
kiti, lokius žmdffŽūdfius'-palai
kantieji, mūsų Irisus rinkimuo
se niedžiojantieji. Taip milijo
nais nužudomi nekalli žmonės 
Įcasmet šiamę, kraite tikrai, už
brauks Dangaus rūstj'bę šiam 
-lt ***..* - v "

Jei auklėjimas buvo menkas — 
jei jaunuolis neįprato iš mažens 
į kūrybingą užsiėmimą, jis pra
deda neleistinai savo prostatą 
dirginti, čia dar prisideda spau
da, TV, radijas ir menki bendra
amžiai bei ištvirkę suaugusieji. 
Taip pat daugelis, savo pareigų 
neiną reikiamai: tokie tik reika
lauja skaistybės, kada jaunuolis 
jau pasinešė ištvirkimui.

Tada jau niekas jo nesulaikys 
nuo neleistino savds prostatos 
jaudinimo, merginų skriaudimo, 
nesimokymo, jokio naudingo 
darbo nesigriebimo ir į narkoti
kus bei tinginystę paskendimo. 
Tokie didina bedarbių skaičių — 
krašto valdžios priešų, taip išpu
siančių netiesą. Šiame krašte kas 
nori ir gali dirbti — tokiam dar
bų marios. Tik visi turime reng
tis naudingam gyvenimui ir kū
rybingam darbui. Nė nemėgink 
silpnos ^asmenybės ištvirkėlius 

!'gąš<linti Dievo bausme, lytinės 
ligefe baisumu... Tokie tol iš
tvirkaus, kol sava asmenvbe 
subręs į normalius asmenis. To
kiems niekas negali palengvinti 
prostatinių sunkumų.

Į SOME CHICAGO MOTOR CLUB TJM ON ’

IXPRCSSMiyDgMHG.

ycx/u- run into troubcc if 
THERE'S A SLWEN STOP WHIUI 
YOU'RE FOLLOWING TOO

V—-------------------- -------------------- ------------------------------------ -------------- . —---------------Jill, I , Į , ,—g
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HAMILTON, ONTARIO, KANADA Apie veiksnių konferenciją kabutėse :•
SLA 72-osios kuopos pirmininko kalba 

kalbą pasakė SLA 72-osios O jums netarnausiu!"
kopos pirmininkas J. šarapnic- 
kas laike kuopos gegužinės, kuri 
jyyko liepos 13 dieną p. A. Pa- 
dolskio sodyboje.' Apie gegužinę 
prieš porą savaičių tilpo apra- 
j. Žymas Naujienose.)

(“Didžiai gerbiamos viešnios 
ir svečiai!L -V ;;

Man tenka garbė Hamiltono 
SLA 72-osios kuopos vardu Jus 
yiąūs .čia nuvažiavusius nuošir-

Mes čia susi-

tč lietuko A j KaMnsiusko, - kuris
< v-. ' -r i ' *

iš £ pat jaunų dienų neapkentė; 
Lietuvos okupanto ruso ir jo 
vietinių tarnų. ! ;

Politrukai, ištardę jau bemirš
tantį nuo apdegimo A. Kalinaus-1 
ką ir sužinoję, kad jo motina* 
esanti Gulbino miesto geležin-į 
kelio stotyje, ją ten surado ir iš- ; 
tardė. Vėliau jai leido eiti į pa-, 
latą, kur gulėjo jos sūnus, jau’ 
beveik Bemirštąs. Ją pamatęs, j 
Antanas tyliai prakalbėjo: “Ma
ma, dovanok už viską, aš įnir
siu”. f

Lietuvos laisvės kovotojas An
tanas Kalinauskas, po žiauraus į 
kūno apdegimp, beveik neatga- j 
vęs pilnos sąmonės, ant rytojaus 
su šiuo pasauliu atsiskyrė. Tai 
buvo rugpiūčio 11 dieną. vasarvietes ir ežeras.

? ' t - - t

Kalinauskas 
Kalantos auka^ 

1975 
inetų rudenį,: išvykdamas į Sov, 

, ■’*’ ’—J. . » 'A * f į T ' į - -

Sąjungos kariuomenę, jis atliko 
išpažintį.; Patekęs į kariuomenę, 
buvo3 išsiųstas į Latviją,. Gulbi
no 'miestą. Antanas Kalinauskas 
labai i pęrgyyęno, kai karinės 

-prievolės jis negalėjo Atlikti sa- 
vame krašte.: ;
. 1976m. liepos mėnesį Antanas 
l^linąuskaš iš kariuomenės pa-

žavėjosi Romo? 
jis buvo giliai

šį už Lietuvos laisvę kovos ----------- ---------------------------------------------- ------------------------—

KULTCRINIS SAVArrGAUS 
CLEVELANDE I
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patriotiškai' nusiteikęs ir sa- 
į^dayo^ kąd. okupantui netąr- 
nąUšią&. zi1 f - J

■įKitų. įkalbėtas, grįžtą atgal į 
kanuomėifę'.i.. j šavo; dalinį atvy
ko kartu su savo motina.

Atvykęs į kareivines, Antanas 
Kalinauskas, iruošė planą kaip 
viFuksmingiau išreikšti protęstą 
prifešLietuvOs okupantąrusą. 
Jis yau gyveno mintimi, kad ge- 
i^ati Įnžrtii negd ’tarnauti oku- 
pa^Įp’ kariuomenėje, ir dar sve- 
tiiirąnre krašte.'' > !
r.y^tį^įįžęš į.kareivines, 1976 m. 
rųgpįūčio <mėn. d. A. Kali
nauskas apsipila benzinu ir save 
padega. Paskendęs, liepsnose, 
'gkršiia rusiškai! šaukė; ’“žiūrė-

buvo sukelti ant kojų visi sau
gumiečiai; kad neįvyktų de- 

lcLte,kaip dega lietuvis patriotas! monstracija, kaip buvo laidojant 
UŽ’-tųetūvą, už laisvę, už Dievą! Romą Kalantą.

kuopos vardu įamžinome Kana
dos "Lietuvių Fonde ir jo vardu 
jau įnešėme minėtan fondan 
100 doletių.

Dabar velionio Antano Kali-' Susidarė nuomonė, kad šaulių 
nausko vardo įamžinimo forma-. kultūnnis savaitgalis nėra vien 
Inmns atliekant, prašau visus kulbūrinis, bet ir politinis, 
atsistoti ir jį pagertbi vienos mi-,B- kvikho paskaita buvo grynai 
nutės tyla ’ : į politinė, žiedonio paskaita pu-

MiruŠ Antanui Kalinauskui,' siau Poetinė, pasisakymai siner- 
jo motina labai pergyveno ir,kė Amerikos politiką. Dr. Pau- 
prašė pritrukus leisti savo sū-;tieni° taiP Pat dalinai politmė; 
naus palaikus parsivežti i namus, I aiškm0’ 'kad Amerikos medici- 
bet žiaurūs enkavedistai neleido.'nos mokslas daug aukščiau stovi 
- Rugpiūičo 12 d., tiesiai iš la-j Rusijos. Rusijos mokslas Tė
voninės, velionis A. Kalinauskas miasl §r-vnai propaganda.
buvo palaidotas Gulbino miesto Atidarymas šaulių kultūrinio, 
kapinėse, Latvijoje. Atsisveiki- ?ahma ir politinio savait- 
nant, motinai nebuvo leista net galio ivy^o rugpiūčio 9 d., šeš- 
sūnaus pabučiuoti. Tai neįsivaiz- ta<Jie? 9 vai. ryto. Atidarė 
duojamas politrukų žiaurumas! j LšST pirm. K. Milkovaitis, pa-

Po karžygiškos sūnaus mir- Į sveikino Cleveland© šaulių kuo- 
ties jo motina nepaliaujamai j P^ vadovybes, rengėjus ir sve- 
reikalavo leisti sūnaus palaikus; čius- Savo trumpame žodyje pa- 
parsivesti į Lietuvą. Tik po mė-J mškė> kad ir šauliai jungiasi 
nėšio laiko" jos prašymas buvo j Į politiką Lietuvos laisvinimo 
patenkintas. i ~~ “ ------------------------

Iš Latvijos i Lietuvą velionio! SLA kuopos pasiryžimas iš
karsta lydėjo politrukai, o Vilka- j slP1Idė- Jums- čia suvažiavu- 
viškyje laidotuvių diena taip patjslems Padedant, manau, būsime

W PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS 
iWSSBlW DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 
W«UW^įAM0S TREČDALĮ METŲ!

'-Jlrafįltiiifitvfa.1 ItvfaSann atkrpmti i Naniipnas

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS

NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS
UŽ 10 DOLERIU. -

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus i plati
nimo Vajaus talką!

. Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų 
rdkalėis prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

N'A U J IE N O S ?!
1739 S. fiAtSTED ST. fFl
CHICAGO, IL 60608 t

• H anksto be raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___ doL
Pavardė ir vardai .............. ..... ................... ..... ..........
Adresas --------------------------------------------------------------------------

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo 
yra naujau skaitytojas. Priede --------  doL
Pavardė ir vardas--------------------------------------
Adresas —----------------------------------------------

kuris

Atidarymas šaulių kultūrinio,

tinkamai velionį - Antaną Kali
nauską pagerbę, jį Įtikinėdami 
į garbingų patriotų lietuvių grer 
tas, kaip kad R. Kalantas, And
riušis, Stonys ir kiti, kurie susi
degino protestuodami prieš Lie
tuvos okupantą — rusą ir reika
laudami lietuviams bei Lietuvai 

j laisvės.
Hamiltono SLA 72-osios kuo

pos Įnašas į Kanados Lietuvių 
Fondą yra dešimtoji šimtinė — 
tūkstantis. Taip pat kuopa me
džiaginiai remia tautinę, kultū
rinę ir politinę veiklą. Jums pa
dedant, tikimės, kad ir kitais 
metais mes čia susirinksime ir 
vėl Įamžinsime kito pasižymėju
sio lietuvio ar lietuvės vardą, 
kovojančio rusų okupuotoje Lie
tuvoje už Lietuvos ir lietuvių 
laisvę.

Šios sodybos savininkui A. 
Padolskiui, už didelę paramą 
ruošiant SLA gegužines, kuopos 
vardu reiškiu gilią padėką. Reiš
kiu taip pat padėką ir visiems 
svečiams už toki gausų atsilan
kymą. Tenka tikėti, kad kitais 
metais vėl čia pasimatysim pa
našius parengimus ruošiant.”

Spon*oriatn pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų past angas, prašau jas siuntinėti už pridedamus —__ dol.
Pavardė ir vardai  ----------- ——-----------------------------------------
Adresas ------ ----------------------------- ------------------------------------

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa* 
vaite® susipažinimui nemokamai be jokių įsipareigojimų.
pavardė ir .tardo , .. . ............... . ............
Adresas —-----------------------------------------------------------------------

Neseniai mano dėmesį atkrei
pė vienas sbaipsnis, kuriame 
š.m. birželio’mėn. 21 dieną New 
Yorke sušaukta veiksnių konfe
rencija, kurioje dalyvavo Lietu-; 
vos Diplomatinė Tarnyba, Lie- 

; tuvos Vyriausias Išlaisvinimo 
Komitetas, Amerikos Lietuvių 
Taiyba ir Bendrasis Amerikos 

? Lietuvių šalpos Fondas su kito- 
j: mis organizacijomis — buvo ra

šoma kabutėse.
Būdamas užimtas kasdieniniais 

profesiniais ir Amerikos Liet.
- Tarybos reikalais, užmiršau tą 

straipsnį kelioms dieno’ms, o kai, 
jį vėl prisiminiau, tai nežinojau' 
kur jo ieškoti — “Gimtajame 
Krašte”, kuris vargiai dar būtų 
suspėjęs jį paskelbti, ar mūsų 

' ■ - ~ išeivijos spaudoje.
Pavartęs eilę paskutinėmis 

kad dienomis gautų lietuviškos spau
dos numerių, suradau, kad tokįi.

preitai supras, kas mus jungia 
ir kas mus skaldo. 'j

Todėl aš niekaip negaliu su* 
prasti, kaip dr. Kazys Ambrozai» 
tis, kuris atstovauja Lietuviu 
Bendruomenę, kuri.'atsirado-Hk 
po tų visų kitų veiksnių: Lietu
vos Diplomatinės Tarnybos, Vy
riausiojo’ Lietuvos IšĮaisvinimp 
Komiteto, Amerikos Lietuvių 
Tarybos ir Bendrojo Amerikos." 
Lietuvių šalpos Fondo, galėtų, 
šių veiksnių konferenciją minėti 
su kabutėmis, kas, mano nuo-< 
mone, tiktų tik “Gimtajam Kran
tui’’. Dr. Kazys.Šidlauskas • ,

nimą, esą, kam tas žodis trem-| 
tyje. Paskaitininkas t:igė, 
vasario 16-osios proga perdaug 
garbės duodame pakviestiems. s^-ra^Psni Draugo 1980 m. rug- 
amerikiečiams: atsistoję sutiri- Piūčio 15 d" laidoJe l)araš?s 
kame, atsistoję išleidžiame. Ga-I dr" Kazys Ambrozaitis.
lime apsieiti ir be j u. . . Į N^inorėtų man dėl šio straips-

Pogrindžio paroda buvo iška-1 nio kok^ komentarų, bet 
bintą rūsyje.'Nemažai parodoje' Jei mair kil° mintis ^koti šio

kovai. Po atidarymo buvo įneš
tos devynios padalinių vėliavos, 
invokaciją sukalbėjo kun. Ki- 
jauskas, Nuolatinės Pagalbos 
parapijos klebonas. Atsistojimu 
pagerbti šauliai ir partizanai, 
kovoję už Lietuvos laisvę, ir iš
neštos vėliavos.

Pirmas paskaitininkas: Drau
go' redaktorius B. Kviklys. Pa
skaita pagrįsta pogrindžio spau
da. Iš pogrindžio laiškų citavo 
kiek ištremtų, nužudytų parti
zanų, paskutinį partizaną pava
dino “Kraujeliu”. ■

Pogrindžio spauda laiškais 
platinama.Pavyzdžiui, vienas 
parašo atitinkamą skaičių laiš
kų ir kitą prašo tiek pat para
šyti. Tuo būdu leidžiama pogrin
džio spauda sunkiai susekama. 
Minimi laiškai pakliūva ir į 
Ameriką. Amerikoje laiškai iš
verčiami į kitas kalbas ir plati
nami užsienyje.

Paskaitininkas neapsiėjo be 
špilkavimo veiksnių: VLIKo . ir 
ALTos. Esą, neremia pogrindžio tąsosi po teismus ? Keista, kad z_ - 
spaudos. Girdi, ALTa ir VLIKas LšST vadovybė suvažiavusiems 
tik tiek tesirūpina pogrindžio šauliams prieš rezoliucijos , pri- j “A1

kjiuuct * usyjtr. eiliavai paiuuvju - -
pogrindžio laiškų. Juos skaityti straipsnio “Gimtajame Krašte”, 
nespėjau, nes prasidėjo paskii- kur, as gana atidžiai peržvelgtu 
tos. Kun. T. Borevičius kalbėjo tal vlsllk ie!,k“ pripažinti, kad 
apie lietuviškos šeimos auklėji- su. .Pasagomis prisidėti 
ma. Paskaita įdomi. Kaip ir vi- Pne lietuvių tautos laisvės bylos 
suomei, paskaitininkas aiškiai ,uį»« fa?kaslabai netvarkoj., 
išdėstė, bet negi seneliams la pa-l No7s as esa, J“1“™ ^em',kra' 
skalia, » jaunimo nė kvap„.'| tas bet nonųįskelti savo tauta 
Dr. Pautienio paskaita apie ta-* . .. .

m, 
tai vistik tenka pripažinti, kad

virš visų kitų tautų, pagal lietu-
bako kenksmingumą rūkantiems tautos šimtmęč-ių istoriją ii 

pagal atskiro lietuvio įgimtas tei
giamas- savybes, kurių tokiam 
skaičiui, kaip pas. lietuvius, aš'

ir kitiems..

Po paskaitų, lyg yla iš maišo, 
išlindo rezoliucija, smerkianti! negaliu rasti jokioj kitoj tautoj.- 
LŠST Garbės teismą ir Nauj’ie-Į . Suprantama,, kad aš tikiu į 
nas, kurios leido išspausdinti ■ kiekvieno eilinio lietuvio" sveiką 
garbės šaulio Myk. Maksvyčio {politinę nuovoką, be kurios mes 
straipsnį-“Svarbios šaulių prob-Į neturėtumėm ne tik mano, bet ir 
lemos”; Straipsnis neįžeidžiantis,] svetimtaučių, mums: lietuviams,; 

.priešingoji pusė gali į tą straips-į reiškiamos pagarbos, todėl aš ti- 
nį ir tose pačiose Naujienose kiu, kad tas,eilinis lietuvis labai 
atsakyti. Ko čia kaltos tos Nau-j ================ 
jienos, kad. šauliu organizacijai .. ... . Tr.. U; . . ./■. i „°. , , ,-pijos klebonas kun. Kijauskas.
tocjac’I t-»zx rmorvinc? k oleto "Ira H a v j

i Bažnyčia buvo pilnutėlė žino- S Į .į mų. Buvo numatyta už žuvusius 
. . . . - v : . Į partizanus ir šaulius ežere skan-emimą net nieko neųzsimine,* !

ku. Vėliau atsiprašė už įžeidi- ] kad tokia bus skaitoma ir siū- 
mą. Kritikavo Amerikos vyriau-1 loma, priimti galsavimo keliu, 
sybę, kad neatėjo pagalbon če- j Minimai rezoliucijai nebuvo suT 
koslovakijai ir Vengrijai. Kriti-! daryta Rezoliucijų komisija, 
kavo Helsinkio aktus, kad jie! Po keleto pasisakiusių dėl 
nekalba apie laisvę ir laisvini-, teksto,, šaulių rinktinės vadas] 
mą. Esą, mes klūpčiojame prieš Išganaitis vistik pasiūlė rezoliu- 
amerikiečius, turėtume vesti cįją jar kartą perskaityti ir bal- 
giežtesnę politiką. LB dabar veį- į suoti. Rezoliuciją • buvo priimta 
žiasi į politiką. Kratšo valdybos dauguma balsų priėš du. Balsų 
pirmininkas V. Kutkųs ir Česb- niekas netikrino, ar jie buvo 

šauliai ar svečiai, taip pat ne
skaitė kiek ' teisėtų balsuotojų 
dalyvavo. Kiek patyriau, čika- 
giečių šaulių buvo per 60. Man 
atrodo,-kad kultūriniuose susi
būrimuose kelti ginčus ir priim
ti rezoliucijas nedera. Iš spau
dos supratau, kad kultūrinį sa
vaitgalį’ ruošia Centro valdyba, 
bet savaitgalio programos ne
buvo. Suvažiavusius: šaulius glo
bojo ir vaišino Kįevelando šau-

spauda, kiek mergina savo vai-

amerikiečius, turėtume

nis liepos 29 d. lankėsi Baltuose 
Rūmuose, jie galėjo pakelti 
kumštį, bet B. Kviklys tuos poli
tikierius, turbūt, dar. nelaiko 
tikrais. Paskaita tęsėsi apie va
landą laiko.

Paklausimuose K. Milkovaitis 
neaiškiai išsireiškė, kad kai ku
rie, vietoje VLIKo, parėmė po
grindį. V

Klevela.ndietis paskaitininkas 
Žiedonis savo paskaitoje primi-

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st Stų Chicago, ŪL

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

Atdara šiokiadieniais nno

dinti vainiką, bet dėl lietingo 
oro skandinimas neįvyko.

šeštadienio vakare šauliams ir 
svečiams .buvo suruoštas puikus 
balius su. menine dalimi .ir šo- 
kiais. Vaišėse publikos atsilan
kė nepėrdaugiausia. Išskyrus 
nelemtą;, rezoliuciją, kuri gero
kai sugadino šaulių nuotaikas; 
viskas praėjo gerai.

Ant. Sukauskas

1980 metų Š. Amerikos 
pabaltiečių lauko teniso

pirmenybės 4
1980 m. Š. A. Pabaltiečių In

dividualinės Lauko Teniso Pir
menybės įvyks 1980 m. rugsėjo 
6 ir 7 d., Clevedande, Ohio. Vyk 
do — Cleveland© LSK Žaibas;- . 
Varžybos vyks Harold T. Clark 

Tennis Courts,' South Marginal
Rd., Cleveland, Ohio.

Varžybų pradžia — 9:30 AM. 
Registracija — nuo 8:30 AM,-;

Programa: Vyrų A vienetas, 
Vyrų B vienetas,. Moterų viene
tas, Vyrų senjorų vienetas (45 
m. ir vyresnių),. Jaunių (18 . m. 
ir jaunesnių) vienetas, Mergai
čių (18 m. ir jaun.) . vienetas, 
Vyrų dvejetas, Mišrus dvejetas.

Dalyvavimas atviras visiems 
lietuvių, latvių ir estų žaidėjams 
visose rungtyse,išskyrus vyrų 
A vienetą, kur žaidėjų skaičius 
yra ribotas ir juos atrenka.kiek
vienos tautybes lauko teniso va
dovai.

Smulkios informacijos praneš
tos visiems sporto klubams ir 
daugumai pavienių žaidėjų.

Dalyvių registracija atliekama 
iki rugsėjo 3 d., šiuo adresų;. •

Algirdas Bielskus, 3000 Had
den Rd., Euclid, OH 44117. Te
lefonas (216)-481-7161. '

Pavieniai, klubams nepriklau
są žaidėjai, dėl.informacijų pra
šomi kreiptis į A. Bielskų- Lie- 

; tuvių tenisistų dalyvavimą šio
se pirmenybėsekoordinuoja ŠA- 
LFASS Teniso Komitetas.

Lietuviai tėnisistaį skatinami 
šiose pirmenybėse- skaitlingai da. 
lyvauti. ,

• Stovi žmogus ant kalno, 
juo ilgiau stovi juo trumpesnis 
tampa? (Žvakė)

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuoniėt nesenstą, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikių stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

•. VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. TTai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už $2. ' A.

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitOvardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina $6.

• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi* 
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik $3,

nė Nepriklausomoje Lietuvoje j naj. Buvo ir-apdovanotų atžy- 
šaulių vienetu steigimą ir Ame- j nuėjimaismedaliais, pasidar- 
rikoje. Kritikavo LŠST pavadi- į bavusius 'papuošė gėlėmis. Kas 

apdovanoti, • tiksliai nežinau,: to
dėl čia jų ir nerašau. =

Pamaldos įvyko7 rugpiūčio 
10 dieną .10"; vai. Nuolatinės Pa- 

į galbos parapijos bažnyčioje.
Bažnyčios rajone išsirikiavo 10 
padalinių su vėliavomis. Prie pa
minklo ' ant stiebų buvo" iškeltos 
vėliavos: Amerikos, Vatikano ir 
Lietuvos, sugiedotas Tautos him
nas. Po ceremonijų šauliai ri-Į 
kiuotėje įžygiavo į bažnyčią pa
maldoms. Iškilmingas pamal
das atlaikė ir pritaikintą tai die
nai pamokslą pasakė tos para-

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

TeL 476-2206

Išėjusi ii spaudos Ir galima gauti knygų nnkojv

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerfkoa lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina 11-50.

Knygos bus Išsiųstos, jei 11.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

1731 So. HatotH SU CMe*r», IK-

YOUR DOG NEEDS 
VITAMINS,TOO.

A Sergeant s
- z?rpe*^ppwp^

©1979 M.iter Morto* Company a v4««j ary 
a h ftofrm Co , R<h/rxx>d V23230

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik na 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

• SATYRINES NOVELES, M. Zosčenko kūryba, J. ValaiČla 
vertimas. 200 psl. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina ?2.

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo išlaidoms.

3 — Naujienos, Chicago, 8, DI. Tuesday, August 26, 1980



3-jų dalių ROMANAS(Tęsinys)

(Bus daugiau)

nepaprasta. Tokiu laikų % nauji

Kitose JAV vietose: 
metams ______

NAUJIENŲ raštine atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
arto 9 vaL ryto iki 5 vai popiet. Šeštadieniais — iki 12 viL

Mažas part.Tanų būrys, Ringaudo vadovau- 
3Tha§, atvykęs į Taurų girią, greit pavirsta į

— ‘Sekmadienj Stockholm įvyko traukinio, atėjusio' iš Nor vegijos, katastrofa. Žuvo deyyr. keleiviai.

kainų skirtumus. Valdžia negali nužeminti 
maisto produktų kainas.

Gierekas taip pat paskelbė, kad valdžia leis darbinin
kams slaptu balsavimu išsirinkti savo unijų vadovybes. 
Darbininkai turės laisvas ir nepriklausomas unijas. Gie
rekas sutiko daryti ir kitas nuolaidas darbininkams.

Tuo pačiu metu Gierekas įsakė ekonomistui Pinkow- 
ski sudaryti naują vyriausybę, kuri imtųsi priemonių 
tuojau atstatyti krašte tvarką ir baigti streiką.

Kas privertė komunistų partijos sekretorių Giereką 
imtis tokių radikalių priemonių streikui baigti? Prie
žastys galėjo būti kelias, bet pačios svarbiausios galėjo

je Letuvoje, kai Maskvos atstovybėje, Kaune, pas Pozdniako- vą vykdavo “kultūriniai” pasiž- monėjimai.į kuriuos buvo kviečiami mūsų kultūrininkai, rašytojai, poetai. Ir kuo baigėsi toks jų bendravimas Maskvai okupavus Lietuvą? Dalis tų rašytojų įsijungė į bolševikinę propagandą. Reik stebėtis, kad menininkai bendrai yra “lankstūs”. Ir šiandien okupuotoje Lietuvoje,

Prieš keletą dienų jo jaunas sūnus mirė be
kankinamas kalėjime.

Ši baisi žinia žaibo greitumu aplėkė visą 
apylinkę. Už tai jo tėvas, sužinojęs apie savo sū-

$45.00
$24.00
$12.00
$5.00

vietų valdžia trukdė visus lenkų oficialius pranešimus 
apie Lenino dirbtuvių darbininkų streiką. Bet visai pa
slėpti Lenkijos darb’ninku streiką buvo neįmanoma. Ko 
jie nesužinodavo iš Lenkijos, patirdavo iš Amerikos radijo 
stočių. Pranešimus skelbė vokiečiai, prancūzai, jugosla
vai, graikai ir kitos valstybės. Rusai bijojo, kad ir Rusijos 
dirbtu v’ų darbininkai pareikalautų didesnių algų, at
šaukti karius iš Afganistano ir įvesti demokratinę tvarką.

Lenkijos vyriausybę paveikė žinia; “kad Amerikos 
uostų darbininkai, solidarizuodami su streikuojančiais 
Lenkijos darbininkais, atsisakė iškrauti iš laivų Lenkijoje 
gamintas prekes. Amerikoj parduodamos didelės mėsos 
skardinės ir įvairios lenkų dešros buvo didžiausias Len
kijos pajamų šaltinis. G.ierekui buvo aišku, kad Amerikon 
atvežta mėsa ges uostuose. Lenkų valdžiai taip pat buvo 
žinoma, kad Amerikos darbininkai solidarizuos su strei
kuojančiais darbininkais. Amerikos valdžia nesikiša į 
Lenkijos vidaus reikalus, o Amerikos darbininkai padeda 
ne Giereko valdžiai, o darbininkams. Lenkai taip pat pa
tyrė, kad prezidentas Carteris priminė Helsinkio aktus 
ir patarė nesikišti į Lenkijos vidaus reikalus, bet leisti 
patiems lenkams išspręsti savo reikalus.

Verta priminti, kad ir lietuviai pridėjo savo trigrašį, 
labai vertingą ne tik streikuojantiems Lenkijos darbi
ninkams, bet-ir visai* Lenkijai.

Praeitą, šeštadienį pačiame miesto centre, šalia nau-. 
jai pastatytų dangoraižių,-Chicagos lenkai sušaukė didelį 
protesto mitingą. Susirinko virš dešimt tūkstančių žmo
nių. Suėjo tūkstančiai Chicagos lenkų, bet buvo daug 
ukrainiečių, gudų, rusų, rumunų, gruzinų, bulgarų ir jų 
tarpe buvo virš 200 lietuvių. Niekad lietiiviai nedalyvavo 
jokiose lenkų demonstracijose, bet šį kartą atėjo pavyz
dinga Amerikos lietuvių atstovybė. Atėjo su vėliavomis. 
Trys Chicagos moterys — Mikužiūtė, Jasiūnienė ir Tri- 
čytė, — 200 vyrų lydimos, su plakatais ir-vėliavomis įėjo 
į aikštę, užėmė priešakinę vietą ir pastatė estradoje lie
tuviškas vėliavas ir plakatus. Tris valandas jos išstovėjo 
dideliame karštyje, demonstracijos priešakyje. Demonst
racijos pirmininkė pakvietė Chicagos Lietuvių Tarybos 
pirmininkę Mikužiūtę tarti žodį.

— Chicagos lietuviai atėjo padėti Lenkijos darbinin
kams kovoti už pagrindines žmogaus teises ir krašto 
laisvę. .. — tarė Mikužiūtė.

Didžiosios televizijos stotys susirado mokytoją Igną 
Serapiną ir paklausė jo, kodėl lietuviai čia atsirado.

— Lenkai visą laiką mus skriaudė, bet didelio pavo
jaus metu mes pažįstam mūsų visų priešą. Kada Sovietų 
karo jėgos įsiveržė į lenkų laikytas sritis rr lenkų kariai, 
nepajėgę pasipriešinti rusams, veržėsi 4J Lietuvą, mes 
lenkus priėmėm, pavalgydincm, aprengėm ir užsienin iš
leidom. Dabar, kada streikuojantiems Lenkijos darbinin
kams nepripažįstamos jų teisės, lietuviai atėjo protestuoti.

Šie Serapino žodžiai apėjo ne tik pagrindines Ame-

Naujienos eina tasdien, Ižskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujieną Ben
drovė. 1739 So. Halsted St, Chicago. 
IL 60608. TeleL 421-6100-

ir “Striptyzas”.Kodėl praturtėję mūsų tautiečiai toki neapdairūs okupanto klastai, ypač kai jis pridengia mūsų tautiečių atsilankymais, kurie pademonstruoja . atvykę savo meninius sugebėjimus. Ar nevertėtų jiems įsigyti LKB Kro nikų tomus, juos gerai įsiskaityti. Gal tada skaitydami suprastų, kokiais keliais ir kokiomis i priemonėmis okupantas stengiasi pridengti ar bent sušvelninti pavergtosios Lietuvos tragediją.Liūdna, kad lietuviai, kai tur- ‘tėja, bęt tuo pačiu silpnėje jų ' rėžistencija prieš. Lietuvos pavergėją, mėnkėja lietuvybė, dau guma pasimetę.' ima klaidžioti, rodyti neaptvaldomą ambiciją, ciją. Sakysim, kad ir tokio solisto su Diamandidi koncertas- Kokiems galams skirti jam tiek rėk lamos spaudoje? Ir koks čia pasididžiavimas, kai žinai, kurioje būklėje pavergtoji Lietuva šiandien yra. Ar J. K. reporteris nepatamavo o k u p antųi, aprašęs' minėtą koncertą? Vien jau tuo jis jam patarnavo, kad jis rašė: Lietuva, Lietuvos, bet nutylėjo, kad ji pavergta. Ar gi, okupantas nelaimėjo, kai Los Angeles “smetonėlė” kėlė ova- cijacijas solistui, užmiršusi, kad Lietuva pavergta, kad tūkstančiai lietuviu Sibiro kacetuose ir kalėjimuose? Kai šimtai mūsų jaunimo žūsta nuo partizanų kulkų Afganistane...(Pabaiga)

gūsių į rezistentų eiles? .0 taip pat, kai kas ir išeivijoje daro rašytojams priekaištą, kad nei vienas jų dar iki šiol neparašė kolosalaus veikalo, kuriame būt atvaizduota tautos tragerija: jos laisvės žlugimas, Sibiro kacetai, kalėjimai, masinės žudynės. Tiesa, sako priekaištautojai, kad turime paminėtus atskirus tragiškus tautos aspektus, išmėtytus daugelyje knygų. Priešingai, ________________________ ... t mes sulaukėme ir tokių knygų, ti istorija, žinoma, tik kitoje fir-Į kurios buvo net ir premijuotos moję, kas vyko nepriklausomo-* kaip antai: “Sauja skatikų,

stalo ir kramtė savo ilgus ūsus, nepratardamas 
nė žodžio, tarytum jis nė negirtėtų motinos 
šauksmo ir vaitojimo. Paskiau pamažu atsistoja, 
pasiima nuo lango nukryžiuotąjį, pabučiuoja ir, 
spausdamas jį abiem rankom prie savo krūtinės, 
sukandęs dantis, p'amažu prašnabžda: “Tu Die
vas esi, todėl kentėjai ir numirei už visus žmo
nes, o jis buvo mano sūnus, bet mirė už visų lie
tuvių tautą... Tu savo kankintojams nebe- 
keršijai, nes tu esi Dievas, o aš esu tik žmogus, 
todėl atleisk man, aš eisiu atkeršyti tiems, kurie 
jį kankino, eisiu atkeršyti žmonėms, pavirtu- 
siems žvėrimis...”

Paskiau jis jau kreipėsi į savo žmoną, kuri 
iš didelio skausmo laū^r'sžtvb'iiifikąsVir atrodė 
tarytum bebūtų tik žmogaus šešėlis.

— Aš negrįšiu namo, tol, kol nors vienas 
svetimšalis bus mūsų šventoj žemėj su ginklu 
rankoje. Esu jau senas, bet savo pareigą dar pa

tikrą karišką dalinį, nes šioje apylinkėje buvo 
jau labai neramu: Grauzmano — Bičkovo siau
tėjimas nepaprastai jaudino gyventojus. Todėl 
dabar jauni vyrai skubiai atkasinėjo paslėptus 
“juodai dienai” ginklus ir būriais traukė į miš
ką. Be to, jau kiekvienas jautė, kad nebetoli ta 
valanda, kada bus galima pradėti atvirą kovą su 
gerokai jau aplamdytu okupantu. Visi tikėjosi, 
kad po šio, taip kaip ir po pirmojo, Pasaulinio 
Karo visos pavergtosios tautos galės vėl išvysti 
laisvę. Juk ne veltui taip iškilmingai buvo visų, 
sąjdngininkų pasirašyta ir paskelbta Atlanto 
charta, žadanti visoms tautoms laisvą apsispren
dimą. Tokių vilčių kupinas jaunimas sunku bu
vo seniesiems besulaikyti, kuriems atrodė vis 
dar anksti.

rikes televizijos stotis, bet pasiekė ir Lenkiją. Mikužiūtės 
kalba buvo trumpa, bet ji susilaukė labai šiltų plojimų 
ne tik pačioje minioje, bet ją sveikino ir Chicagos merė, 
valstijos gubernatorius bei visa eilė politikų, susirinku
sių estradoje.

.Žinios apie milžiniškas demonstracijas pasiekė Len
kiją ir privertė Giereką pavaryti veik visą kabinetą ir 
ieškoti naujų būdų streikui baigti.

Streiko komitetas džiaugėsi pakaitomis, bet jis pa
tarė streiko nebaigti, kol nebus paleisti visi streiko metu 
suimtieji.

vienintelį sūnelį . . . vos 
jis. — Ištisai;, dvi savaites 

mirė kankinio mirtimi, bet

skriaudė?
— Taip, 

mai atsako 
kino... Jis 
draugų neišdavė.

— Nagi tas Ringaudas, kuris atvyko su di
džiausia kariuomene į mūsų girią, ir kuris žada 
visus plėšikus iššaudyti, vakar vakarą buvo pas 
Bičkovą, — sėsdamos, pirmiau apžiūrėjusi, ar 
atlaikys ją abejotino stiprumo kėdė, pradėjo Ple- 
putienė.

— Vaje, vaje! tai vėl bus karas pas mus, — 
nugąstavo Girduvienė.

— Hm! karas tai dar nieko, bet tas Ringau
das norėjęs vakar suimti Bičkovą ir buvęs nuėjęs 
pats vienas į jo namus. Gal šiandieną būtų jau ir 
pakartas, tarp mūsų kalbant, tas nevidonas, bet 
staiga atėjusi ta jo duktė. Kaip tik šis ją pamatęs, 
taip ir sutirpęs — tur būt, apžavėjo... — Skubėjo 
viską išpasakoti Pleputienė, nes reikėjo jau bėgti 
pas ponią policininkienę — ten ne tik papasakoti 
reikėjo, bet rūpėjo, ar nenugirs ir nauja ko nors.

— Gali būti, gali būti, sako, kad malūninin
ko sūnus taip pat jos esąs jau apkerėtas ir vaik-

.’abar, lyg musmirių apsėdęs,—pridėjo Gir- 
duvieič.

Tur būt, tie -piktadariai labai jus nu-

girdi- 
kan-
savo

jėgsiu atlikti. Kai buvau jaunas,- ne vienas Lie
tuvos priešas gavo sau mirtį iš mano rankos, o 
dabar einu atkeršyti už savo...

Paskutinius jo žodžius nutraukia paplūdę iš 
akių ašaros.

— Kad tau nebūtų nyku, pasiprašyk 
pas save dukterį su visais vaikais, ir jai 
bus ne taip klaiku, nes jos vyras taip pat nežinia 
ar besugrįš...

Jis pasiėmė jau iš anksto paruoštą maišelį, 
— jo, matyt, jau seniau buvo apie tai gal
vojama, tik laukė paskutinio momento, mo
mento, kuris širdį paverčia akmeniu, o tuš
čias kumšis — plieno kardu ... ir, atsisveikinęs 
su mažai ką besuprantančia, kas čia darosi, sa
vo žmona, išėjo.

Dabar jis čia Ringaudo būry globoja kiek
vieną jaunuolį ir rūpinasi visais, kaip tikras tė
vas. Jis beveik niekuomet nieko nekalba, tik kiek 
vieną naujai atvykusį į mišką permeta savo 
liūdnomis akimis, tarytum laukdamas, ar ne
ateis kurią dieną ir jo Ramunėlis, tas mielas 
gležnas, mėlynakis Ramunėlis, kuris dar taip ne
seniai sugrįžo iš Kauno, išblyškęs, išvargęs nuo 
sunkių studijų. Tada jie parsivežė keletą naujų, 
nematytų lagaminų ir sunešė visus į klėtį. O jis, 
tėvas, tuojau suprato ,kad tuose lags&ninulso 
yra kažk 
lagaminai? Ir dar tokie sunkūs, jog voj galirvie- 
ną pakelti. s ‘ ‘

(Tęsinys)Lyg jie ten būtų laisvi, lyg jiems nereikalinga jokių leidimų išvykti užsienin, net į Los Angeles pasisvečiuoti ir privačiuose sa- lionuose koncertuoti. Nejaugi J. K. ir kompozitorius Bruno Markai tis nežinotų, kad ten meninin kai yra propagandos komisaro žinioje,, jie" turi' priklausyti komunistų partijai ir tarnauja okupanto tikslams.IŠ *višo'r,paskaičius šib koncerto reportdžą, atrodo, kad Los Angelėje bendrautojų priviso kur kas daugiau, negu kitose lietuvių gyvenamose vietovėse. Bet kuo labiausiai reiktų stebėtis, kad ten į tokį neva, “kultūrinį” bendravimą įsijungė ne tik pavieniai praturtėję mūsų tautiečiai, bet net' organizacijos, kaip antai, gydytojų, inžinierių, architektų. Ar tai nėra didelis okupanto laimėjimas?Ar kartais nesinkartoją ta pa-į

0 vis dėlto vienas iš pirmųjų į Ringaudo bū
rį atvyksta ne koks nors įsikarščiavęs jaunuolis, 
bet jau apysenis, liesas, labai išvargusiu veidu ir 
kerštu žvilgančiomis akimis vyras. Atėjo jis pats 
vienas, mažu ryšulėliu nešinas.

Vos saulei patekėjus, prieina jis prie laužo, 
patyliuko pasako “Garbė Jėzui Kristui” ir atsi
sėda. Iš jo prikąstų lūpų ir išvagoto veido gali
ma buvo spėti, kad jis labai kenčia, todėl iš pra
džių niekas jo nieko nė neklausinėja.

— Gal sriubos šauktą? — pakėlęs nuo sama
nų galvą, paklausia jį Niaura. > ■

— Dėkui, esu sotus, — atsako jis ir vėl 
nutyla.

Lenkai kratosi sovietinio jungo
Praeitą sekmadienį-Lenkijos komunistų partijos pir

masis sekretorius Edward Gierekas sušaukė partijos 
centro komiteto posėdį, kad jis svarstytų krašte susida
riusią padėtį ir bandytų surasti tinkamas priemones nor
maliam gyvenimui atstatyti.

Teko konstatuoti, kad sekmadienio rytą streikavo 
200,000 Lenkijos darbininkų. Nebuvo nė vieno didesnio 
miestelio, kuriame darbininkai nebūtų užėmę dirbtuvių 
ir nesustabdę svarbesnių pramonės šakų. Buvo daug svar
bių reikalavimų, bet reikalavimai pamažu keitėsi, vietoj 
senų atsirado nauji. Visiems ;buvo aišku, k^d' krašte kils 
didesnis chaosas,- jeigu; vyriausybė“riešįiiiis.' priemonių 
streikui baigti. Vietoj vicepremjero Pykos, valdžia pa
siuntė į Dancigą kitą vicepremjerą Jagielskį, kuris buvo 
įleistas į Dancigo Lenino dirbtuves, kur buvo svarstomi 
streikuojančių darbininkų reikalavimai ir valdžios griež
tas nusistatymas nedaryti jokių politinių nuolaidų. Ramu 
buvo tiktai Štetine, kur valdžios nusiųsti komisarai, iš
klausę darbininkų reikalavimų, sutiko leisti štetino dar
bininkų unijoms turėti demokratines unijas, nepriklau
sančias nuo valdžios agentų, bandančių kontroliuoti uni
jas, jų pinigus ir vadovybės. Štetino darbininkai buvo pa
siruošę deginti komunistų partijos centrą 600,000 gyven
tojų mieste, jeigu valdžia vėl bandytų iš lenkų darbininkų 
atimti teisę turėti demokratiškai, rinktas unijas.

Ankstyvą sekmadienio lytą pasklido gandas, kad Šte
tino komitetas įsakė visiems streikuojantiems kelti į pa
danges visus komunistų partijos centrus, jeigu valdžia 
nesiims priemonių streikui baigti. Streiko komitetas pa
reiškė, kad jis tokio įsakymo neskelbė ir kad jis nori tai
kiai baigti streiką, bet pagrindniai darbininkų reikala
vimai turi būti patenkinti.

Komunistų partijos centro komitetas, išklausęs prem
jero Babiųcho ir dviejų vicepremjerų pranešimus apie pa
stangas baigti streiką, tame pačiame posėdyje Įsakė at
leisti Babiuchą, visus jo pavaduotojus ir penkis ministe- 
rius. Pats Gierekas paskelbė, kad komunistų partijos 
vadovybė ir valdžia sutiko pakelti streikuojantiems dar
bininkams algas, kad galėtų išlyginti pabrangusio maisto
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JĖZUS PASAULIO IŠGANYTOJAS
26. ' “AmžiBMis Tėvas” '

Pranašas Izaijas sako, kad Jėzus bus “Amžinasis Tėvas”. Bet 
tai nereiškia, kad jis bus tas pats, kurį mes krikščicbys vadiname 
mūsų “Dangiškuoju Tėvu”. Žodis tėvas reiškia gyvybės davėjas; 
todėl amžinuoju Tėvu bus tas, kuris suteiks žmogui amžinąjį gy
venimą. Taip Jėzus padarys visiems, kurie per tūkstantį metų jo 
karaliavimo tikės į jį ir klausys jo karalystės įstatymų. Gyveni
mas, kuri žmonės gauna iš savo gimdytojų, yra netobulas ir trum
pas; bet visi, kurie tuomet ateis pas Jėzų, gaus amžinąjį gyvenimą.

Turime ir kitų šventraščio vietų, kurios patvirtina Dievo pažadėjimus duoti žmonėms amžinąjį gyvenimą per Jėzų. Tas pats 
Dievo pąžadas yra parašytas 1 Kor. 15:45 ir 47. čia apaštalas kalba apie Jėzų kaip apie “paskutinį Adomą”, ir sako, kad po jo prisikėlimo iš numirusių jis buvo padarytas “gaivinanti dvasia ’. Kitaip sakant, jis yra dvasinė esybė, turinti galybės duoti gyvybę kitiems. 
Kad niekas nemanytų, kad Jėzus kaip “paskutinis Adomas” valdys ir laimins žmones būdamas žmogine esybe, Povilas aiškina, kad 
“paskutinis Adomas” yra “Viešpats iš dangaus”.

$V. RAŠTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 1C303

Beržas tėviškės pakelėle
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..KAZE BRAZDŽIONYTf

DR. PAUL V. DARGIS, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Waa*dMct*r Community klinikos 
- Modieinos direktorius

DR. K. G. BALUKAS 
mkUŽRRIJA IR MOTERŲ LIGOS 
- GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

4449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Madical Building) TeL LU 5-6444 

susitarime 
utį XZ4-8UO4

VALANDOS: 3—9 darbo dienom!* ir

TeL: 542-2727 arba 542-272*

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

Visos laidos ii W0PA stotiem 
banga 1490 AK

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p 
U Wl’lb sWUes 1110—AM OMU*.

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60623
Telef. 778-5374

Tik — Bl 2-5692 *

SEKMINIŲ KONFERENCIJA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
'SPECIALYBE AKIU LIGOS 

2907 Watt I02rd Stre* 
VBlADdO0 Ptfll yni turima

OPTOMKTRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI 

2416 W. 71». TeL 737-5145
Tikrins ikii. Pritaiko akininę

.. “contact lenses’" 
VaL agni sušitarim*. Uždaryta

ir

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Viso pr«fram»c Ii WOPA.

149t kiL A M.

Listuvip kalba: kasdien nuo pir 
madienio iki penktadienio 4:00 
4:30 vai. vak. Šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

Įspūdžiai ir komentarai iš XIV-sios Lietuvių 
Krikščionių Demokratų Sąjungos konferencijos(Tęsinys)Tačiau bendravimas ir bendradarbiavimas su tauta ir tėvyne gali reikštis ir normaliai reiškiasi įvairiais būdais ir formomis: nuo meninės kūrybos įvairiose šakose iki daugiau pro- zaiško darbo visuomenėje ar profesinėje organizacijoje. Okupanto replės leidžia tik labai ribotą bendravimą ir bendradarbiavimą. G-I O kai santykiai su kenčiančia tauta turi tendencijos kenkti jos! interesams, ar vyksta net aiškesnis kolaboravimas su okupantu ar jo talkininkais lietuviai) yra nusikalstama tai .ir broliams.Į Kasulaitis labai griežtainiulavo šiuo klausimu nusistatymą. Jokia organizuota visuomenė ar bendruomenė nepaveda. tvarkyti savo reikalų, ypač pa- , čių svarbiųjų, gyvybingųjų savo?narių “gerai valiai” ir “pilietiniam sąmoningumui”. Nuo mažiausios draugijos iki valstybės (tobuliausios organizacijos), visos pačius svarbiuosius klausimus sprendžia pagal iš anksto priimtas tam tikras normas: įstatymus, reguliavimus, tvarką, statutą, kurie savo ruožtu atšvie- čia tam tikrą pasaulėžiūrą, politinę filosofiją, politinę programą, ideologiją ir pan. Tai daroma ne dėl to, kad individu ne-

(net tau-for

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
; INKSTU, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA Z 

2656 WEST 63rd STREET
Vsiandos: antrad. 1—4 popiet, 

ketvirtad. 5—7 vaL vak. 
Ofiso telefonas: 776-2880,

Rezidencijos telef.: 448-5545

j

DR. VYT. TAURAI j 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kondra praktika, *es. MOTKRŲ llpce.
Ofisas 2452 WIST SWa SYlfllT 

Tai. PR S-122J-

Vedėja Aldona Daukus 

Tela*4 HSmiack 4-14U 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

j

• VLIKAS ne tik politiniais klausimais rūpinasi. Jam didelės svarbos buvo ir yra lietuvybės išlaikymas ir lietuvių kultūros kėlimas ir ugdymas. Tuo tikslu jis Įkūrė Pasaulio Lietu-> vių Bendruomenę — PLB, kuri turės suvaidinti labai svarbų Į pasitikima, bat kad dažnos prob- vaidmeni lietuvių išeivių tau-«lemos būna per painios indivi- tiniame gyvenime, jei ji pati ne- pasistatys kliūčių savo veiklos■ sėkmingumui ir neiškryps iš
tr pankt. 2-4 ir 6-8 raL rak. KJtadir-1 VLIKo nustatytų jai pagrindinių nuostatų. Jai didžiausias pavojus būtų — Įvedimas politikos. Jos vienintelis tikslas — tautinė kultūra.

Prel. Mykolas Krupavičiits

uiąia 3-4 vaL popiet ir kita laikv 
Paul raaitariin*.

P. ŠILEIKIS, O. P.
OBTHOPKDA^-PEOTEZISTAi 
Aparatai - Protesai. Med. ban
dažai Speciali paeaiba R3]mm 
(Arch Supports) ir L t

MM Wegt 43rd St. CMcae*. VL M4» 
Talat.* PRaaeac* 4-56M

FLORIDA
ENERGY 
WISE

dams narplioti, o, antra, jos liečia daugiau negu vieną žmogų, todėl ir rūpestis jomis yra visų, bet ne vieno.

politinis sąmojingumas yra pirminėse fazėse.Nors politinio visuomeninio gyvenimo stebėtojai tą matė jau prieš daug metų, pats jaunimas tam tikros krypties vyresniųjų nĮanipųliųojamąs tik lV-jame savo kongrese šį žymų trūkumą pamatė ir net tam tikrais nutarimais fiksavo,Konvertiams būdingu užsidegimu, tie, kurie prieš jaunimo politinį lavinimą ir sąmoninimą per tris dešimtmečius kovojo — daug puikios medžiagos esama ateities studijozjii — dabar jau savo studijų sayaitgalyje pripažino, kad -poiįtjn|s ugdymas buvo apleista sritis. Esą ta sritis “neatidėliotinai” • paverstina į praktiškus .apsireiškimus. (Žr. Drg. 1980. II. -25, korespondencija iš Kaliforpijos) .Politinio jaunimo sąmoningumo reikalu rato ir jaunimo veikėja, buv. PLJS pirm. Gabija Juozapąvičiūtė - Petrauskienė: “Trečiasis trumpalaikis veikimo tikslas: ugdyti lietuvišką sąmonę jaunime-‘Ketvirtasis... ugdyti fceiįirą- sąmoningumą ir jautrumą politiniais klausimais” (AŽ, 19801 V. 24, Siūlymai jaunimo veiklai)-šisai prasmingas -realybės pojūtis tik patvirtina teisingą nusistatymą-tų, kurie santykiuose su kraštu siūlo daugiau patsyti tautos intereso negu asmeninio malonumo, smalsumo, tariant, kad reikia pasitikėti jaunimo politiniu sąmoningumu ir jo gera valia. Pats jaunimas dabar galų gale pasižiūrėjo į veidrodį ir

pamatę, kad jam dar daug poli
tinio sąmoningumo trūksta. Rei
kią tik džiaugtis, kad jis realiai. į reikalą pažiūrėjo ir atvijai bei viešai problemą iškėlę. Ar manipuliuoją vyresnieji, siekdami savo siaurų savybinių tikslų taip padarys?Gražiai Gabijos Petrauskienės formuluotas tikslas-uždavi- nys kreipia dėmesį į dar didesnę priešpriešą. Tai būtent mūsų, ypąč garsiai kalbėti mėgstančio jaunimo, itin neigiamas nusistatymas l etuvių politinių partijų ir apskritai politikos atžvilgiu. Dichotomija, nes iš vienos pusės jaunimas pripažįsta politinio sąmoningumo stoką (jau nekalbant apie politinį išprusimą), tačiau visiškai nesivaržo labai jau “autoritetingai" kritikuoti vyresniųjų dirbamą politinį darbą ir dargi atmeta bet kokį reikalą domėtis lietuvių politine istor rija, partijomis, programomis. Nekalbame čia jau apie įsiliejimą j politinių grupių eiles, veiklą su jomis ir per jas, įsigijimą reikalingos politinės patirties, praplėtimą intelektualinio horizonto ir pan.Keistai atrodo ir tas faktas (dar viena priešprieša), kad tas pats jaunimas, kuris išdidžiai atmeta bet kokią lietuvišką politinę mintį ir reikalą domėtis lietuviškosios politikos problemomis (ypač partijų klausimais), visai kitaip žiūri į amerikinę politiką, net partinę. |Tiesa, Amerika yra jų tėvynė, tad ir dėmesys amerikiniam gyvenimui yra natūralus • ir net sveikintinas. Tačiau angažuojantis idėjinei kovai už tė- t vų žemę, tas angažavimas bus, luošas, jei jis bus tik dalinis, ne- ‘ atsiveriąs pilnutiniam įsijungi- j mui į išeivijos gyvenimą ir veik-.

Mažeika S? Evans
Laidotuvių Direktoriai

r . 6845 SOUTH WESTERN AVE
< Tęl. 737-860001

9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000

T

EUDEIKIS
y *- - -<• -

DR, C. K. BOBEUS
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

St. Petersburg, Fla. 33710
TeL (813) 321-4200

PERKRAUSTYMA1

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

TeL WA 5-NM3

Organize car pools to 
save gasoline.
Don't be a Bom Loser!

Natūralu, kad ir santykiavimas su pavergtąja tauta pralaužia individualaus bendravimo rėmus. Y pač gi, kai jis jau tapęs ir “kultūriniu”, ir ekskursiniu faktu. Nepriimtinas todėl ir kai kieno vis peršamas nusistatymas esą “pasitikėkime kiekvienu lietuviu (ar jaunuoliu), jįe viską teisingai padarys”. Deja, ge- rc's valios neužtenka jokioje srityje (inžinieriai širdies operacijų nedaro, o chirurgai tiltų nestato!), neužtenka tik jos ir jautrioje jjolitinėje santykiavimo su kraštu srityje. iA. Kasulaitis užbaigė tardamas, kad nežiūrint kas bus, “nedėsiu! smilkalo ant okupanto aukuro”. XXIIKitas teisingai pabrėžtas reikalas buvo jaunimo politinio sąmoningumo stoka. Buvo pasidžiaugta ir jo visuomeniniu apsukrumu ir ideologine veikla, kuri, tiesa, galėtų būti ir pla- . tesnė ir labiau gilesnė- Tačiau
Apdrauetae p^reuatrwwe 

B (valriv atetvmv.
ANTANAS VILIMAS

Tel. 874-1662 arba 3744994

They call it
“The Overnight Wonder” 

for constipation. -
Are you uncomfortable with your laxative? Then meet 

the little white pill they call “The Overnight Wonder? Just 
one pin at bedtime safely, surely stimulates your system's 
own natural rhythm. Overnight. So in the morning, you're 
back on the bright side. Comfortably! ft's 
a good feeling.

What is “The Overnight Wonder“?
Ex-Lax* Pills. That's right— pills from % 
Ex-Lax. Look for the white box.

LHe only as directed.

Iš kitos pusės politinės, ideologinės, socialinės, ekonominės doktrinos, programos ir idėjos,- kurias kūrė ir ugdė visuomenė ir politinės partijos Lietuvą at-p kuriant ir kurios savo ruožtuj' kūrė ir įtakojo tautinį ir valstybinį gyvenimą bei kurias šiandien studijuoją, diskutuoja iri' analizuoja naujų patyrimų šviesoje politiniai aktyvūs išeiviai" nėra kokios atgyvenę mintys. į Tai daugeliu atvejų pats naujausias mąstymas vienu ar kitu tautinio ir vlstybinio gyvenimo klausimu.(Bus daugiau)— Paskolos namams vėl pabrango iki 14%.

Bobby Unser On
(Edi to r’s Uote. US AC 

champion driver Bobby Unser 
-w a two-time winner of the 
Indy *5009 and has won the 
renowned Pikes Peak Hill 
Climb 12 times. Unser is a rac
ing consultant for S-K Tools 
of Dresser Industries. Here 
he discusses safety aspects of 
championship auto racing.)

Q. — How has racing equip
ment changed over the years 
from a safety standpoint?

Unser — “There’s been a 
big improvement in tires, and 
one wf the biggest things — as 
far as safety goes — has J n 
the development of ‘fue’ 
In the old 
days "fuel 
was contain
ed in a met
al tank on

la in thick 
fuel cell* 
made baai-

!

Bobby Unser
. bet’ fo»<< other components. 

These cells were developed in 
two places — in rice cars and 
m the helicopters used in Viet 
Nsm."

Q. — Art tht fuel cfllt a 
tafttf factor in care of f^el 

Uhser "Yes! Today, 
JieyYe the biggest safety 
Gėtor ve'Eave ahd the fuel 
ėeHs are nost reqsirad on race 

į.csMof every type.’,’
’ 1 ’ iQ.'— Wfcat^obout other 

, taftty grarf i -
Unser “Well, we have 

tueb Viings as the semi- 
. ęoUapsi'ile steering column. 
It’s de*ijnod to collapse in an 
scciden upon impact with

Racing Safety
the driver...but only if it has 
reason to.”

Q. — What about '"roll 
bars? ” These haven ’t changed.

Unser — “Yes, they have. 
Instead of one roll bar, we 
now have two. There’s the 
one in the back that you see, 
and one above the steering 
wheel that you don’t see.”

Q. — What kind of protec
tive clothing do you wear 
While racing?

Unser — “Our clothing is 
made of a flame retardant 
material. It was used by the 
aerospace people, and is still 
being used by them. The 
material is lightweight and 
comfortable while we drive.”

Q. — And other clothing..,?
Unser — “We wear 

underwear that has two layers 
of this flame retardant 
material. Tbe air between the 
layers acts as a heat shield. 
Everything we wear — 
including gloves, shoes and 
the inner lining of our 
helmets — is "made of this 
special material. And, every
thing is custom made.”

Q.~ Anything else on 
safety you can mention?

Unser — “Well, there’s the 
two-way radio comm unication 
we now have. The people in 
the pits can keep drivers 
advised of safety conditions 
up ahead on the track. For 
example, if there’s a wreck on 
turn one — instead of going 
200 miles an hotir, it might 
be better to slow to 100 miles 
an hour.”

(Note: Bobby Unser will 
share more racing insights in * 
the next column.)

b \

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

7 TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

statyti''

AMSULAN5O 
PATARNAVIMAS

TOYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TURIME
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

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

Telef. 476-2345

Chic«cof
Lietuvių

f

Laidotuvių

DirektoriųPHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVE. TeL: Y Ards 7-3401BUTKUS - VASAITIS

1446 So, 50th Ave^ Cicero, IIL TeL: OLympic 2-1001PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayette 3-3572GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel: YArds 7-IY3S - 1139

(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667J

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-44H

3354 So. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911 j
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Chicago pensininkų piknikas
Dr. agr. J. Briedis pusiau pri- f Prekybos Rūmų direktorių T. 

vaėiai pakvietę piknikauti savo 
puošnioje sodyboje Lemonte.

Mokykliniu autobusu nuvažia
vome 37 asmenys. Prisidėjo dar 
kelios mašinos, tad ir piknikau- 
■tojų susidarė gražus būrys — 
apie 50 asmenų.

Įėjome į gražų sodą. Stalai su
dėti, papuošti staldengtėmis. 
Parinktas gražus paunksnis. Šei
mininkas su žmona ir K. Balčiū
nas visus maloniai pasitiko.

— Kazys Kaminskas, Port
land, Oregon, iš anksto be ra-

K. Paulius ,

Kuzą, inž. V. žemaitį, dr. K. Dab- 
rilę Liet. Tautinių kapinių pirm, 
p. Jakubonį, inž. Variakojį ir 
kitus.

K>. ,<d
fc>»4l

Pirm. St. Vanagynas sveikino ginimo pratęstadamas prenu-
šeimininkus už malonų iškvieti
mą, įteikė poniai dovanėlę su šo
koladiniais saldainiais. Ponia vė
liau ėjo per stalus ir j uos-dalino. 
Netrūko užšaldyto alaus, 7-Up ir 
panašių gėrimų. Inž. K. Kara
zija paleido muzikų — grojo 
puikias melodijas. Susėdę vaiši
nomės ir tarp dalyvių kilo ma
lonus klegesys.

Pasivaišinę apėjome sodybą. 
Puikūs kliombai, gėlynai, dar 
gražesnė rezidencija, žolė nu
pjauta, pavyzdingai užlaikomas 
didžiulis sodas. Medžiai _ pilni 
vaisių.

K. Balčiūnas padarė dalyvių 
nuotrauką. Artėja grįžimo lai
kas. Beje, ponai Matukai, kiek 
vėliau atvykę, apdalino jų išau
gintais pomidorais. '
■ Pirm. St. Vanagūnas dėkojo 
seimininkams už šaunias vaišes, 
malonų priėmimą. Atvažiavd 
(autobusas ir skubėjome užimti 
vietas.
: Pakelyje fabrikai, sodybos. 
Kažkas primena, kad ten, kur 
buvo Marijonų vienuolynas, baž
nyčia, sodas, dabar kondomi- 
nium pastatyta. Girdi, atvažiavo 
lenkas gnerolas ir pasiėmęs išsi
vežė i Romą apie 3 milijonus do
lerių už tą nuosavybę, nupirktą 
lietuvių patriotų sudėtais pini
gais. Praradom senelių prieglau
dą ir kitas nuosavybes. Toks be
daliu žmo'niu likimas!

Apsilankymas pas dr. Briedį 
buvo antroji šįmet maloni išvy
ka. Lauksime, kur kitur valdyba 
su inž. K. Karazija užplanuos 
Vykti pramogauti.
i Beje, pirmininkas St. Vana- 
gūnas pasveikino svečius: Liet.

meratą, savo gerus linkėjimus 
atlydėjo $5 auka. Dėkui. Taip 
pat jam yra dėkinga R. Nerima- 
vičius. 1

— Vera ir Anthony F. Brashy 
iš.Beverly Shores, Ind., yra lie
tuviškos spaudos ir Naujienų 
rėmėjai. Dėkui už.$5 auką, at
siųsta kartu su prenumerata, j

— Dėkui D. Šauliui is Athol, 
Mass., už ankstybą prenumera
tos pratęsimą ir už $5 auka ka
lendoriui. Taip pat dėkui Petrui 
Šmaižiui iš. Hot Sorings, Ark., 
už S3 ir I- Kolai iš Merrille, 
Ind., už $2 auką.

— Karolis Dabulevičius išvy-j

tu, Zenonas Meižis — iždinin
ku, Steve Gay — religinėms 
apeigoms, Vyto Yasus — tei
sės reikalams, Raimondas Mika
lajūnas ir Juozas Martikonis — 
tarnybos pareigūnais, Bemie 
Goblet ir Frank Klimozak — 
seržantais.

tas Toronto Lietuvių Namų ad- . 
ministratorium. Jis yra studija-! 
vęs ekonominius ir administra-

šadeikų jaukioje sodyboje, 28975 
Wellington Dr., Farmington. ‘ 
Norint vietovę pasiekti, važiuo
kite Middlebelt Rd., tarp 12 ir 
13 mylios. Važiuojant iš pietų Į 
pusės — kairėje pusėje.

Rengėjai maloniai
Detroito, Windsoro ir jų apylin-1 
ki ųlietuvius išvykoje dalyvauti. 
Šeimininkės paruoš gerą, skanų 
maistą, o naujienieėiai vyrai pa-į 
girdys gaivinančiais gėrimais. 
Maliniai laukiami jauni ir seni.

Naujienoms Paremti 
Komitetas

Namai, Žemi — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALI

- V

kviečia11 Z . , ;

Namai, žarnė — Pardavime* 
REAL ESTATE FOR SALI

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l: 1

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

— Poniu Maria Martin išrink- 
i ta Dariaus-Girėno posto Moterų 

vieneto pirmininke, Jean Stack
— vicepirm., Stella Karalaitis
— ižd., Carol Rabinak — sekr., 
Ann Sikorski — religinėms apei
goms, Bernice Graves — istori
ke ir seržante, Harriet Ermel
— asistente, Pegky Davidaus- 
kas, Helen Meižis ir Eleonora

— Karohs Dabulevičius išvy- Pleyer ~ veliavnešėmis.
ko į dukters ir žento valdomą — Metinė jurginiu paroda 
Pottawattamie rezortą, Benton rugpjūčio 30 ir 31 d.' Ford 
Harbor, ^Mich. Ponia Anna Gaus City Prekybos centre.
has, vasarą praleidusi sūnaus 
šeimoje, Lemonte, grįžo į Hot! - Mokyt. D. Tamulionytė pa
springs, Ark. Jonas Mikelaitis ™oše 
iš Marquette Parko išvyko į 
Woodrige, Ill.

— Eufarozine Mikužiūtė, Či
kagos Lietuvių Tarybos pirmi
ninkė, su būriu veikėjų ir susi
pratusių lietuvių šeštadienį dą- 
lyvavo Čikagos lenkų suorgani
zuotame gausiame mitinge Da
ley plazoje tikslų solidarizuoti-, 
ir paremti streikuojančius len-j 
kus. Rengėjai ją pakvietė tarti FASS šachmatu vadovas is 
žodi lietuviu vardu.

V

— Juozas S trakas ir ___
Žilienė iš Marquette Parko ga-’ 
vo Amerikos pilietybę. y j na

— Bruce Neberieza išrinktas 
Dariaus-Girėno posto komandię- 
rium, Kazimieras Noga ir Ja
mes Maženis — vicekomandie- 
riais, Stanley Walters-adjutan-

į me ir būt” litunistinei mokyklai.- 
Rašyt. Paulius Jurkus baigia, 
ruošti geografijos ir istorijos pra
timus VIII skyriui- Abi knygas 
išleis LB švietimo taryba.

— Jaunučio Puodžiūno baleto 
studija pradės pratybas rugsėjo 
2 d. naujoje vietoje — 2418 W. 
Marquette Rd., tel. 778-7182.

— A. a. Kazys Merkis, ŠALE-

špaudos darbuotojas, mirė rug- 
r Danutė P'ūčio 21 d. 'Bostone, sulaukęs

- >

re 
int 
tel.

tautis
Ūsi-dės

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, £59 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir
susirūpinimą........ ......      $8.00

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais _______________  $4.00

Minkštais viršeliais, tik... ....................... $3.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
t ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik....... $2.00

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

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausi*, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fratemalmė or

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti Ir kitiems, kurie tuoi 
darbus dirba. ; ? *

- ■ SLA — išmokėję daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudę savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, na
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimu^ siekiančian 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
51,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA — kuopų vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
| savo apylinkės SLA kuopu veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti. 1

Galite kreiptis Ir tiesiai t SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
New York, N. Y. 10001 

VS7 W. 30t> St.
Tel. (211) 543-221*

tuanisfinės .mbį^KĮo^ mokyto
jas ir^šuom'oSŽnini^š^p^ęvies-

AKLAS SKRIDIMAS"
Kiek šių dienų lėktuvai yra 

1 saugūs? Kiek galime pasitikėti 
žmogaus rankų darbu?

Pasiklausykite šios labai įdo
mios radijo programos šiandien 
per “Gerąją Naujieną Lietu
viams” 8:45 vai. vak. radijo ban
ga 1490 AM per “Lietuvos Ai- 

i dus”.
šį penktadienį per Sophie

c? os mokslus.
— Dengiame ir taisome visų 

rūšių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA, 434-9655
— Horoscopes or Astrological

Tarot Card Readings. Saturday 
11 to 5; no appointment neces^ 
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N.j 
STATE St.. Rm. 1717. Mes_kal-i Barcus radijo programą 4:23' 
bame lietuviškai. 782-3777 or. val jšgirsite “Laisvė
925-8392. Professional Member Xuodėmės Kaliniui”. 
American. Federation of Astrol
ogers.

2212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL Virginia 7-774J

ž t BUTŲ NUOMAVIMAS }
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

• NOTARIATAS • VERTIMAI. -

T r VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY "1
INCOME TAX SERVICE ~TI

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

. • LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
Parašy- namu ir įrengimais Marquette Parko 

i a -i rajone. Labai geras biznis, lengvosI kite pareikalaudami knygeles (pirkimo sąlygos=

Į sime
IŠVAŽIUOKIME I GAMTĄ

Rugpjūčio 31 dieną East Chi-- 
cagos R. LB skyrius rengia pui-| 
kią iškylą p. čiurinskų sodybo
je, 11233 W. 80th Ct./St. John 
apylinkėje, Indiana. R. Lietuvių 
B-nės Marquette Parko apylin
kės valdyba organizuoja tai iš-

(Pr.) j atgimti iš naujo’’. Prisių-
dovanai.

Lithuanian Ministries
P.O. Box 321
Oak Lawn, Ill. 60454

• 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir
Maplewood. Labai tinka giminingoms 
šeimoms. - \ „
• MŪRINIS BUNGALOW Brighton 
Parke, 15 metų. Reikia skubiai par
duoti. Neaukšta kaina.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

ARTIMIAUSIOS SPOR
TINĖS VARŽYBOS

1980 m. Š.A, Lietuvių Lauko] 
vykai autobusą. Išvykstame sek- (Teniso pirmenybės įvyks rugpiū- 
madienj, iugpiūčio 31 d., 12 vai. čio 23-24 d. Chicagoje, 111.
nuo Marquette Parko bažnyčios, I 1980 m. Š. Amerikos Lietuvių 
69-ta gatvė ir Washtenaw. Pa- Golfo pirmenybes vykdo Detroi- 
keliui sustosime prie; Brighton to LSK Kovas rugpjūčio 36-31 d. 
Parko bažnyčios, 44-ta g. ir Ca- Detroite, Mich. ;.i
lifornia Avė. Kelionė kainutfs! 1980. m. Š. Amerikos PabaJtie- 
$2.50. Pasinaudokime rudenė- Čių Lengvosios Atletikos pirme-; 
jančio oro proga išvykti į gamtą.' nybės įvyks rugsėjo 6 ir 7 d. Ka-|

Autobuso Wtos ribotos. Visi nados Estų stadietne, Udora, į 
prašomi registruotis iki šešta- Ont., netoli Toronto. Vykdo 

jiįenio, rugpjūčio 30 d., telef. estai.
"737-1286 ir 925-1089. Brighton]

f^S^š'^šPažiuOš 12'vaŪ^priiŠrima 
registruotis-teŲ 56qr2^Qe \1-ba

\ išvyka Naujienoms ]]
: V paremti'-' Į Į

1980 m. š. Amerikos Pabaltie- 
čių ir Lietuvių smulkaus kalibro 
ir medžioklinių šautuvu šaudy
mo pirmenybės įvyks rugsėjo 
6 d., o pistoletų varžybos — rug
sėjo 13 d., Latvių šaudykloje 
“Berzainė”, netoli Toronto, Ont.

1980 m. š. Amerikos Pabaltie- 
! čių Lauko Teniso pirmenybes

Naujienų išvyka Ivy^u^piū- ’ v4do cievelando LSK Žaibas 
.d. 12 vai. Onos i| čęsid rugsėjo 6 ir 7 d. Clevelande.

■ ............- ■ Dėl smulkesnių informacijų

i. .

2608 W*rt 69th St, Chicago, AL 60621 • TeL WA6-1787 
Dideli* pailrtnirlTno gero* rūiiea įvairių preMfl.

į MAISTAS Ii EUROPOS SANDtLIŲ

Cosmos Parcels Express Corp. ,
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE ?

3501 W. 6tth SL, Clricaro, BL 60629. — TeL WA 6-2767
V. VAL ANTIN AS

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best w«y to

nA
C<53BpeS»d««i

Quarterly 

OUR SAVINGS _ A 
CERTIFICATES

EARN UP TO ’8%

see us for
U(\W£ financing o 

AT OUR LOW RATS

Savings and Loan
222 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, HXXNOS

7-774T

Thur.9-8 9-1SOOTSt Moa.Taa.rri.9-4

SEBVING CHICRGO AND SUBUBK SINCE 190S

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

2951 West 63rd Street
TeL 436-7878 arba 839-5568

D t M E S f O 
62-M--M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

. Kreiptis:
A. L A U R A I T I S

4645 So. ASHLAND AVI. T’ 
523-8775

s j spaudą ar kreipkitės į bet kurį 
lietuvių sporto klubą, sporto apy
gardą arba į š ALF AS S-gos Cent- 

i ro valdybą šiuo adresu: Algirdas 
Bielskus, 3000 Hadden Rd., Euc
lid, Ohio 44117. Telefonas. (216) 

'481-7161.

nhghborhooo]^^
realty group

We'll help you make the right move.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

nuomoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
ar užeiti į mūsų įstaigą.

Mes. visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

Virš 500-tai namų pasirinkimui.

BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road

Tel. 767-0600
Independently owned and operated

GENERAL REMODELING
• Alumin. langai, durys, medžio 
apmušimai, • staliaus darbai, ce

mento laiptai, porčiai stogai 
ir visa kita.

FET1NGJS CONSTRUCTION ‘

776-8505
____ _______ Į____________ _________ :_________________ - -

DAŽYMAS IR REMODĘLIAVIMAS

Nėra darbo per mažo. Visus paimu. 
Iš lauko ir vidaus.

Kainos labai prieinamos.

GEDIMINAS BARANAUSKAS 
4514 So. Talman Avenue 

Tel. 523-0383

Laikrodžiai ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 

2646 West 69th Street 
Tel, REpublic 7-1941

ir

Juozo šmotelio
ATSIMINIMŲ 
SKIRSNELIAI

Graži, lengvai skaitoma
įderini 250 puslapių knyga, su
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji 
kyti paštu.

Autoriaus
7114 S.
Chicago, IL 60629

Knygos kaina — 5 doleriai.

prašomi užsisa-

adresas:
Campbell Avė.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, "Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna, 
ma Naujienų administracijoje, 
1739 South Halsted St, Chica
go, ILL. 60608. Kaina $3.00.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

BRIDGEPORT — 4 room basement 
apartment for rent Heated & hot wa
ter. $135 monthly. . ,

Call after 5 PAL 839-6597

Open House 1-5 pm daily
New subdivision in choice location, 
model at 8437 W. Windsor. New de
luxe 2 flats with attached garages 
under construction. 6% rm. each; 1% 
baths, country size kitchen with cus

tom cabinets, stoves and dish
washers.

David J. Cahill
283-6789

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Namai, žemė — Už miesto riby

ATOSTOGAUJANČIUS FLORI
DOJE prašome sustoti L & A 
Staškūnų “Sapphire Sea Motel” 
vasarvietėje, kuri randasi ant 
Atlanto kranto, gražioje Palm 
Beach apylinkėje, Juno Beach. '

Suinteresuoti namų pirkimu 
ar bet kokia nekilnojamo turto 
investacija, prašomi kreiptis į 
Raymondą Staškūną, kuris at-1 
stovauja didžiulę Berg Real Es
tate bendrovę. Jis pasiruošęs 
visiems mielai patarnauti.

L. A. R. Staškūnai 
SAPPHIRE SEA MOTEL

Juno Beach, Florida 33408 t 
Telefonas (305) 626-2444

MISCELLANEOUS 
|v«1rū« Dalykai

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė. 
Chicago, IIL 60632. Tel. YA 7-59M

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7*50 
Taip pat daromi vertimai, giminly 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kiloki blankai.

HOMEOWNERS policy
F. Zipolitr Agent 
3208/j W. 95th St "ft* 
Ever* Perk, 111. ©•
<0642, - 424-1654 CZZZ2.

State Farm F»re and Casually Company

ADVOKATŲ DRAUGIJA
VALDEMARAS BYLAITIS 

ir VINCAS BRIZGYS
Darbo vaL: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-tos 

arba pagal susitarimą. 
Telefonuoti 778-8000

Advokate*
GINTARAS P. ČEPtNAS

Darbo valandos: nuo 9 vai. ryto 
iki 6 vai vak. šeštadieni nuo 

9 vai ryto iki 12 vai d. 
Ir pagal susitarimą.

Tol 776-5162 arba 776-5163
2649 We.t 63rd Street

Chicago, UI. 60629
1981 TRAVEL TRAILER

35 foot PARK MODEL. Air, 
never used, luxurious, guaran-'* 
teed. Original cost $1L000. Must . —>,Tr msell. unuTual ci^umstances - P^. KI-
ST. rjyn r.n 7.C enu I Tus PARAGINK SKAITYTI $6,600.. Call 736-8034 D!ENRAšTĮ “NAUJIENOS-

6 — Naujienos, Chicago, 8, Hl. Tuesday, August 26, 1980




