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LAISVĖS LYGOS “MORALINIS 
ULTIMATUMAS” MASKVAI

“Moralinis Ultimatumas TSRS 
Vyriausybei”, pasirašytas Lietu
vos Laisvės Lygos ir reikalau- 
jantis. sukeikti Lietuvai laisvę, 
užima, didesnę dalį 1979 m. rug- 
Įriūtį išleisto “Aušros” 17 nume
rio, kuriam' iki šiol dar nepavy
ko prasiskverbti į Vakarus. Apie i 
šį . Aušros numerį informuoja Jį" 
maskviškė “Einamųjų įvykių iprn Mpnahpr 
kronika” (Nr. 54), užtrukusi ke-

• lyje daugiau kaip pusę- mėtų.

Pasak Aušros 12 Nr. (1978 m. 
rugpiūtis) Lietuvos Laisvės Ly
ga buvo įsteigta 1,978 m. birže
lio 14-15. d.^ Jos tikslas, yra ska-

TAIKOS PASTANGOS 
ARTIMUOSE RYTUOSE

JERUZALĖ. — Specialus JAV 
pasiuntinys ir tarpininkas vėl 
pradėti nutrūkusias derybas 
tarp Egipto ir Izraelio Sol M. 
Liniwitz' pirmadienį tris valan- 

i su Izraelio prem
jeru ‘Menahem Begin. Pasitari
mai lietė derybų atnaujinimą 
su Egiptu dėl palestiniečių auto
nomijos- Linowitz įtikino Begi
ną būti sukalbamesniu ir nuo- Į 
laidesniu klausimuose, dėl kurių Į 
nutrūko derybos, šiandien Lino-Į 

tinti religinį^ tautinį ir politinį witz bandys įtikinti Egipto prez. 
sąmoningumą ir dirbti ’ hepri- J Sadatą pradėti derybas prieš 
klausomos Lietuvos' atstatyįnūi. JAV prezidento rinkimus.

Tuo tarpu Artimuose Rytuo
se rituliojasi šie įvykiai:
• Libija pasiūlė Sirijai forma

liai susijungti sėkmingesnei visų 
arabų kovai prieš Izraelį.

_ Izraelio parlamento Užsie
nio ir Saugumo reikalų komi-

LKB Kronika {Nr. 42) praneša, 
kad 1979 m. spalio 3 d. Algirdo 
Statkevičiaus bute saugumie
čiai. rado antspaudą su Vytimi 
ir žodžiais “Lietuvos Laisvės 
Lyga Saugumo Taryba”. šį ant- 

" spaudą galėjo pakišti ir pats

\ *
I. ANIČAS KALTINA 

' “EMIGRANTŲ KUNIGUS”
-■ IR VATIKANĄ

• 'Maskvoje leidžiamas laikraštis 
“Nauka i religija” (Mokslas ir 
religij a,. 1980. VI. 7)Išspausdino 
I. Aničo- /.straipsnį, /‘Lietuvių 
emigrahfų kunigai: ur; jų;.Iešmi
ninkai Vatikane ir kitur”.7 Anot 
jo, Vatikanas -įsitikino,- jog tie
sioginės pastangos .išplėsti savo 
įtaką socialistinėse Šalyse eyąn-

atsisakė perimti Krašto apsau
gos ministerio pareigas. •
• Buvęs Krašto apsaugos mi- 

histeris Ezer Weizmanas lankė- 
'j si Egipte ir kalbėjosi su prez.
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TŪKSTANTINĖ MINIA 
PASITIKO CARTERį

TUSCUMBIA, Alabama. — 
Praeitą pirmadienį prez. Carte
ris atskrido į Tuscumbią, kur jo 
laukė tūkstantinė minia.

ISLAMIŠKAS PARLAMENTAS RUOŠIA
ATSAKYMA KONGRESO ATSTOVAMS

PARI.AMENTO NARIAI SAVO NUOMONĘ 
GALI KOMISIJAI PRANEŠTI RAŠTU

Pats Carteris yra pietietis. Su TEHERANAS, Iranas. - Pir
mavo žmonėmis jL kalba jų kal-( ma(jienj irano islamiškas parla- 
ba ir. akcentu. Jis jau preziden-Į mentas pradėjo svarstyti 52 su. 
tauja ketvirti metai, bet savo imtų amerikieC.ių bvla. Mub 
pietinio akcento jis neužmiršta.! Chomeinį šiy metų vasario ! d

Kaip smagu, kada gali kai-; pasįuntė į islamiška parlamenta 
bėti su žmonėmis be skirtingo (gautą JAV Kongreso alstovų 
akcento, pareiškė preziden- iaišką ir prašė paruošti ir para- 
tas. - Kaip smagu, kada jautiesi. šytį jiems atsakyma 
tarp savųjų. ; Visas reikalas buvo atidėtas

Tai buvo" pirmoji rinkiminės nuo vasario mėn. pradžios iki

Anwar Sadątu. Jis siekią, taikos

. ,Edmund Muskie

'Valstybės sekretorius Edmund Muskie pasiuntė 
laišką Irano vyriausybei, reikalaudamas neatidė
lioti 52 suimtų amerikiečių paleidimo. Derybos dėl 

Irano-JAV santykių gali tęstis kurį laiką, bet 
suimtieji privalo būti paleisti.

• Izraelio .'p^žjdentašiMj^^j 
h'ak Navon priėm^.prez. Sa'ra- 
to kvietimą aplankyk Egiptą.' ’ 

Amnesty International -or
ganizacija ‘.ragina Izraelio val
džią viešai. ištirti/,arabų’ skųn- 

• .ry! dus dėl žiauraus elgesio šų areš- 
gelizacijos būdu buvo pasmerk-j tuotals palestiniečiais "okupuoto-

s LIBIJA PASIŪLĖ SIRIJAI SUSI- 
-JUNGTI SĖKMINGESNEI KOVAI

tas nepasisekimui, ir pakeitė sa
vo taktiką. Dabar Vatikanas ki
šasi' i Rytų Europos- tautu vi
daus x reikalus,, -su;'buržuazinių 
nacionalistų, ir pabėgėlių kunigų 
pagalba. -5 ■

A - < '
Aničas aprašo įvairius planus 

katalikybei Lietuvoje atstatyti, 
kuriuos išgalvojo lietuvių kleri
kaliniai emigrantai, ir reikalau
ja, kad provokaciniai išmislai 
apie katalikų padėtį Lietuvoje 
būtų demaskuoti. (Elta) .

NAUJAS AUTOMOBILIŲ
VAGYSTĖS METODAS

Miami policija praneša apie 
naują automobilių vagystės me
todą, aprašydama tokį įvykį: du 
vyrai savo automobiliu užgavo 
Mrs. Izel Paz automobilio užpa
kalinę apsaugą. Jai išlipus ap
žiūrėti padarytą nuostolį, vienas 
vyras įsėdo į jos aųtotnoblį ir 
nuvažiavo. Betgi automobilio 
užpakalinėje sėdynėje miegojo 
14 mėnesių mergaitė. Policija 
sugavo vagį ir mergaitę; taip 
pat automobilį grąžino nuken
tėjusiai Ieškomas antrasis va-

KALENDORELIS

Rugsėjo 3:, Gregorijus Didy
sis, Mirga, Samanė, Jaugalis.

Saulė teka-6:18, leidžiasi 7:22.

Oras šiltas, vakarę lis.

se srityse.

REAGANAS KRITIKAVO 
:PĖE2IDENT4^ARTERT 

DETROITAS, Mich. — Ronald
Reaganas pirmadienį pasakė 
rinkiminę kalbą Detroite, ^kur 
jam teko aiškinti sunkią padėtį 
darbo neturintiems. Prezidentas 
buvo pažadėjęs pagerinti bedar
bių būklę, bet to nepajėgė, — 
pažymėjo Reaganas ir dar sušu
ko: — Prezidentas Carteris iš
davė darbininkus!

Atskridęs iš Jersey City, kur 
jis pradėjo savo rinkiminę kam
paniją, Reaganas Detroite nuvy
ko į bedarbių detroitiečių rajo
ną, kur pasakė kalbą ir ragino 
juos balsuoti už jį, o ne už prezi
dentą. kuris “ir antrą terminą 
panašiai elgsis”.

Reaganas tvirtina, kad prezi
dento Carterio ekonominis pla
nas reikalų nepataisys. Jo nuo
mone, Carteris neišspręs nedar
bo ir negalės suvaldyti inflia
cijos.

— Saudi Arabijos princas 
Fiad, negalėdamas rasti bendros 
kalbos su Izraelio premjeru Be
ginu, vėl pradėjo kalbėti apie 
“šventąjį karą”. Anksčiau prie
žastis buvo pasirašyta su Egiptu 
taikos sutartis, pastaruoju laiku 
nesutarimų priežastis yra Izrae
lio paskelbimas Jeruzalės kaip 
Izraelio sostinė.

I— Sovietų spauda ir radijas 
vis ragina streiką laimėjusius 
j Lenkijos darbininkus “pasilikti 

ąocialistais”.

DIKTATORIUS MOAMMAR CHADAFI RODĖ 
LIBIJOS KARINĘ JĖGĄ

kalba buvo transliuojama 
joj, o jos prezidentas Hafez As
sad susijungimui pritarė ir apie 
tai painformavo telegrama Cha- 
dafį.

TRIPOLIS. — Minint vienuo
liktas revoliucijos sukaktuves, 
Libijos diktatorius pik. Moam
mar Chadafi suruošė Tripolio 
gatvėse įspūdingą kariuomenės 
ir ginkluotų civilių paradą. Sa
vo kalboje kariuomenei bei gink 
luotiems civiliams, atkakliai re~ 
miantiems dabartini režimą, 
Chadafi pareiškė, kad Izraelio 
sąjunga su Egiptu priartino fron 
tą prie Libijos sienų. Libija pa
jėgtų nugalėti Egiptą ir sunai
kinti prezidento Anwar Sadato| 
režimą, tačiau nenori kariauti 
prieš arabišką šalį ir vesti brol
žudišką karą. Jis tik kaltino Sa- 
datą, nuėjusį tarnauti arabų 
priešams — Amerikai ir Izrae
liui.

Savo kalboje Chadafi atkrei
pė dėmesį į nuomonės klaidin
gumą, kad Libija turi moder
nių ginklų, bet neturi kareivių 
jiems aptarnauti, šios dienos 
paradas įrpdo, ,kąd yra pakan
kamai gerai išmankštintų ka
reivių aptarnauti pačius mo
derniausius ginklus, kuriuos Li
bija įsigijo per pastarąjį dešimt
metį. Libijos aviacija buvo įsta- 
čiusi apž ūrai 350 naujų Sovie
tų gamybos pabūklų, naudoja
mu leisti daugiagalves raketas- 
Kai kurios buvo net neišpakuo
tos T tik dalinai išpakuotos.

Tačiau svarbiausią kalbą Cha
dafi pasakė 50.000 žmonių mi
niai. Savo kalboje jis pareiškė, 
kad sėkmingesnei kovai.su Iz
raeliu, jis siūlo tuojau formaliai 
susijungti su Sirija ir tuo pa
greitinti visų arabų pastangas. 
Matomai unijos klausimas buvo 
aptartas iš anksto, nes Chadafi

Siri-

dar

Les 
bu- 
luri

KOMUNISTAI PAJUTO 
DARBININKŲ GALIĄ

VARŠUVA, Lenkija. — Dar
bininkai parodė savo galią. Pir
momis streiko dienomis niekas 
nemanė, kad streikas bus rim
tas, bet už savaitės ne tik Gie- 
rekas, bet visi partijos nariai 
pajuto, kad krašte nėra dides
nės jėgos, negu organizuoti 
bininkai.

Kada streiko pirmininkas 
Walesa ramiu tonu išdėstė 
vusiam premjerui, kad
baigtis visos privilegijos komu
nistų partijos nariams, tai Wa
lesa žinojo, kad krašte yra ga- 
lisgesnė jėga, negu partija. 
— Jeigu mos galime apsieiti be 
mėsos, jas nevalgys ir Lenkijos 
komunistai. — pareiškė Walesa.

Gierekas džiaugėsi, kad strei
ko metu niekas nebuvo nušautas. 
Gierekas pralaimėjo, bet jis ne
norėjo pralaimėti taip, kaip Go
mulka pralaimėjo, nušaudamas 
55 streikuojančius Lenkijos dar
bininkus. Gomulka bijo viešai 
pasirodyti. Jis nenori, kad len
kai jį vadintų darbininkų žu
diku.

— Southern California univer 
siteto tyrinėjimo patalpose dėl 
komputerio klaidos žuvo 1.500 
pelyčių, skirtų tyrinėti senėjimo 
procesą. Tyrinėtojai įvykį va
dina Jonestown, Gvajanoj, pe
lyčių masinėmis žudynėmis.

kampanijos kalba.- Prezidentas 
savo klausytojus gana gerai pa
žįsta. Jis gali aiškiai kalbėti tais 
klausimais, kurie daugumai la
biau rūpi.

Diena pasitaikė labai graži, 
aikštė parinkta didelė, o žmonių 
prisirinko didžiausios minios. 
Prezidentas patarė siekti gerbū
vio demokratinėm priemonėm. 
Buvo kalbama, kad tarp minios 
buvo keli kukluksai, bet prezi
dentas į tąį nekreipė dėmesio.

LENKIJOS DARBININKAI 
PRADĖJO DARBĄ

VARŠUVA, Lenkija. — Lenki
jos darbininkai jau baigė streiką 
pirmadienį, bet į patį darbą visi 
dar neįsitraukė. /

Darbininkai jaučiasi laimėto
jais, bet jie rengiąsi daryti di
delius pertvarkymus. Praeitą 
penktadienį fr šeštadienį padary
tas susitarirųas.' bus darbininkų 
ir valdžios -santykių pagrindas.

Dabar visoje Lenkijoje labai 
išgarsėjo Lešek Walesa, kuris 
vadovavo streiko komitetui. Jis 
yra geras strategas. Jo nepavei
kė valdžios atstovų gąsdinimai. 
Jis žinojo darbininkų galią ir 
leido valdžios atstovams pasa
koti tuščius niekus. Walesa išsi
derėjo iš valdžios atstovų dau-

rugsėjo 1 dienos. Islamiškas Ira- 
' no parlamentas sudarė 9 narių 
komisiją, kurį apsvarstė 187 
Kongreso atstovų raštą, kuriuo 

! jie prašo išleisti visus JAV dip-
• lomatus ir Amerikos ambasados 
tarnautojus. Komisija paruošė 
17 puslapių parlamnto atsaky
mą Kongreso atstovams. Komi- 
sijos narys Mohammad Chatami 
susirinkusiam parlamentui pa-

; pasakojo, kad atėjo eilė spręsti 
■! suimtų Amerikos diplomatų 
Į b via. .‘'"E'
j Užsienio komisijos nariui Cha- 
j tami padarius įžanginius paaiš- 
’kinimus, jis pats perskaitė 17
• puslapių parašytą atsakymo 
projektą. Amerikos Kongreso

[atstc’vų raštas islamiškam par- 
I lainęntui, neskaitytas, bet iš ko- 
. menfąrų buvo galima spręsti, 
;kad islaiftiečiai nori parašyti il- 
,gą ir griežtą atsakymą. , 
! Visa eilė parlamento narių 
prašė žodžio ir norėjo savo nuo- 

; monę pareikšti apie ruošiamo 
atsakymo projektą, bet užsienio 
komisijos narys Chatami pareiš
kė, kad jis neleis prasitarti no- 

. rintiems tarti žodį. Parlamento 
nariai savo nuomonę turi para
šyti ir vėliau raštą įteikti suda
rytai komisijai. Komisija ati
džiai apsvarstys keliamas min- 

•■tis-*ir/’jeigu kurios komisijai at-

KINIJOJE SUMAŽINTAS 
GYNYBOS BIUDŽETAS

Kinijos žinių agentūra Xin
hua pranešė, kad gynybos biu
džetas sumažintas $1,9 bilijono 
dėl ekonominiu sunkumu. Pra
eitais metais Kinija gynybai iš
leido $14,8 bilijonų, o šiemet iš
leis tik $12,9 bilijonų. Kariškiai 
sumažinimui nesipriešina.

— Philadelphijoj pirmadienį 
sustreikavo 23,000 švietimo dar
buotojų. Streikas palies 220,000 
mokinių.

žiūrėjus jų pastabas ir įjungus 
jas ar ištraukus iš teksto, jie 
galės pasisakyti dėl viso atsaky
mo" teksto.
- Patys parlamento nariai buvo 
nepatenkinti tokiu ilgu klausi
mo ri-ilkmimu. Jiems būtų buvę 
geriausia žodžiu pasisakyti, bet 
tos progos jie neturės. Reikia tu
rėti galvoje, kad islamiškame 
parlamente yra visa eilė mulų, 
kurie yra labai piktai nusiteikę 
šacho ir amerikiečių atžvilgiu.

Iš užsienio komisijos nario 
Chatami pareiškimo matyti, kad 

^įsakyme bus paliestas ir šacho 
turto grąžinimas dabartinei Ira
no vyriausybei. Apskaičiuojama, 
kad šachas yra išvežęs iš Irano 
bankų virš 8 Bilijonų dolerių. 
Parlamentas gali' /amerikiečių 
paleidimą susieti sų'šacho turto 
grąžinimu.

Irano vyriausybė- gavo Vals
tybės sekretoriauŠs, E. Muskię 
raštą, surištą su diplomatų pa
leidimu. Sekretorius pasiuntė 
laišką per šveicarų', atstvybėso 
charge d’affaires — reikalų re

gelį streikuojančių darbininkų rodys tinkamos, jas tada įjungs j deją Marcus Kaiser, kuris atsto- 
reikalavimų. jį paruoštą projektą ir tada dar vauja JAV Irane. Reikalų vedėjas

Dabar darbininkai prižiūrės, kartą leis komisijos nariams įteikė sekretoriaus raštą, bet 
kad algos būtų pakeltos propor- įjungti savo nuomonę į ruošiamą apie turinį jis nesutiko prasi- 
cingai ir valdžia nekeltų maisto atsakymą. tarti.
kainų. Atlyginimas bus pakeltas Parlamento nariai nepaten- Tuo tarpu nežinia, kada bus 
visiems streikavusiems darbi- kinti šiuo patvarkymu, bet kito paruoštas Irano parlamento at- 
ninkams. kelio jiems nėra. Komisijai per- sakymas suimtųjų reikalu.

Didesniuose Amerikos ūkiuose naudojami dideli kombainai. Dirvą iš anksto 
reikia paruošti, kad ji būtų lygi. Javus piauna, kulia, šiaudus į pėdus su

riša, juos sustato. Kombainą turi aptarnauti keli darbininkai, 
mokantieji piauti javus.

kovai.su


TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIMĖ 
Kūno,,proto ir jausmy darnos pagrindai Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

PROSTATOS ŽALOJIMAS NETVAR 
KINGU GYVENIMU

Prostata yra lyties organas. Jis, kaip ir 
kiti organai kūne, turi būti nepiktnaudo- 
jamas, jei vyrai nori sveiki būti.

(Mediciniška tiesa)Lytiškas gyvenimas įtakoja būtinas. Tik jis turi būti neper- prostatą, jos veiklą. Dr. Herbert dozuotas. Prisimintina, kad ne- R. Kenyon parašė knygą The Prostate Gland. Joje jis tvirtina, kad visi prostatos funkciniai (jds veiklos) sutrikimai atsiranda lytinio gyveninio įtakoje. Nėra abejonės, kad bent kai kurie prostatos veiklos negerumai rišasi su trejopai nesveiku lytiniu gyvenimu: 1) pergausiū;2) nepakankamu, 3) neprideramu.Kas perdaug — net ir jaunam vyrui nesveika 
i » *'Beveik visi gydytojai, ką nors rašą apie prostatą, pamini faktą, kad dabar vis gausėja proštati- niai negerumai tarpe, palyginti, jaunų vyrų: sulaukusių 20-30 metų. Dr. Kenyon savo knygoje tvirtina, kad perdideli prostatos jaudinimo varžtai praeityje ir visiškas tokių varžtų nebuvimas dabartyje nieko gero prostatai nežadėjo ir nežada. Baisus lytinis palaidumas dabar, be abejonės, atneš labai negerų pasėkų

i ateityje visiems vyrams. Visur . ir visada dabar pastebimas dažniausias lytinis nieilikavimasis, davedąs iki didžiausio prostatos sujaudinimo, galų gale^piįvies prie prostatos struktūrinio, ap-- griovimo. Vyrui orgazmas'pro'š- ku kėlių. Tik taip vedamas jautą los pilnam išsituštinimui yra nuolis mokės ir pajėgs savą

patenkintas iki galo dabar dažnas. lytinis susijaudinimas (čia petting vadinamas) yra žalingas vyro prostatai. Geriau nepradėti, jei užbaigti negali. Taupyk energiją normaliam lytiniam gyvenimui ir kūrybiškiems darbams. Toks patarimas yra mediciniškas, žmoniškas ; ir kiekvienam vyrui prisilaikytinas šeimyni- niani'e gyvenime.. Tai kelrodis pilnon prostatos sveikatomNelaimė, kad visos aplinkos neigiamai veikiamas jaunuolis čia neatsispiria prostatos sirgdi- himui per perdažną prostatos jaudinimą. Kartą pradėjęs, jaunuolis eina taip nesveiku keliu, nebodamas visokių patarimų. Jis visai negalvoja, kas su jo prostata bus po keliolikos metų. Todėl reikia visų pirma tvarkytis suaugusiems šioje srityje ir neleisti pelnagaudžiams ižaloti jaunimą, pastarajam peršant nemoralumą visokiame pavidale. Ne tada laikas pamokslauti apie skaistybę, kai jaunuolis nesulaikomai pradėjo leistis nuo žmoniško gyvenimo aukštumos. Savu pavyzdžiu ir visuomeninio gyvenimo sutvarkymu reikia nuo pat gimimo’vaiką vesti žmoniš-

<

"Vilniaus VizijaDaiL Mikalojus Ivanauskas

taikomi atsakantys vaistai. Tai Sur ir visada. Už tai patariama 
vyrui anksti vesti, kad prostato
je neužsistovėtų sekretas. Tei
singai lietu vai kalba, kad jau
nas vedęs ir anksti kėlęs niekas 
nesigaili. ,

energiją naudoti tvarkingam šeimyniškam gyvenimui ir naudingiems darbams.Pilna netikrų pranašųKiekvienoje gyvenimo srityje yra galybės tikrų ir netikrų kalbėtojų ir rašytojų. Štai du politikieriai — į prezidentus kandidatai — savą ir savų patikėtinių energiją leidžia niekais: jiedu kovoja viėnas su kitu (būdami abu labu tokie pat), o visai nuošalyje palieka tikrą savo krašto priešą — sužmoniškėjimo stoką. Juk dabar 50 žmonių keliolika metrų atstumoje stebi kaip vienas nežmoniškasis bado, mirtinai smaugia paliegėlį, bet nė vienas iš stebėtojų nė piršto mostu -neužstoja nelaimingąjį. Nė vienas.iš 50.Sukaustykit visi pamokslautojai, savus žandus-ir nutilkit tol, iiol jūs pradėsit eiti tikru keliu, nes dabar jūsiški darbai gamina nužmonėjusių asmenų minias.

Mat, žmogaus žmogumi išaugi- nimas turi būti atliekamas tam tikrų dėsnių prisilaikant, o ne vien pasakėles, nors ir religines, skleidžiant. Reikia visiems suaugusiems, ypač tėvams, trejopas pareigas atlikti, kad minėtų nežmoniškųjų nesulauktum: reikia nuo mažens vaiką išmintingai mylėti, reikia jo elgesius keta- troliuoti ir reikia leisti jam normaliai vystytis.Kiek mes turime taip pajėgių; suaugusiųjų?! Prisieis jų mums’ skolintis iš žydų. Jie dar pajėgią išmintingai elgtis su savu prieaugliu: jie dirba sužmoniš- kėjimui ir sužydiškėjimui.Taip reikiamai nedirbant žmogaus išaugimui tikru žmogumi, kenčia visa žmonija, nes nežmo- ^ada ~irgi~ heapturiinas” pilnas niškasis visiems grandines ant prostatos išsituštinimas. O jis

viena, prostatos uždegimo gydy- 
! mo dalisĮ Būtina yra antroji tokio gydy- [mo dalis. Patariama vyrui su I žmona sunormuoti savus inty- (mius santykius. Jie turi būti nor- : malus: kartu abipusis susijaudi- i iiimas (orgazmas). Tik tada Į prostata pilnai išsituština, visiems prostatos raumenims susitraukiant. Nėra kito būdo pil- nam-reguliariam prostatos ištuštinimui. Išeina, kad du dalvkai■ tvarko užsidegusią prostatą: me- ’ diciniškas gydymas ir higieniškų intymių santykių turėjimas.Tik taip tvarkant, pasiseka prostatos uždegimą (apturėtą dėl prostatoje sekreto užsistovė-. jimo) sėkmingai prašalinti. Tai į nėra lengvas darbas tiek gydy- į tojui, tiek pacientui. Ypač pa- . cientui esti sunkus nehigieniškų j intymių santykių sutvarkymas, į Mat, daugelyje šeimų intymūs santykiai yra apverktinoje padėtyje. Dažnai išyra šeimos vien dėl netvarkos šioje srityje. Žmonės kenčia, bet tyli, nes apie tokių santykių netvarką net gydytojams vengiama pasisakyti.Už tai pats laikas mesti šalin {neteisingą neišmanėlių užkrautą | vyrams jungą. Lyties dalykai, •kaip ir visi kiti kūno organai, veikia Tvėrėjo žmogui nustatytais dėsniais. Mums lieka tik prisilaikyti sveikos jų veiklos vi-1 Kenyon: The Pros late -Gland.

Išvada: Tvarkingų intymių 
santykių nė ivenas vyras netu
rėtų gintis. Priešingai, tik pilnas 
prostatos išsituštinimas (aptu
rint orgazmą) yra prostatos 
sveikatingumo užtik rinimas. 
Mat, tada tik neužsilieka pros
tatoje skystis; tada jam nereikia 
gesti — chemiškai ir-kitaip keis
tis ir prostatą jaudinti; tada ir 
uždegimui nesti vietos prostato
je; tada prostatos raumenys lie
ka standriis. Tas jų standriimas 
labai svarbus. Mat, prostatai ne- 
išsitiutšinant, uždegimui-erzini- 
mui prisidėjus, sumenksta pros
tatos audiniai, įskaitant ir ten 
esamus raumenis. Tada sekantis 
prostatos išsituštinimas esti dar 
hepilnesnis.

Taip tada ir atsiduria -vyras 
užburtame rate: nepilnas išsituš
tinimas sukelia uždegimą. Pas
tarasis silpnina išsituštinimą 
prostatoms. Taip kamuojasi vyras 
tol, kol mediciniškas gydymas 
ir intymių santykių sunormavi- 
mas pertraukia - panaikina už
burtą ratą. .

Daugiau apie tai—kitą kartą.

Pasiskaityti: Dr. Herbert .R.

Kurk šeimą jaunas, išvengsi prostatos negerumųMedicina pataria jaunam kurti šeimą, tai tada bus išvengta pergausaus prostatos jaudinimo.} Nevedęs jaunuolis ir jaunas vyras dirbtinai pasitenkina lytiškai (masturbacija). Jei neper- dedama, medicina tai laiko proi-i tui nekenksmingu elgesiu. Juk,} Rašo VLADAS RAŠČLAUSKAS kas perdaug, tai net geriausi da-i f tt r, < t/v »t • t i t t i n ir i sslykai kenkia sveikatai. Taip iri KELIONĖ I ALIA SKilsu dirbtiniu lytiniu pasitenkini- f ; w
Bet kai^jgroziūronus žiūri į ūgmu. Tai vargo reikalas, nes jis* Jau esu minėjęs, kad savo lai- Bet kai.^iro žiūronus žiūri į ug- neištuština pilnai prostatos, to-|ku važiavau į Aliaską aukso ieš- nikefiiiir žiotis, tai buvo labaįpaė dėl prostata nukenčia. - • -- - - . . 'koti, o šį kartą norėjau apžiū- ntžios į ryklio žiotis^Šeimoje gyvenant, vyras gali rėti Aliaskos žemę. Ten dąrjra kenkti prostatai, kai esti nutrau-J didžiausi žemės plotai, į kuriuos kiamas nebaigtas intymus san- f žmogaus koja dar nėra įžengusi, tykis norint išvengti pastojimo.
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rankų,. pančius ant kaklo rengia, kriminalą; gausina ir ištvirkavimą (prostatos jaudinimą) didina.Dviem dėl musės sparno besipešant, laimi trečiasis. Šis yra bedievis, visiems padoriems žmonėms gyvenimą neįmanomu paversdamas.Tas pats ir visuomeniniame gyvenime, kai marijuanos rūkymą laikoma naudingu užsiėmimu. Tokie visai nekreipia dėmesio' į mari jaunos aukų ateitį, nežiūrint, kad toks jaunas žmogus nebegalės jokio atsakingo darbo dirbti ir jis bus išmestas šiukšlynam Toks apie prostatos svei- ;umą tik svajoti galės.Tikrų ir netikrų žmonių netrūksta ir medicinoje; širdies ligų gydytojai tyrimais ir gyve nimo faktais nustatė, kad tabakas kenkia širdžiai. Atsirado da- oar tokių, tabako fabrikanto papirktų gydytojų, kurie mėgina suklaidinti lengvatikius, būk ta bakas yra nekenksmingas šir tižiai. lengvatikiai žmonės ims šlietis prie malonumą jiems ža dančių ,no’rs sveikatą žalojančių apgavikų. Sveikatą žalojant, žmogaus atsparumas menksta tada prostatai gyvavimas darosi ne pyragai. Už tai mums vi siems reikia būti labai akyliems ir išmintingiems, tai tik tadi mes sugebėsime šlietis prie rų pranašų.
Kartojamas blogis 

ardo sveikatąNe kitaip dedasi ir lytinio gy venimo srityje. Menkes asmeny’ l>ės žmogus vyriii Tvėrėjo su teiktą lytinį pajėgumą naudoja neleištinai. Priviso dal>ar pelna- gaudžių, kurie Skatina lengvati kius išnaudoti lytinį pajėgumą blogam ir nehigieniškam gyvenimui. Prostatos erzinimo dabar pilna apie mus. Knygos, brošiūros. žurnalai, radijas, televizija, paskaitos, koncertai pilni vyrą nesveikai jaudinančių dalykų. Šio krašto valdžia leido nevaržo- rdai shmsfi ljlogidF mšMų Dvasininkų raginimas ’prisilaikyti skaistybės lapo tolimuose • .yruose šaukiančiojo balsu. To- Jiau, taip gyvenant, bus dar’ 
^baisiau.• '•> ' -

tik

vm- ta, prasižioja, Wlta'ktHka pakjj la į viršų, o žiotysrir vėl užsidaro. Ta kulka aukštyn. la]?ai greitai kylą. Niekas iš mūsų .nenorėja, kad ji mums pataikytų. Kai ta kulka pradeda kilti, tai, rodos, eina tiesiai j lėktuvą, kuriuo skrendi, bet vėliau ji-pakrypsta į dešinę; • -.ir-Netrukus šv. Elenos kulka pakyla aukščiau lėktuvo, o-už poros minučių ji sprogsta.. Pradeda augti didelis baltas debesys. Nespėjai fotografuoti vieną, tuojau ir vėl prasižioja didelės žiotys, pabąla, parausta ir .pradeda kilti į viršų. Kol pravažiavome, tai keturios kulkos šovė tiesiai į mus, bet nepataikė. • /Lėktuvas praskrido' pro . šv. Eleną, matėm nukirstą jos 900 pėdų viršūnę. Matėm žyrrriai didesnius, bet užsnūdusius ugnikalnius, tačiau esu tikras, kad jokiame naujausiame geografijos vadovėlyje nebūčiau matęs gyvo ugnikalnio.Mūsų lėktuvas pasiekė Šiatelį, pasileido į Kečikaną, bet • man iš galvos nei vienai minutei nedingo besižiojančios šv. Elenos žiotys ir į padanges verčiami pelenai ir dūmai.Jeigu ne dėl ko kito, tai ši kelionė būtų verta už joje gautą progą savo akimis pamatyti, kaip ugnikalniai veikia, kaip jie tarytum gyvi, pro savd žiotis leidžia dideles dūmų ir pelenų krūvas, kuriomis užmuša žmones ir įvaro daug baimės ne tik žmonėms, bet ir kalnų drąsiausiems gyvūnams. ./ ■Jeigu nieko kito nebūčiau Aliaskoje matęs, tai vien dėl

Man riša laiką rūpėjo pamatytį tas žemes, kur žmonių nebūta.Bet beskrisdamas į šiaurę, pamačiau tokių vaizdų, kurių ne- «būčiau matęs už didžiausius pi- Taip pat prostatą žaloja per-Įnigus ir nebūčiau radęs naujau- didelis lytiškumas ir perdaug iš-i šiame geografijos vadovėlyje.----- --—j Prisipažinsiu, kad jie man patinka. Kai tik pamatau, kad išėjo nauja geografijos knyga, tai ją nusiperku. Kiekvieną kartą joje randu naujų dalykų. Atsimenu, apžiūrinėj au užverstą Pompėjų. Prieš 2000 metų Vezuvijus jį užvertė. Buvo nepaprastai įdomu žiūrėti, kaip tas ugnikalnis galėjo užversti gyvą Pompėjaus miestą. Dar labiau mane stebino, kaip galėjo užverstasis Po’mpėjus taip gražiai užsilaikyti, kaip per du tūkstančius metų užsiliko ant sienų gyvi menininkų paveikslai. Kai Vezuvijus pradėjo versti lavą, tai Pompėjaus mieste jis užvertė visus Romos kareivius. Nieko nepadėjo jų peiliai ir kardai...Įsivaizdavau, kad ugnikalnis turėjo būti labai galingas, jei išvertė. tiek daug lavos, bet kaip tas ugnikalnis veikė, tai tik skęsdamas į Aliaską pamačiau.Kapitonas praskrido beik pro pačią Šv. Elenos viršūnę. Mums atrodė, kad mes skridom pro viršūnę, bet kapitonas aiškino, kad esame 6 mylių atstumoje. Bet kadangi mes skridome aukštai, tai iš viršaus mums atrc’dė, kad mes galime pasižiūrėti tiesiai į ugnikalnio nasrus.Kai ugnikalnis paleisdavo dū- veikiančių ugnikalnio žiočių vertėtų važiuoti. Bet ten 5uvo?-ir kitų įdomių dalykų. ’ /(Bus daugiau) /

yra būtinas apturėjimui prostatos sveikatos.
tęstas intymus santykis.Blogų pranašų knygos bei žurnalai dabartiniam jaunimui įperša nesveikus lytiškame gyvenime nusiteikimus —; tuomi žaloja jų prostatą. ,

4 Prostatą privalo pilnai ištuštintiProstatą sudaro įvairūs šako- vamzdeliai — latakėliai. Jie esti pilni sekreto. Tai, nelyginant, Norvegijos fiordai. Jie turi pilnai išsituštinti laiks nuo laiko. Taip sakant, prostatos kanalais turi tekėti skystis laiks nuo laiko, panašiai kaip teka upelis nuolat. Tik čia skirtumas toks, kad prostata turi nutekinti savo skystį laiks nuo' laiko. Tada prostata išsivalo nuo jon patekusių bakterijų. Tuo būdu ji esti apsaugoma nuo uždegimo — infekcijos.Priešingai nusiduoda tais atvejais, kai prostata □iština. Tada joje -’etas, nelyginant duo. Visi žinom,.ma veistis įvairiausių gyvių gausybė. Taip atsitinka ir su prostata, kai joje ilgesniam lakui užsilaiko jos sekretas — skystis. Tada lengvai ten patenka bakterijas ir gaunasi prosla- .os uždegimas. Prostatų uždegimą yra labai sunku pagydyti, leš sunku bakterijas išprašyti iš gausybės susirangiusių kanalėlių.Tokį prostatoje skysčių užsi- stovėjimą vadina pritvinkusia prostata (prostata stasis). Su tokia prostata būdamas vyras ima jausti sunkumą - nemalonumą pilvo gale. Prisieina ištuštinti prostatą dirbtinu būdu — masažu. Kas savaitė kartojamas masažas. Toks ligonis turi šildyti apatinę kūno dalį, sėdėdamas šiltoje vonioje. Tada kraujo daugiau suteka į prdstatos sritį. 0 kraujas yra. didelė gydančioji jė$a.Tpidaromasprostatos sekreto bakfetiologtškas tyrimas. Susekama kokios bakterijos įsiveisė prostatoje ir kokiems vais-1 tams jos jautrios yra (culture ind sensitivity test). Tada pri-

li

pilnai neišsi- užsistovi sek- kūdroje van- kad kūdroje

mų, garu, akmenų ir pelenų šūvi, tai jis būdavo gana toli nuo mūsų — 'apie 6 mylių atstumoje.
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ADOLFAS ANDRULIS
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/ GALIMYBĖS LIETUVIAMS KURTIS 
DAYTONA BEACH, FLORIDOJE

■Adofas Andrulis,Palms Del Mar ir Litona ’ 'korporacijų, prezidentas.

vėje buvo retenybė sutikti lietuvį. Teko apkeliauti kelis kartus visą Floridą, gerokai patyrinėti įsikūrimo sąlygas, aplinką. Ir vistik pasirinkome Day-. toną Beach. Po to. čia sutiko- į me mielus Dr. Joną ir Aldoną' Saudargus, Juozą Jaciką ir Del- tonoje, Dayota Beach kaiminys-, tėję — p. p. Jasėnus, Juškius. iPo šių pradininkų spaudoje apie šią vietovę pasirodė eilė straipsnių. Lietuviai atkreipė dėmėsi, ! susipažino su šia apylinke ir da- i bar, štai jau turime apie pusantro šimto šeimų; turime ir lietuvių klubą; mezgasi ir kultūrinė bei socialinė veikla.DAYTONA BEACH PRIVALUMAIŠi vietovė ant pat Atlanto van denyno kranto, kiek daugiau į, Floridos šiaurę. Kurortinis mies, akrų gražios, miškingos žemės, tas. Sparčiai augantis. Moder- kurioje planuojama nauja, granus viešbučiai, moteliai, condo- ZI gyvenv.ete.tyje.ižmonėš, po ilgų ir sunkių' 1 darbo metų,, ieško j o ir ieškos pa) _ - tolesnių gyvenimo sąlygų. Ta-! čiau, :toks lietuvių kilnojimąsis Į ?"." tpįetų bufi apgalvotas. Reikėtų: gerpkai. ištirtij Floridos vietoves. Gyventi nė pačiuose didžiuose miestuose. Glaustis, arčiau At- ląpto vandenyno, kur klimato stygos, ypač vasarą, bus daug priąntinesnės. Glaustis lietuviui; prie lietuvio ir ugdyti aktyvias.

Magdeiena Birutė Stankūnienė Studija (Grafika)

. . .p-tvirtinti, ka<Lsis “Kultūros, ry-

Nepąslaptis, kad pastarųjų kelerių metų laikotarpy j e iš didžiųjų pramonės miestų šiaurėje, Floridos link pasuko nemažas 
skaičius lietuvių šeimų. Toks 
“tautų kilpoj imąsis” vyks, ir atei

kuriai vadovauja Adolfas And- ! rulis. Korporacija nupirko 180
Šį pavasarį, šiam milžiniškam projektui įgyvendinti, lietuviai partneriais pasikvietė amerikiečius specialistus-statybininką, finansininką, advokatą ir sudarė “Charles Wayne Co, kur visą projektą pavadino “RIVERWOOD vardu. 40' akru lietuviu

minium, restoranai, ligoninės J j nauji gražūs prekybos centrai. | Mieštas išsiplėtęs apylinkėse su j Ormond Beach, Port Orange ‘ vietovėmis. Čia pat aerodromas.Miesto susisiekimas autobusais.Daug pramogų. Kieto smėlio švarus, 25 mylių ilgio paplūdi-jmys. Puiki • vietovė žuvauto- pradinė korporacija paruošė sta jams- Čia pat teka plati Halifax tėboms. Pravedė asfaltuotas ga’t-• .i,-. ves? sudėjo kanalizaciją, van-ypač vyresnio amžiaus žmonėms dentiekįr elektros ir telefono po-
l ’.reikalinga. Turime ir karštomis žeminius laidus. Sklypai paruoš^esnes;hętuyių kolonijas, ku"j vasaros dienomis vėsesnį, gaivi-’ ti statybai. Jau yra pastatytanantį nuo Atlanto vėsinimą, šios j keletas privačių namų. Tačiau aplinkybės ir lemia patogesnį ir j kompanija jau stato pavyzdinius malonesnį gyvenimą Daytona į Darnus. Jų bus keliolika. PagalBeach, Floridoje. ' namų modelius kiekvienas galės* užsisakyti ant pasirinkto skly- LIETUVIAMS GERA ZIMA j p0 ;r kom^nija pastatys. Nesistebėtina, kad lietuvis} Namų kainos, palyginant, bus^arčiau lietuvių,

upė. žodžiu, čia yra viskas, kas ves, sudėjo kanalizaciją, van-
iiošej būtų įnianomas kultūrinis uišbc&Įinis: lietuviu gyvenimas. O .kad tą atsiekti galima, turime gražių pavyzdžių. Tad, jeigu šėliotos, lietuvių kolonijos did- .ipi^sčidosfe' menkėtųj tuo pačiu stiprinkime naująsias.

. ■ a uotu' apžvelgti, pa- Į nori gyventilyginant jauną, tačiau. sparčiai draugų ar gerų pažįstamų. Teaugančią lietuvių koloniją prie kią galimybę jums žada Dayto- Atlaižto vandenyno, Daytona Be na Beach vietovė. Keletas lietu- aciį EI.’ ' ----- ._ , • I vių prieš porą metų suorganiza-: '.’Prieš dešimtmetį šioje vieto- vo Paims Del Mar korporaciją,

ti statybai. Jau yra pastatyta

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS
f.WtFEOtr DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN- 

ČIAMOS TREČDALĮ METŲ!
Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 

sava asmenišką dėmesį, gerai su j’omis susipa- 
žintį ir> jas užsisakyti.

labai prieinamos. Namų kokybė labai gera. Gražiai išplanuoti-’Riverwoow yra arti visų įstaigų ir centrų, ant į vandenyną išeinanšios įlankos ir 5 myl. nuo Atlanto vandenyno. Korporacijos prezidentas J. Beighle džiau giasi lietuvių pastangomis įgyjant šią puikią žemę bei turėdamas savo kompanijoje šio projekto pradininkus, dabar kaip partnerius. Jis pažadėjo lietuviams grupiniai kuriantis gerą projekte vietą ir kitas lengvatas.

NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MENESIUS 
UŽIODOLERIŲ. .
" ^ Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus į plati
nimo vajaus talką! -___ a ,

• į. Prenmneratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų įkaitytųjų 
reikalaisr- prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis atkarpomis.

CHICAGO, IL 60608 .

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

ęv * -

i.

• Užsakau Naujienas kaip dovaną savo _ 
yra naujas skaitytojas. Priede  dol. 
Pavardė ir vardas ---------------------------------
Adresas ----- ----------------------------------------

kuris

Spomoriaua pavardė, vardas ir vietovė
» ■ —r- -------------------------- T -
• pktinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastanga*, prašau jas siuntinėti už pridedamus----- dol.
Pavardė ir vardas 
Adresas X.

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaitės susipažinimuit nemokamai be jokių įsipareigojimų.
Pavardė ir vardas-------------------------------------------------------------
Adresas ------ .--------------------------------------------------------------------
te— , i i—smWAx*-————i——— ■ ■ ■ —

iiwxj

šės gyvenimą, susipažinti * plačiau su menu, neatsižvelgiant į tai, kad šiuos menininkus lydi Čekistai. Bet tier kuriuos Čeką parenka išvykai, nėra- “statinėje užaugę ir per čiaupą maitinti”. •. Aš nenoriu tvirtinti, kad visi Čekos parinktieji menininkai, atvykę pas tremtinius, atlieka savo pareigą. Gal vienas kitas mėgina čeką apgauti. Bet aš galvoju, kad Čeką dabartinėje Sov. Sąjungoje turi visas ga-' limybes šiuos žmones vėliau ati dengti. Menininkai, mokslininkai patarnauja Čekai ir smulkmenomis. Visai menkos kasdieniškos-ir nereikšmingos žinios patarnauja čekistams jų sumanymui įgyvendinti. Svarbų'net žinoti, kaip tremtinys gyvena,, kur dirbą, koks šeimyninis sugy vęnimas, ar mėgsta alkoholį, ar vra šnekus, ar keliauja ir t. t. Tas padeda komunistų atramos: punktų steigimui laisvajame paj šaulyje. Sov. Sąjungai iš Čekai yra reikalingos tokios grupės, kurios simpatizuoja komunizmui; Reikalingi žmonės, kurie yra pasiruošę patarnauti parti-; jos. interesams. Kad tokių “atra-. mos punktų” įsteigtų laisvajai me pasaulyje, yra daug daroma.;
JPanašūs “Kultūros ryšių ko-< mitetai” yra įsteigti ir pas visas Sovietų pavergtas tautas, ir ’ jiems tarpininkaujant, į visaą " šalis plaukia -čekos “kultūros darbuotojai”, nes kontaktai ir simpatizantai reikalingi visur,! ] kad prikliūtų įstaigose priežy-į “Į mesnių asmenų mokslo ir politikos "špionažui,, kad būtų žmonių savo valstybės santvarkos griovimui ir etninių grupių po- . litin.ės veiklos marinimui.Sov. Sąjungoje, kaip jau žino* ma, žodžiai ir terminai turį visai kitokią prasmę ir turinį. Ten ’ patriotas yra tas, kuris griąuna ir kovoja prieš patriotizmą sąf vo’gyvenimo aplinkoje; ir užsienyje. Visam šiam griovimo dari- bui užsienis yra padalytas' pagal svarbumo eilę — pirmoje vietoje JAV ir Kanada,^ po jų Vakaru Vokietija, Japonija ir t;/(Nukelta į penktą puslapį)

šių komitetas” yra Čekos skyrius, ir kad šiuos pakvietimus žymesniems tremt es asmenims -čeką panaudoja tik savo reikalams. Jei Sov. Sąjungoje t.krai dirba,, tai v!en tik Čeką ir komunistu partija. Todėl šių žmonių, kaip čekoj svečių atsilankymas veikia moraliai neigiamai ,į Latvijos gyventojus. Su šių svečių pagalba čekai verčiami' talkin nkauti ir Latvijoje esą kultūros darbuotojai. Pv?., jei ‘tremties auto:ius, gezai žinomo čekisto Lešinskio lydimas, atvyksta į Rašytojų sąjungą arba svečiuose ‘pas Latvijoje gyvenant rašytoją, tad pas tą rašytoją tuoj kylą klausimas, kodėl tas laisvėje gyvenąs rašytojas yra Čekos svetys? Jis įsisąmonina ir kad Čeką gali jį paša-i linti iš Rašytojų sąjungos ir ta- -da jo karjera yra baigta, gyveni Į nimas pavojuje, jei atsisakys talkininkauti čekai. Taip tremties intelektualai padeda čekai įtraukti į savo tinklus kultūros darbuotojus iš okupuotos' Latvijos. Apie tai kiekvienas laisvojo pasaulio intelektualas turė-
JTaigi, kaip matome, Riverwod projektas vertas rimto dėmesio. Čia įsikūrę lietuviai nebus atskirti nuo pasaulio tolimomis dis taneromis, gyvens artį vande-nyno, įžymiųjų pramogų vięto- ' tų gerai pagalvoti ir prieš pri-

•________X x_i_ . <.r, »X-vių ir kur nuosavybės; visada brangs ir investavimas bus užtikrintas.DAR VIENAS GERASPROJEKTAS . ,O kas norės gyvent prie pat Atlanto, tik skersai gatvę perė
jęs maudytis vandenyne ar žuvauti, tai jam tikrai gera ši žinia. '•;Taip pat, lietuvių grupė suorganizavo gana lietuviškai skambančią kerporaeiją — LITONA. Jai vadovauja Adolfas Andrulis. Korporacija jau nupirko gra

imant Čekos filialo — “Kultūros ryšių komiteto” pakvietimą “pa- | sisvečiuoti Rygoje nemokama}”. 1 Reikia žinoti,; kad ir į -tremtį I-siunčiami kultūros darbuotojai Į visi yra Čekos išrinktieji.’ Leidi- . Į mą išvažiuoti pusako Čeką vado- Į yaujantis į^itikinimaisj kad šis ’ asmuo patarnaus Čekos . interesams. Reikia žinoti, kad pasaulyje dar nebuvo atsitikimo, kad valdžios orgąnas — žvalgybos tarnyba — organizuotų kultūrinius ryšius tik ; dėl pačios -kultūros. Čia kultūrą yra tik priev .. * L i’ • ' ' danga. Yrą faktas, kad trem_zų sklypą, ant kūno numatoma* ... , . . . .X X :■ oo a • , w. . . 'i ties latviai is nuoširdumo ir gi- pastatyti 23 dviaukščius, taip vai ,. ... ... _ ■ . 5j. x -t t \L1jos meiles pnima Cękoą siųstus dmamus, townhause. Jų kamaį , , . . .. , , ■ , 9v i U • • : 4 dąrbuptojųs ir . taip padeda Če-bus labai pnemama. . kos akt mui. F V V 'Statybos numatoma pradėti L kos aktyvumui. .dar šį rudenįi Paruošti architek | PILIEČIO DEGRADACIJAtų planai. - - .. h-Taigi; ar nebūtų gražu, kad ' šiuose namuose apsigyventų net dvidešimt trys lietuvių šeimos* ar pavieniai. Būtų maloniau gyventi tarp savųjų. Pati vietą gera; yra ir autobusų susisiekimas. - .>■ Abiejų projektų beį-įsikūritno- reikalais, galima .kreiptis, rašąnt: Adolfas An'drulfe^Y.-TĄlo Citėlęį Port Orange, Floridą,-^2018, ar-.ba telefonu ■' 904-'761>362S; y . r

- Sprendžiu, kad būti Sovietų -Sąjungos piliečiu jaų'yra degta dacija, nes tai reiškia, kad esi .žmogus, kuris pats negali tvar

šni

kyti savo likimo. Turi gyventi dvilypumo gyvenimu. Širdyje tu galvoji kitaip, su- draugais ir namiškiais tu kalbi kitaip, bet viešai tu turi garbinti komunizmą ir rusų tautą, kurios tu neapkenti. . ‘ rAntra degradacija yra priėmi, mas į komunistų partiją- Tada piliet s yrą pajuųgtąs ne vien Sov. Sąjungos įnoringiems įstatymams, bet ir partijos statu-, tams. Čia jau žmogaus asmeninė laisvė yra susiaurinta. Klaidingiausią iliuzija yra, jei kas mano, kad įstojus į komunistų partiją jam atsidaro platesnės gą^ limybės padėti arba veikti latvių tautos naudai. Partija yra centralizuota, ji apriboja asmens ’teises, visi įsakymai ateiną iš Maskvos. Tačiau į šią nedorą partiją daugelis mėgina patekti dėl materialinių gerovių.Trečioji ir didžiausia degradacija yra tapti čekistu. Aš tai pajutęs. Čekisto pareigapinėjimąs viduje,: šnipinėjimas tarp latvių tremtyje ir viso laisvojo pasaulio ir demokratinių santraukų griovimas. Pats griovimas- labiausiai degraduoja mo raliai.. Dirbant man Niujorke, mano'pareiga buvo griauti JAV laisvę. Aišku yra, jei JAV bus silpna ir neturės galingos demokratijos, tai ir Latvijos laisvė niekad nebus, grąžinta.' Latvijos laisvės grąžinimui .reikalinga mo ' ralį parama iš kitų demokratijų. Jei Latvija per porą dešimtmečių neatgauna laisvės, tai • lat- Į Mų tauta ' gali pražūti-. Tai. yra- tik iliuzija, jei kas mano, kad užtektų vien su režimo liberalizavimu. Žinoma, tas palengvintų gyvenimą, bet neišgelbėtų, tautos nuo išnaikinimo. Latvių tautą turi atgauti laisvę ir net' priklausomybę gyventi savo nacionalinėje valstybėje.NAIVIOS ILIUZIJOSVisai naivi iliuzija yra galvojimas, kad su Čekos “kultūriniais ryšiais” galima padėti latviams okupuotoje Latvijoje, kad ir parūpiname menininkams galimybę pamatyti pasaulį, lais-
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KVIEČIAME j NAUJIENŲ

NAUJIENŲ M METU SUKAKČIAI PAMINĖTI(Tęsinys)savo fondo vienai ar dviem dienom paskolina knygą, kad rašytojas galėtų ją įdėti į savo knygų spintą ir svetys autorius ją galėtų pamatyti per tą laiką, kai jis besisvečiuodamas geria kokteilį.
1

Kasmet “Kultūros ryšių komitetas” išrenka ir pakviečia apie 50 kultūros, veikėjų (niekad nekviečia paprastų darbinin kų), kurie turi autoritetą visuomenėje ar tremties politikoje ir’ pakviečia juos viešnagėn į Rygą. Jiems apmokatna kelionė, viešbučiai, restoranai. Galiu

Sekmadienį, š. m. spalio 26 diena

BEVERLY COUNTRY CLUB
87th St. ir S. Western Ave Chicago, Illinois

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

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

Atdara šiokiadieniais nuo

• DAINOS
• SVEIKINIMAI

’ • VAKARIENĖ
• ŠOKIAI .

Pradžia 5 vai. popiet Įėjimas $20

D. KUHLMAN, B.S, ReglMnotM vaisttahita,

TeL 476-2206

Išėjusi U spaudos ir galima gauti knygų rmkoji

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti {takos j krašto politiką. 102 psl. Kaina II-M.

Knygos bus išsiųstos, jei 11.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstai tokiu adresu: 
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Vietas prašome rezervuoti iš anksto
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Lietuvis nepriklausomybės laikais Alytuje pastatyta dviaukštė mūrinė mokykla

fs vyrų; vieni jų

pamato 
kažkokį

tu sijonu, skubėdavo su žirklėmis į darželį, ten su
darydavo gražiausią puokštę įvairiausių gėlių, at
nešdavo į seklyčią, įmerkdavo į vandenį ir pasta
tydavo ant balto lino stikluota staltiese apdengto 
ąžuolinio stalo.

Kitose JAV vietose: 
metams .______

kaip nuostabu, išlikusi visai sveika, net kai kurios 
gėlytės aplinkui sužydusios. Atsisėda. Tik dabar 
jos vaizduotėje atgyja visa žavinga praeitis: mie
loji senelė, kuri augino ir lepino ją kaip kokią ka
ralaitę. Stasys ir Vincas, abu jos pusbroliai, kurie 
jai tiek malonių išdaigų iškrėsdavo. Juk ji čia 
praleisdavo visas atostogas.

Kai sugrįždavo pabaigusi mokslo metus, visas 
gėles rasdavo jau pražydusias. Kiekvieną sekma-

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
orio 9 vaL ryto iki 5 vai popiet Šeštadieniais — iki 12 vaL

. šeštoji Tautinių šokių šven
tė, bendrai imant, praėjo su di
deliu pasisekimu, tą prasme, 
kad suvažiavo virš 2000 jauni
mo iš viso laisvojo pasaulio (iš
skyrus Australiją), publikos (iš
imtinai lietuviškos ir tai vidu
tinio iki senesnio amžiaus) am
fiteatre prisirinko tiek kiek til
po, renginio sąmata siekė apie

dinčius laukus, aplenkdama Šilo pakraštį ir neša 
ją atgal į jos tėvo namus juodojo likimo pasitik
ti. . . Tik dabar Irena suprato, kad visos jos sva
jonės, ištrūkus iš namų, surasti kur nors Rin
gaudą, išsisklaido, lyg tos užpakaly jų mašinos 
sukeltos vieškelio dulkės...

Pinigui reikli Mušti pašto Money 

Orderiu, kartu n užsakymu.

menės batalionus prieš Dancigo streikuojančius darbi
ninkus. Kariai nuvyko į Dancigo sritį, bet pranešė kari
nei vadovybei, kad prieš streikuojančius jie nekovos. Jie 
būtų labai atkakliai kovoję, jeigu Lenkijon būtų įsiveržę 
rusai arba vokiečiai komunistai.

Sovietų valdžia nenori, kad Sovietų Sąjungos darbi
ninkai žinotų apie Lenkijos darbininkų laimėtą streiką. 
Maskvai .darbininkų streikas yra galo pradžia. Prieš Ru
sijos darbininkus išeis čekistai, bet abejojama, kad mobi-

Ta pati močiutė sakydavo jai: “Argi negra
žesni mūsų marginiai už atvežtą iš svetur šilką”.

Ji prisimena, kaip ta pati močiutė šioje pa
lapinėje mokydavo ją, savo anūkėlę, dainuoti gra
žiąsias liaudies dainas, ir jos širdį suspaudžia dar 
didesnis skausmas.

— Važiuosime jau į kapines, Augustinai, — 
kreipiasi ji į šoferį, norėdama greičiau pabėgti 
nuo visų prisiminimų.

Prie senelės kapo ji jau davė valią savo skau
dančiai sielai — verkė tol, kol pritrūko ašarų.

Grįždama atgal pažvelgia dar į savo “Mažąjį 
Rojų” (taip ji vadindavo Norvaišus, kol tebebuvo 
gyva jos senelė ir kol buvo neišvežti abu jos pus
broliai), o juodoji Augustino mašina neria per žy-

$45.0Q
$24.00
$12.00
$5.00

Pažvelgus rodoma kryptimi, Irena 
riogsantį krūmais apaugusį apgriautą 
gremėzdą. Nei žaliųjų lapų, nei raudonojo stogo, 
nei baltųjų langinių— nieko nebėra. Languose 
dabar šmėkšto sukryžiuoti lentgaliai, o pro jų tar
pus kyšo skarmalai, kuriais buvo užkamšytos iš
daužytų stiklų skylės.

Privažiuoja arčiau — ji vis tiek nori pavaikš
čioti tais sodo takais, kuriais bėgiodavo dar ma
žytė būdama, pasėdėti tuose paunksniuose, kur 
prabėgo visos jos vaikystės vasaros. Bet deja, vie
toj puikaus gėlyno, kuriuo taip gėrėdavosi, atvy
kusios pažiūrėti pavyzdingojo Norvaišų ūkio, iš
tisos moksleivių ekskursijos, dabar bujojo vien 
dilgėlės ir usnys. O didysis sodnas su žaliai da
žytais suoliukais po nusvirusiomis obelų šakomis, 
kur ji besvajodama tiek daug saulėlydžių yra paly
dėjusi, dabar buvo paverstas tikru sąšlavynu.

Išlipusi iš mašinos, ji ima dairytis, bet vietoj 
nialoffu prisiminimų ją nukrečia tik šiurpas. Vi
ro j sodyboj — jokios gyvybės.

Augustina nradeda triūsti apie savo mašiną. 
Ji pagaliau pasuka tiesiai prie savo mylimo- 
palapinės, pačiame sodo gale. Jos palapinė,

duoklių karalyste — mažai kaš beturi noro po ją 
klaidžioti. Tik kur nors amžinai alkanas vilkas 
ar bailioji stirnelė, tie senųjų girios gyventojų 
palikuonys, teprabėga skersai aikštę iš vieno tan
kumyno į kitą.

Saulei nusileidus, grįžta namo iš girios 'ir iš 
lenkų piovėjai ir grėbėjos. Kai Lietuva tebebuvo 
laisva, nuo jų dainų skambėdavo visa giria, o da
bar eina jie tylėdami, susimąstę ir nelinksmi. Tik 
retkarčiais, kai prajoja kuris nors pjovėjas raitas, 
garsiai sužvengia jo žirgas, drebindamas girios 
orą, arba suprunkščia, šieno vežimą traukdamas, 
bėris. Praėjus valandai, visą girią apgaubia klaiki, 
paslaptinga tyluma. • Ilgiau pasilikti miške neiš
drįsta niekas; karo laikas — baugu.

Bet pačiame girios viduryje, kur neprieina 
joks kelias nei takas, šimtamečių pušų pavėsy, 
stovi dvi eilės žalsvų palapinių, o tarp jų rusena 
nedidelis laužas, kurio šviesa dingsta tirštose nak
ties miglose. Aplink laužą — būrys vyrų; vieni jų 
sėdi ant minkštų samanų, kiti guli, laisvai pavirtę, 
o dar kiti stovi sustoję pusračiu ir patyliai niū
niuoja kažkokią liūdną melodiją.

Truputį atokiau nuo palapinių ganosi, ištiki
mieji jų kovos draugai

Nuo m u si o pirmos dienos 
Disniiščio kainos:

vhicagoje ir priemiesčiuose:
metams_______ _
pusei metų__ „
trims mėnesiams
vienam mėnesiui

Lenkijos darbininkai laimėjo streiką
Lenkijos darbininkai laimėjo pirmą drdžiausią darbi

ninkų streiką Sovietų Rusijos pavergtose srityse, šešta
dienį Jagielskis sutiko priimti pačias pagrindines strei
kuojančių laivų statybos darbininkų sąlygas, bet Dancigo 
streiko komitetui pranešė, kad jų sutartas sąlygas pri
valo patvirtinti Lenkijos komunistų partijos centro komi
tetas. Sekmadienio rytą centro komitetas patvirtino vi
sas sąlygas ir pranešė darbininkų streiko komitetui.

Komiteto pirmininkas A. Walesa sekmadieni rytą 
įsakė visiems Dancigo darbininkams pirmadienį grįžti į 
darbą. Jis pastebėjo, kad visos svarbiausios streikuojan
čių sąlygos buvo priimtas; todėff jįs' prašė' visus darbinin
kus grįžti į darbą.1 . . • • •

Andrzej Gwiazda taip pat įsakė visos Lenkijos strei
kuojantiems 350,000 darbininkų pirmadienį grįžti į darbą. 
Kaip Varšuvoj, taip ir Baltijos pakraščiuose streikavu
sieji darbininkai džiaugėsi dideliu laimėjimu ir pirma
dienį, kad ir vėliau, grįžo į darbą.

Edvardo Giereko nuotaiką palaužė Silezijos anglia
kasiai, geriausieji Giereko draugai. Gierekas pats' buvo 
angliakasys, vadovavo unijai, todėl nustebo, kai patyrė, 
kad ir angliakasiai streikuoja:

— Kaip jūs galite streikuoti prieš darbininkų val
džią? — sekmadienio rytą Gierekas užklausė angliakasių 
unijos pirmininką.

— Mes nestreikuojame prieš darbininkų valdžią, bet 
streikuojame prieš komunistų partijos narių privilegijas, 
prieš didesnes komunistų pensijas, prieš komunistams 
duodamus didelius mėsos kiekius, prieš jų turimas pir
menybes butui gauti ir kt.

Šie žodžiai užčiaupė Giereko burną. Jis neturėjo, ką 
atsakyti angliakasių unijos pirmininkui.

— Mes pritariame visiems Dancigo laivų statybos 
darbininkų reikalavimams, todėl ir streikuojame.

Gierekas tada pasiūlė centro komitetui priimti Ja- 
gielskio sutartas sąlygas ir įsakė baigti streiką. Didelė 
Lenkijos darbininkų dauguma pirmadienį grįžo į darbą, 
bet Silezijos angliakasiai streiko neatšaukė. Jie norėjo 
patirti, ar ir jiems bus taikomi visų Lenkijos darbininkų 
laimėjimai. Jagielskis jiems ne tik pranešė, kad bus tai-

priklaūsomas,-' demokratines, pačių darbininkų rinktas ir 
tvarkomas darbininkų unijas. Darbininkai taip pat išsi
kovojo teisę streikuoti, jeigu matys, kad gyvenimo sąly
gos yra nepriimtinos ir valdžia išnaudoja darbininkų 
pasiaukojimą. . ~~ - ,

Ateityje Maskvos agentai nosies nekiš į darbininkų 
unijas. Jie neįsakinės darbininkams, ką? jie privalo pla
nuoti, kokią “darbininkų” spaudą skaityti, kaip Lenkijos 
praeitį interpretuoti ir, svarbiausia, kaip tvarkyti unijų 
iždą. Valdžios pastatyti agentai galėdavo skirti unijų pi
nigus įvairioms aukoms, tarptautiniams pagalbos komi
tetams, byloms ir kitų valstybių advokatams. Dideles uni
jų sumas išleisdavo komunistų propagandai. Ateityje 
lenkų unijų pinigai eis tiktai lenkų unijų reikalams.

Streikuojantieji išsiderėjo, iš Lenkijos komunistų 
partijos teisę skelbti spaudoje radijo ir televizijos pra
nešimus apie darbininkų gyvenimą, unijų tvarkymą, tar
pusavio santykius ir galimybę sekančiame susirinkime 
pakeisti unijų pareigūnus. Komunistų partija neturės 
teisės kištis į darbininkų organizacinį gyvenimą.

Prezidentas Carteris streiką laimėjusiems darbinin
kams pasiuntė sveikinimą, besidžiaugdatnas, kad Lenki
jos darbininkai ryžosi ir laimėjo kelis pagrindinių žmo
gaus teisių paragrafus. Visa Lenkija žino, kad preziden
tas Carteris pasiuntė Brežnevui priminimą, kad Sovietų 
Sąjunga Helsinkyje yra pasižadėjusi nesikišti į kitų vals
tybių reikalus.

Gierekas buvo pasiruošęs siųsti kelis lenkų kariuo- lizuoti kariai žudytų streikuojančius Rusijos darbininkus

Dar kita “kermošiaus” smulk
mena; seni ir nauji čikagiečrai 
pažįstami, buvę tą dieną Tauti
niuose Namuose, kur Tautinės 
Sąjungos veikėjų suvažiavime 
kalbėjo . Lietuvos Generalinis 
Garbės konsulas inž. Vyt. Čeka
nauskas (iš Los Angeles) ir 
VLIKo pirmininkas dr. K. Bobe
lis — 'Skubėjo man pasakyti 
(kažkodėl) į kad “Jūsų konsulas 
labai gerai kalbėjo”. Aš žinau, 

' kad konsulas V. Čekanauskas 
gerai kalba (žiūrint kas klauso)-, 
nes daug kartų jau esu girdėjęs, 
bet kodėl taip išimtinai reikėjo 
pabrėžti — tai sužinojau, tik da
bar neseniai, kai jo ta, Tauti
niuose Namuose pasakyta, kalba 
(A. Pleškio dėka) neperseniau
siai pilnumoje tilpo Naujienose. 
Žinoma, kad labai gera kalba. 
Ir ne tik Čikagoj’e, jis bus labai 
gerai kalbėjęs, turbūt, ir.Cleve- 
lande, nes mačiau spaudoje, tą 
jo viešnagę aprašant — jis buvo- 
vadinamas ne tik generaliniu 
konsulu, bet jau ir “dr. Vyt. Če
kanauskas”. Taigi, už gerą kal
bėjimą, taip spėju, publika, su
teikė ir daktaro laipsnį... Svei
kinsiu su nauju titulu, kai. susi-.

leisti ir tie kaliniai, kurie paskutinę savaitę buvę suimti 
Silezijoje. Pats Gierekas turėjo Silezijos angliakasiams 
pranešti, kad gaus tas pačias sąlygas, kokias gavo Dan
cigo laivų statybos darbininkai

— Mes nebijome Rusijos ar Vokietijos darbininkų, 
— penktadienio rytą pareiškė Dancigo streiko komiteto 
pirmininkas Walesa. — Mes žinome, kad jie neis kovoti 
prieš Lenkijos darbininkus.

Šis streiko komiteto pirmininko pareiškimas buvo 
padarytas tuojau po to, kai oficialus Lenkijos radijas 
pasakojo apie galimą Sovietų karo jėgų įsiveržimą į Len
kiją, jeigu streikas bus tęsiamas. Sovietų Sąjunga trukdė 
visus Lenkijos darbininkų pranešimus apie streiko eigą 
ir sekmadienį paskelbtą didelį laimėjimą. Rusai trukdė 
amerikiečių, vokiečių ir britų pranešimus apie Lenkijos 
darbininkų streiko eigą, bet nieko jie taip atkakliai ne
trukdė, kaip pačių lenkų pranešimus apie pasiryžimą ko
voti už pagrindines žmogaus' teises.

Lenkijos darbininkai ėmėsi streiko, kai dabartinė 
Lenkijos komunistinė valdžia sulaužė darbininkams duo
tus pažadus. Gierekas prižadėjo Dancigo darbininkams 
nekelti mėsos ir kitų maisto produktų kainų, bet gegu
žės mėnesį kai kurias kainas pakėlė net 50%. Gierekas 
aiškino, kad tos maisto subsidijos suėda visą ketvirtadalį 
biudžeto. Jis toliau negalįs valdyti krašto, nes tos subsi
dijos veda visus prie bankroto. Lenkija prasiskolino už
sieniui, prisipirko naujų mašinų, veda gamybą, bet ne
pajėgia pagaminti tinkamų prekių. Savo laiku lenkai ga
mino gerus audinius, o dabar šie Lenkijos gaminiai iš- 
stutmi iš tarptautinės rinkos. Lenkai pradėjo gaminti 
elektroninius prietaisus, bet jų gamyba yra prastos ko
kybės. Šie faktai privedė Lenkiją prie bankroto. Streikas 
dar labiau apsunkino padėtį.

Lenkų dauguma buvo įsitikinusi, kad komunistinė 
sistema privedė prie dabartinės sunkios būklės. Darbi
ninkai ryžosi imtis žingsnių ūkio reikalams tvarkyti.

Visą dieną šaulė kepino be jokio pasigailė
jimo, tik į pavakarį oras pradėjo truputį atvėsti, 
o vakaruose visas dangaus pakraštys ėmė pilkėti 
ir tamsėti. Prasidėjo tylus, gražus liepos mėnesio 
vakaras. Medžiai ir gėlės, didelės kaitros iška
muoti, stovėjo aptingę, nepajudindami nė vieno 
lapelio, nė vieno žiedo. Ir jie, lygiai taip, kaip iš
vargę nuo sunkių dienos darbų žmonės, laukė ra
maus nakties poilsio. Tik kur-ne-kur, pavėlavusi 
sugrįžti namo, darbščioji bitutė, ar koks nakties 
padauža vabalas sudūzgia ore ir sudrumsčia nuo
stabią tylą. Šilo malonus kvapas jaučiamas net 
toli laukuose. Nuo saulės kaitros visos pušaičių 
viršūnės atrodo lyg pasidabruotos, o per jų lie
menį varva geltonas, kaip tik ką iš avilio išimtas 
medus, jų kraujas.

Taurų giria pasinėrė vakaro miglose, o jos 
pakraščiais vingiuojančios upės vanduo taip ga
ravo, tarytum fisjb^Ujęužvifęs. (<Tik miško gilu
moje geriau galima įžiūrėti, o pakraščiais arba 
vejose — per dešimt žingsnių nepamatysi pro šalį 
einančio žmogaus. Pereisi per pievą — sušlapsi 
iki kelių. Tokią naktį giria pavirsta dvasių ir vai-
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200.000 dolerių, kurie už bilie- 
. tus buvo surinkta su kaupu (net 
pelno likę apie 30.000 dolerių), 
rengėjai pasirodė turį patyru- 

r siu žmonių — kurie sugebėjo 
ne tik paruošti programą, Dėt 
ir sutvarkyti tokią lietuvišką 
masę (jaunų ir senų) toje šven- 

: tėję — sakyčiau beveik precy- 
zišku (su mažais nukrypimais) 
tikslumu, o ‘tikrai tai pagirtinu 
darbštumu, tiesiog pasiaukoji
mu tokiam milžiniškam darbui.

Dabar jau apie tą šventę pri
rašyta ir pripasakota labai daug 
ir visur, teigiamo ir neigiamo, 
dėlto visiškai nejaučiu pareigos 
kartoji tai, kas jau buvo net ke- 
lerippai 'parašyta, ar pasakyta. 
Bet vistiek, net dabar, kad ir la-

L ’ 5V - —= AČi I fbai vėlai, noriu padaryti pora 
savo pastabų dėl tos šventės, 
apie tau kas man ryšium su ja, 
labiausiai rūpėjo’ Turiu, prisipa
žinti, ir tai jau ne pirmą kartą, 
kad mane joks ^tautinis 
menas" užsienyje (taigi ne 'Lie
tuvoje) niekada nežavėjo kaip 
mūsų kultūrinė reprezentacija 
svetimiesiems — kitataučiams, 
ypačiai amerikiečiams. Nei mū
sų dainos, nei mūsų šokiai, nei 
mūsų rūbai (tautiniai). Netik 
mūsų, bet ir išviso — joks tau
tinis menas šiandien civilizuota
me pasaulyje netatstovauja kul
tūros. Tokia yra mano nuomonė, 
nes esu patyręs (net keliais at
vejais) kai mūsų tautiniai šo
kiai ir rūbai mūsų tautą įrikiuo-' 
ja į Rusijos tautų eilę, lietuvių 
vardo net neminint. Prieš, ro
dos. net keliolika metu šita sa
vo nuomonę (tada tik apie mū
sų diplomatų ponių puošimasi 
tautiniais rūbais diplomatiniuo
se priėmimuose) paskelbęs spau 
doje — gavau “pylos” nuo tauti
nio meno autoriteto-

3-jų dalių ROMANAS 
(Tęsinys)

Pastabos iš tolo
(Tęsinys) . tiksime kokiame piknike.

Vis dar apie kermošių. Girdė
jau Čikagoje balsų, kad kermo
šius buvęs ir toks ir kitoks, kad 
matėsi gatvėje girtų, o net viena 

r kita “meilės scena” (jaunimo 
besibučiuoajnt. Negi tas “grie- 
;kas”!). Mačiau ir aš tokių vieną 
kitą, bet dėl to nereikėtų dejuoti, 
tai buvo tik išimtys, kurių to
kioje masėj e ir vietoje vargiai 
ar galima išvengti.’Nors ir mano 
požiūriu tas kermošius šį kartą 
vertas tik “balagano” vardo, Bet 
tai nereiškia, kad sekantis ne
būtų turiningesnis, geresnis, tur
tingesnis ir malonesnis, kad bū
tų verta pasidairyti nė tik lietu
viui, bet parėdyti ir kitataučiui. 
Galėtų virsti nauja tradicija, vi
sai naujo charakterio — ko aš 
iniciatoriams ir linkiu.

As of January 1, 1980 
Subscription Ratas:

Chicago $45.00 per year. $24.00 per 
six months, $12 00 per 3 months. In 
other USA localities $40.00 per year, 
$22.00 per six months. $12.00 per 
three months. Canada $45.00 per year; 
other countries $48.00 per year.

ristieji žirgai, šioj ne
lygioj kovoj jie atstoja jiems ir bevielius telefo
nus, ir mcderniuos’us tanius, ir patogiausius 
automobilius.

(Bus daug'au)

4 — Naujienos, Chicago, Ill. Wcdnesdnv. Sent. 3.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1738 So. Halsted St. Chicago. 
IL 60608. Talei. 421-6100.
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31. suderins ir sutaikins tautas taip, kad tarp jų viešpataus 
nuolatinė ir amžina ramybė. Jėzus, Ramybės Kunigaikš.is, įsteigs 
pasaulyje visuotinę taiką, ramybę tarp tautų ir tautose: visuo
meninę taiką, šeimynos taiką ir tikrą širdies ramybę visiems, 
kurie priims jj ir visas Dievo malonės sąlygas, rodydami paklus
numą naujojo Karaliaus įstatymams.

Tokią širdies ramybę žmonės gaus dėl to, kad bus suderinti 
su Dievu, šventajame Rašte parašyta, kad šiandien žmonija yra 
atsiskyrusi nuo Dievo savo piktais darbais (Efez. 4:19; Kol. 1:21). 
Bet didysis Ramybės Kunigaikštis, tarnaudamas kaip Tarpinin
kas, Patarėjas ir Teisėjas, įvykins suderinimą tarp Dievo ir žmo- i 
nių. žmonės nebebus ilgiau sukilėliais prieš Sutvertoją. Būdami1 
vienybėje su juo ir pasinaudodami jo palaiminimais, jie galės 
gyventi per amžius. ,

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

KAZ.E aRAZO2JO*YT» ’

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W««tdMct*r Community kiinikot 
Madidnoa direktorius

akUABRUA IR MOTERŲ LIGOS 
GINCKOLOGINt CHIRURGU A

M# Sk Puteakl Rd. (Crawford 
Medical Bulldinę) TeL LU 5-644« 
Priimi ligoniu, pagal zusitariffi*. 

Jei ne-ataliepia, stambinti T74-8U04

VALANDOS: 3—8 darbo dienom!* ir

Tolu 542-2727 arte 542-2728

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

Visos laidos ii W0PA stoties 
banga 1490 AM

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p 
ii WT1S stoues 1110—aM <xi».

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 6(it»2» 

Telef. 778-5374

T1U — BB 3-5W3

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBB AKIŲ LIGOS 

Wwt 103rd Strew 
Vilandrw pftgil fofixarid*.į--“ . . i . - . -- ---

DK. FRANK PLECKAS
JOPTOMETR1STAS

261S W. 71 St. TeL 737-514? 
Tikrina akii. Pritaiko akiniu* 

“contact leuaea’"
VaL agai guaitarim*. Uždaryta treč.

ir

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS -CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

Rezidencijos telef.: 448-5545

j

RADIJO iaiMOi VALANDO? ’

V1SV3 ii

14W fciL A. M.
Lietuviu kaibs: kasdien nuo pir 

madienio iki penktadienio 4:cm 
4:30 vaL vak. šeštadieniais n 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:3i 
rzl. ryto.

VadėĮa Aldona Daukus
Telr*: MZmleck 4-X411

7159 So. MAPLEWOOD Ave 
CHICAGO, ILL. 60629

SOVIETŲ KULTŪRINIS 
“BENDRADARBIAVIMAS”

(Atkelta iš 3-čio puslapio)
t. Tas pats buvo taikoma latvių

’ ~ j tremtiniu sekimo sektoriuje. Šį
DR. VYT. TAURAS i prioritetą reikėjo turėti dėme-
GYDYTOJA1 |R CHIRURGAI 

RMNlra praktika, apac. MOTERŲ llfes. 
Oflaaa 2652 WMT Arfa 5TRSBT 

Tai. PR B-1223
onso VAlu pinu antruL. tračiaa.

odaii 2-4 vaL popiet ir kita Iriru

p , ŠILEIKIS, O. P.
OBTHOPBDAa-PBOTEZISTAS

A
 Alantai - Protezai. Med. ban 

dažai. fHctan *•*•!*• Id|«m 
'Arch Sappota) ir L t

sin, veikiant ir teikiant atskai
tas apie nuveiktą, kad tai įver
tintų procentais. Latvių sekto
riuje man pavyko pasiekti 53% 
ir už tai gavau vietos ir Mask
vos vyrų padėką. Žinoma, ir pa
aukštinimą ir ta.p aš ištrūkau 
nuo “veiklos” latvių sektoriuje.

♦ * *

VENCLOVA

APIE LIETUVOS KARALIJAc

liūs (Algirdas) su savo kariuo
mene nužygiavo ligi Rygos”.

9) Dr. O. Norem (Timeless
Lithuania, Chicago, 1943 m., p.): 
“King Gediminas, king Algir
das”. -. ’

10) K Skirmunt (Mindaugas 
Lietuvos ’ karalius, 1907, 4 p.): 
“Žemaičių .- pasiuntinių pirmi
ninkas Tranaitis šiaip kalbėjo 
jam (Mindaugui): “Tavo tėvas 
buvo didžiuoju karaliumi ir tuo
se laikuose neturėjo sau lygaus” 
(Scrip, rer. .Kvonicarum, 1,630) ”.

11) Prof. .dr. H. Paszkiewicz 
(20-206): “Mindaugas placed un
der the authority of the Apos
tolic See “Regnum Luthawie”.

12) Dr. O.'Rutenberg (23-312): 
“1315 m. karalius Gediminas po 
Vytenio (karaliaus) mirties už
ėmė lietuvių valdovo sostą” 
“den litauischėn Throri”).

13) Dr. F- Boldt (Der Deutsc
he Orderi arid Lithauen, 1873, 
43 ir 84)-“.Kęstutis karaliumi 
pavadintas.---. Vytautas, sūnus 
karaliaus Kęstučio”.

14) H. Gersdorf (9-63): “Įraše 
savo anspaudos (Jogailos)) 1383- 
1-6 d. buvo įvardinta: “Dei Gra
tia Rex Lettowye”.

15) Prof. B. Sands (26-26): 
“Ukrainoj visi buvo laisvi, val
dant lietuvių karaliams” (“un
der the Lithuanias kings”)”.

16) Prof, dr. ' V. Sruogienė 
(Karys, 1962, 1 nr.): “Karalius 
Notimeras - nežinomas Lietuvos 
valdovas XI a/.1; Karalių Noti- 
merą patvirtina ir kitos mums

DM Wot 43rd CNcapo. VL 6BfcB 
Tatof.; PRaapact S-5BS4

FLORIDA

Palieku tėvynę ir lūšnas
[gimtąsias, 

Dzūkijos smėlynus ir pievas 
[žalias, — 

Sakyki gi, tėviške mano
[mieloji.

Kas tave į šviesią ateitį ves?
(Iš Sibiro lietuvių poezijos)

(Tęsinys)
Bizantijos istorikas N. Grego-j 

ros 14 amž. viduryj savo knygoj 
Lietuvos valdovą Algirdą vadi
no “lietuvių karaliumi”, kuris 
buvo galingas (plg. R. Batūra, 
Lietuva tautų kovoj prieš Aukso 
Ordą, 1975, 309 p.).

Rusų “Enciklopedičevski slo- 
var’\ 26 t. rašė, kad Lietuvos 
valdovas Ringaudas įžengęs į 
sostą, apjungė Lietuvą (gyveno 
1176-1240 m.).

Lietuvos valdovus laiko ka
raliais daugybė bešališkų istori- 
kų:

1) Dr. G. Storost (panaudotos
literatūros numeris 25-knygos 
puslapis 10): “Pirmas istoriškai 
ž nomas lietuvių valdovas buvo 
Rimgaudas, kuris pasižymėjo 
kare su rusais, ir jam pasisekė 
daugumą pavienių lietuvių pa
dermių po savo valdžia pajung
ti. Jis viešpatavo apie 1204-1240 
m. Po jo mirties sostą paveldėjo 
jo sūnus Mindaugas (1240- 
1263)”............. i • • ■.

2) Prof. dr. R. Latham (15- 
398): “Vienok jis (Mindaugas) 
nebuvo nei pirmas, nei paskuti
nis šioj dinastijoj. Didysis Mogi- 
levo mūšis buvo laimėtas Rim
gaudo prieš rusus, kitas Žemaiti
joj prieš teutonų riterius”.
3) Ch. Pichel (2L88): “Descen
dent of their great king Rin- 
gold” — didžiojo karaliaus Rin
gaudo.

4) Prof. dr. V. Antonovič 
(1-403): “Vytenis, lietuvių ka
ralius. su savo kariuomene 1311 
m- įžygiavo į Prūsiją”.

5) Prof. N? Vakar (28-44): “Al 
rirdas vadinosi lietuvių ir gu-

karaliumi”,
6) Dr. C. Jurgėla (14-54): 

Lietuvos karalus 
1279 m. Lietuvos 
deniui”.

7) Prof. dr. 
“Traidenis was a
nian king, a purely national mo
narch” — Traidenis buvo didis 
lietuviu karalius.

8) Dr. W. Mannhard (Nach- 
barstaemrne. Berlin, 30): “Sau
sio mėn. 1345 m. lietuvių kara-

išlaikytos &niosL kad Lietuvos: 
istorijos priešaušryj, dar seniai 
prieš Mindaugą, Lietuva buvo 
organizuota, turėjo valdovų, ku
rie svetimiesiems atrodė ga- 
l.ngi, kad buvo karaliais titu
luojami”.

17) Dr. R. Schierenberg (27- 
13): “Eilė šaunių lietuvių kara-' 
lių nuo Gedimino ligi Jogailos”.

18) Prof. K. Forstreuter (8- | 
19): “Tokiu būdu karaliaus ti-| 
tūlas dėl Lietuvos valdovų anaip 
tol nebuvo be tradicijos”.

19) Prof. dr. P. Miljukov 
(Russia and its Crisis, 1962, H7 " 
p.): “Thus the Lithuanian and' r 
western Russian baronage en
croached on the rights of their 
kings, just as the Polish baro
nage had done aforetime”.

Prof. J. Voigt (Cod. Dipl. Pr., 
IV, 39) nurodė dokumentą, ku
riame Algirdo sūnus Andrius 
savo tėvą vadina “rex Litto. 
wie” — Lietuvos karalius. Prof, 
dr. K. Lohmeyer (16-226) kalba 
apie lietuvių karalius.

Vilniaus 1323-X-2 d. dokumen 
te Lietuvos karalius Gediminas 
(Gedimino laiškai — Lietuvos 
Mokslų Akademija, 1966) svei
kina: “Visus tuos, kurie girdės 
ar matys šį raštą, sveikina Lie
tuvos karalius Gediminas ir 
linki taikos ir sveikatos Viešpa- 
“Kultūros ryšių komitetas” iš 
tyje”. Onot J. Dainausko, Jogai
la iki 1386 m. duotuose doku
mentuose save titulavo tik “Lie
tuvos karaliumi”, o tapęs Len
kijos karaliumi — tik “Lenkijos 
ir Lietuvos karaliumi”.

Kas būdingiausia, kad pats 
žymiausias anų laikų autorite- 
tas-Romos Katalikų Bažnyčios 
Galva, popiežius net pagonis 
Lietuvos valdovus laikė kara
liais. Popiežius Jonas XXII savo 
1324-VI-1 d. bulėj vokiečių or_/ 
dinui akcentavo:” .. .magnifici, 
virį Gedimine Regis Letwino- 
rum (A. Theiner “Vetera monu
mentą Poloniae et Lithuaniae, 
1, 196). /

Popiežius Klemensas IV pen
ktais po Mindaugo mirties me
tais savo bulėj, rašytoj į čekų 
karalių Otokarą II; vadina Min
daugą garbingos atminties Lie
tuvos karaliumi,, jog jis buvo 
nužudytas nedorų žmonių. ,

Tad ir senosios Lietuvos vals
tybę - objektyvūs istorikai vadi
na karalija:

(Bus daugiau)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITTS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

Kestutis... 
karaliui Trai-

S. Shatterji: 
great Lithua-

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

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

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

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

IXPRESS^Y

Laidotuvių Direktoriai t

6845 SOUTH WESTERN AVE.
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000
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GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
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REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

a

amsulanso 
PATARNAVIMAS

TUKiME 

KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO

DALYSE.

Ciucagoc

Lietuvių

Laidotovių

Direktorių

Cooled ball wrotatfi 
Jiffy Fetch Sauce

' STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos HilU, I1L 974-4410

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avft, Cicero, IIL TeL: OLympic 2-1002

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel-: YArds 7-lk38 - 1139

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

A eUck-your-o-wn pancakes holiday brunch buffet leaver 
you ftaa to welcome friends. Pancake sandwiches or Pan-Sanr 
— are put together on the spot with cooked bulk sausage. Pre
pare itada of pancakes from Log Cabin pancake and waffle 
mrr; keep warm in a low oven until serving time. Team the 
■sandwiches” with warm Jiffy Peach Sauce made with Log

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Phillips - Labanauskas
3307 So. LITUaNICA AVJEL TeL: lArdu 7-3401

IF YOU DRIVE AT THE 
/W//VZA/IZ4/ SPEED ST \y M J 
the /?/Z7zV7' lane

\PERKRAUSTYMAf

\ MOVING
< Leidimai — Pilna apdrwda

► t ŽBMA KAINA

S fvtlrty Mwtvmv.
ANTANAS VILIMAS

Tel. X7S-1 StJ erha 17«rM

Buttermak^ regular or
eomptet* pancake an 
waffle mix

batter as dtred . . -
SiUnber of aerrinfs. Bake on hot griddle, allowing about 

1/4 cup batter for each cake. To make pan-tan, top one pan
cake with aausage and cover with second pancake. Serve hot 
with Ziffy Peach Sauce.

Jiff^ Paoc/i Scoce. Combine 1/2 cup pancake and waffle 
ayrup tod 3/4 cup diced drained canned peachea. Makes 1 cup. I 

HoU: Recipe may be doubled.
Try Ihcae othtr combination* and *erv* with pancake and 

waffU tyrup:
Cmant other tart jelly and cooked bulk tauxage 
fombeaiy pancake* with softened cream cheese 
Scrambled eggs and minced cooked bacon, chopped hanJ

Or frixzled dried beef a ( >
Deviled ham and scrambled eggs r ’
fitrambled eggs, seasoned with curry powder, topped / 
> with pineapple *
Scrambled eggs, sprinkled with grated cheddar cheese 
Sliced Canadian bacon covered with warm canned 

crushed pineapple
Crushed fruit and prepared whipped topping f

< anicad appJasauce and toasted chopped pecans

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

5 — Naujienos, Chicago, 8, Ilk Wednesday. Septcml>er 3. 1980



K. Donelaičio lituanistinės mokyklos 
pradeda 1980-81 mokslo metus

K. Donelaičio Pradinė ir Aukš- i pradinės mokyklos programą ir
* ‘ * T *4 * 9 * - 1 ILl ? * * . * > •  V  • « • ;tesnioji Lituanistinės mokyklos 

1980-81 mokslo metus pradeda 
š.m. rugsėjo 6 d. Francis M. Mc
Kay valstybinės mokyklos pa
talpose, 6901 S. Fairfield Ave., 
Chicago, Illinois, 9 vai. ryto iki 
10 vai. ryto mokinių registraci
ja. Tuo pačiu laiku bus regist
ruodami ir nauji mokiniai. Re
guliarios pamokos abiejose mo
kyklose prasidės 10 vai. ryto 
iki 1 vai. po pietų.

PRADINĖ MOKYKLA
Pradinėje mokykloje veks. 

. vaikų darželis, parengiamasis 
skyrius, I-mas, II-tras, Ill.čias, 
ĮV-tas, V-tas ir VI-tas skyrius. 
Į darželį priimami vaikai ketu
rių metų. Į parengiamą skyrių 
priimami vaikai penkių metų.

r Šiais mokslo metais mokyklo- 
; je veiks specialus skyrius silp
nai arba visai lietuviškai nekal
bantiems vaikams.

AUKŠTESNIOJI MOKYKLA

j ’ Aukštesnioje mokykloje veiks: 
iV-ji, VI-ji, VH-ji ir VIII-ji kla

sės. Į V-tą aukštesniosios klasę 
. priimami, mokiniai, išėję Lietu
vių Bendruomenės nustatytą

pristatę baigimo pažymėjimą 
arba išlaikę įstojamuosius egza
minus- Egzaminai bus rugsėjo 
6 d. Francis M. McKay mokyk
loje 10 vai. ryto. Mokiniams, 
kur. e yra baigę K. Donelaičio 
pradinę mokyklą, įstojamųjų 
egzaminų į V-tą klasę laikyti 
nereikės.

Registracijos metu bus regist
ruojami vaikai Pirmajai Komu
nijai paruošti. Visi mokiniai, 
gavusieji pataisas, po registraci
jos rugsėjo 6 d., 10 vai. ryto tu
rės laikyti pataisų egzaminus. 
Mokinių darbai bus tikrinami tą 
pačią dieną pamokų metu.

Registracijos metu bus gali
ma įsigyti reikiamus vadovėlius. 
Tėvų Komiteto nutarimu visi 
tėvai prašomi registracijos die
ną įmokėti bent pusę moksla- 
pinigių nuo kiekvieno vaiko. Dėl 
informacijų aukštesniosios mo
kyklos reikalais prašome kreip
tis pas mokyt. D. Bindokiehę, 
telef. 776-2036, mokyt. R. Ku- 
čienę, tel- PR 8-0358, pradinės 
mokyklos ’ reikalais pas mokyt. 
O. Jagelienę, telef. RE 7-4109.

Direktorius Julius Sirica

— Jonas G- Evans Jr. ~Sta. 
sys Evans, vygdydami savo gi 
minės senas ir gilias tradicijas 
paskyrė Naujienų rėmėjams 
$150 premiją. Premijos bus pas
kirstytos metiniame bankete. 
Banketas įvyks spalio 26 d. Be
verly Country klube. Dovanas 
organizuoja administratorė Kris 
tina Austin.

MŪSŲ SPAUDOJE

nei. Rengėjų komitetą sudaro 
Aloyzas Astravas, Danielius ( 
Averka, Juozas Kapočius, Anta
nas Matjoška, Ona Merkienė ir, 
Stasys Santvaras. Prosgramos 
vedėjas yra Petras Viščinis. • < REAL ESTATE

— Toronto skautininkai ruo. ________________ - . ■-___________________  -
šia Vytauto Didžiojo 550 m. mir, H*m*l, žemė — Pardavimui « Namai, žamė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALI | REAL ESTATR FOR SALEties minėjimą Lietuvių Namuo
se spalio 5 d. 4 vai. popiet. Me
ninė^ programoje dalyvaus rež. 
E. Kudabienės vadovaujamas 

vienetas ir R- Kasiulis 
su b'rbyne. Bilietus platina D. 
Keršienė.

— Toronto Lietuvių Namai 
planuoja sudaryti grupę asme
nų, kurie sektų anglišką spaut- 
dą ir laiškais redaktoriams rašy
tų įvairiomis progomis dėl Lie
tuvos ir lietuvių.

— Lietuvių Pensininkų Sąjun- 
mokyklos, Sos vadovybė organizudja išvy

ką į gamtą, į p. Anelės Kojak 
kurortą, I^ke Villa, rugsėjo 4 d. 
9:30 vai. nuo Gage Parko Field
house: So. Western ir 55-tos 
gatvės kampo. Prašoma nedel
siant registruotis pas S. Vana-

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMALS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAI& 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas ' ‘

2212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL Virginia 7*7741

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS R

• NOTARIATAS • VERTIMAI. "H

VISŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA j’

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE ~T1

6529 So. Kedzie Avė. — 778-2233

• LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 
namu ir Įrengimais Marquette Parko 
raione. Labai geras biznis, lengvos 
pirkimo sąlygos.
• 2 BUTŲ MEDINIS prie 68-tos ir 
Maplewood. Labai tinka giminingoms 
šeimoms.

1 • 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

■ — Jonas Razmukas iš mūsų 
kaimynystės atostogas praleido 
Montello, Wls. Vladas Navickas 
>u šeima atostogauja Michigan 
/aisti j oje.

— Mariją aukšt.
Molinų klubas pradės saldumy- 
iu išpardavimą rugsėjo 5 d. 
Specialias šokolado $2 plyteles 
parddavinės klubo narės ir mo
kinės. Klubo pirmininkė Bemie 
Macjūnienė, mokyklos vedėja
sės. M. Julija Shainauskaitė ir gūną tel. HE 4-8063 ir pas K. 
klubo moderatorė sės. M. Mar Karaziją — 376-6342 -arba pas 
rija Teresita prašo paremti mo- kitus valdybos narius. Maisto 
kyklą.

— New Yorko lietuvių vyrų 
choras Perkūnas pradės praty
bas rugsėjo 12 d. 7:30 vai. vak. i — Dengiame ir taisome visų 
Kultūros židinyje. Choro vado.Įrūšių stogus. Už darbą garan

tuojame ir esame apdrausti
ARVYDAS KIELA, 434-9655

(Pr.)

— Horoscopes or Astrological 
Tarot Card.Readings. Saturday! 
11 to 5; no appointment neces-.

jsary. ELINOR JAKŠTO, 17 N 
STATE St.: Rm. 1717. Mes kal
bame lietuviškai. 782-3777 or

1925-8392. Professional Member i

■ bus galima gauti sieloje. Prašo
ma registracijos neatidėlioti.

Juozas Skeivys

— Dengiame ir taisome visų

— Dėkui Valentinai Sandau 
iš Brighton PaAo už ansktybą 
prenumeratos pratęsima ir už 
ta proga atsiųsta $6 auką- Taip 
pat dėkui tos apylinkės tautie
čiui, parėmusiam Naujienas ir 
jų platinimo vajų užsisakant 
dienraštį 4 mėnesiams, bet pa
vardės prašiusiam neskelbti.

—Jurgis Kaunietis iš Clearing 
apylinkės lankėsi Naujienose. 
Dėkui už vizitą, ankstyba pre- 
numer atos pratęsima ir už $5 
auka.

— Vanda Smilgytė iš New 
Orleano atvyko Čikagon aplan-

i VIŲ AFGANISTANE

“Nepriklausomos Lietuvos” 32 
i nr. Petras Indreika aprašė Pa- 
; vergtų tautų kilmės amerikiečių 
J dviejų dienų demonstracijas 
i prie Sovietų konsulato San Fran 
cisco mieste. Tarp kita, ten taip 
rašoma:

“Pasibaigus demonstracijų leis 
tam laikui, visi pradėjo skirsty
tis, šaukdami, kad rytoj vėl bus 
čia.

Liepos 20 d. išaušo gražus ry
tas ir demonstrantai vėl atsira
do prie SSSR Konsulato dar 
‘prieš policijos atvykimą. Pirmie 
■ji atsirado lietuviai su šūkiais. 
Jų eiles greitai papildė ir kitų 

.pavergtų tautų atstovai. Atvy
kusį policija judėjimą nukreipė

■ RUSAI SUŠAUDĖ 15 LIETU- kitomis kryptimis, nes gatvė bū 
vo užtvindyta. Stovi karstas ap
suptas juodomis vėliavomis, 
SIMBOLIZUOJANČIOMIS .15 
NUŽUDYTŲ LIETUVIŲ AF
GANISTANE, ATSISAKIUS 
ŽUDYTI NEKALTUS AFGA
NISTANIEČIUS. Jie buvo vie
toje sušaudyti, tėvams prane
šant, kad jie žuvo akcijoje.” :

ši ne tik lietuvius, bet ir viso kyti mielą mamytę Mariją. Ji 
pasaulio patriotus jaudinanti tarnauja policijoje. /.
žinia negavo reikiamo garso, net - 
buvo nepaskelbta. Matomai ji 
pateko į bendradarbiauto jų ir 
tiltininkų sluoksnius, kurie už 
leidimą statyti tiltus, duoda 
apie rusus bei sovietus tik ge
ras žinias. >

K. Petrokaitis

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psi., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą ...... ...................... ...........................

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir
- grožis. Kietais viršeliais ......................... .............

Minkštais viršeliais, tik .v.____ ________

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

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

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

$8.00

$4.00
$3.00

$2.00

N A U J I E N O S,
1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, IL 60608

vybė kviečia įsijungti naujus 
shoristus.

— Maironio lituanistinė mo
kykla. New Yorke pradės moks
lo metus rugsėjo 6 d. 9 vai. ry
to.

— So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Draugijos tradicinis šurum- 
Burum renginys ruošiamas spa
lio 19 d. savoje salėje. Spalio j
K J T vr-_____ 1 American Federation of Astrol-

(Pr.) Į5 d. ten bus Laisvės Varpo ra- j 
dijo programos koncertas, daly
vaujant sol.‘ Ginai Čapkauskie

Į ogers.

■ LAIŠKAS IŠ 0K. LIETUVOS I
Laiškas buvo rašytas š.m. ge-

patyrimas — sąžiningas darbas i gužes mėn-13 dienąiš ckuPuo-
^krrinkitA. I?°S LietUV0S j Kanads^ Či?-

^^.^nerican iravei service pureąu
-Westsrn Ave^ Chicago, 11176(643

S?

Telef. 312 . 238-9787.
• Nemok: mas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukinių, iktvrr/ kello- 
(eruisesj, viešbučių «r automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda-, olą (cruises), rieibu&i, «r automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduod* 

' me kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą Ir kitus taštus, 
Sudarome iškvietfmūs .giminiu apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer

1 nacjjss vjsais teiionijj'reikalais.
•’ Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reixia rezervuoti vietas 

i anksto— prieš 45-60 'dienų. ......  ■ ’ '

MARIJA N0RĖ±
’ : < • < ■ n -/ ? . • )

2603 W*at 6fth St, Chicago, HL <0621 « TtL WA 5-1737

MAISTAS H EUROPOS SANDtLIŲ

į Cosmos Parcels Express Corp. \
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICB

i W01 W. Sttk St, Chicago, DL 40429. — TeL WA 1-2737

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

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

neighborhood
REALTY group

D i MESI O 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVI. 
523-8775

: ==-■■' hl
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE

yra seniausią didžiausia ir turtingiausia lietuviu fratemalinė or- 
ganiracija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuoa 
darbus dirba,

» SLA — Išmokėję daogiav kaip AŠTUONIS MILUO^IUS dolerių' 
apdraudų 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,

ŠIA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

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

SLA — kuopų vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
į savo apylinkės SLA kuopy veikėjus, Jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis Ir tiesiai 1 SLA Centrą:

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

307 'H. 30th M.
Tol. (SU) 541-UU

jis spausdinamas, jo turinio nei 
kiek nepakeitus. Jei čia Ameri
koje atsiranda dar tokių, kurie 
žavisi dabartiniu okup. Lietuvos 
gyvenimu, tai jiems patartina 
šį laišką bent pora kartų atidžiai' 
perskaityti.

“Didž. Gerb. Krikšto Tėveli,
Nuoširdžiai dėkoju už laiškus. 

Džiaugiamės, kad Jūs esat dar 
sveikas ir gyvas. O taip pat ne- 
pamirštat ir savo tėvynės, gimto, 
krašto, pergyvenat jos vargus ir 
nelaimes.

Tėvyne mano mylimoji, 
Tu amžina daina širdies.
Pakelių kryžiais tu man moji 
Ir už mane karštai meldies 
Laukų beržais, gėlių darželiais 
Ir ramiu jūros ošimu.
Visus skausmus tavuos take-

■ Savon širdin visad imu. [liuos
Malda yra sielos sparnai, ir 

meilė pasiekia labai toli, ir gerų 
linkėjimų užuojautos aidas pra
eina pro didžiausias erdves ir 
pasiekia gimtąjį kraštą, ir mūsų 
sielių jautrias stygas, ir duoda 
Tnums didelį tvirtumą.

Pas mus pavasaris labai šal
tas, dažnai iškrinta sniegas, 
šiandien, jau 13 diena gegužio. 

Įkrito sniegas, bet tuoj pat su
tirpo ir vėl gėlytės pakilo ir vėl
žydi. Pavasaris šaltas, vėluoja 
susprogti visi augalai, medžiai, 
mažai dar žolės, o gyvulius ne
turi kuo šerti.

Su gamta neatsilieka ir mūsų 
gyvenimas. Aštrėja visokie per
sekiojimai. žūsta žmonės. Iš ka
rinės tarnybos parveža daug su 
karstais.

šiom dienom, balandžio 21 d., 
mano sesutę Onutę, kurids nuo
traukas su Tituku jūs turite, su
ėmė. ir ji dabar randasi Vilniui 
arešte, gyvena rūsyje. Maista 
nuvežiau, pasimatyti neleido ir 
nežinia, kaip toliau baigsis.

Brolis Mykolas išleido į ka
riuomenę savo sūnų Vidą ir jo 
laukiam sugrįžtant. Daug ir par
važiuoja atsitarnavę.

Baigsiu, daugiau parašysiu 
vėliau. Laukiu iš Jūsų laiškų.

Su gilia pagarba ir meile,
V. Bronislava

We’ll help you moke 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 kompiuter|.

Virš 500-tai namų pasirinkimui.

BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road

Tei. 767-0600
Independently owned and operated

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

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
stovauja didžiulę Berg Real Es
tate bendrovę. Jis pasirudšęs 
visiems mielai patarnauti.

L. A. R. Staškūnai 
SAPPHIRE SEA MOTEL

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

PERSONAL 
Asmeny leiko

-

Ieškau savo brolių — Viktoro, 
Antano ir Edvardo Menczinskų, 
taip pat sesers Veronikos, kadai
se gyvenusių Vilniaus krašte, 
Švenčionių apskrityje, Ignalinos 
valsč., Rimšėnų kaime. Juos pa
čius ar jų šeimos narius prašau 
atsiliepti, gi apie juos žinančius 
prašau pranešti už atlyginimą.

Adam Menczinski 
1756 NE 37th St 
FL Lauderdale, FL 33334.

— Šveicarijoj atidarytas 10.1 
mylių tunelis, ilgiausias pasau
lyje, einąs per St. Gotthard am-1 
žinu sniegu padengtą kalną. Jį 
kasė 10 metų, kainavo $415 mi- j 
lijonų.

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

mento laiptai, porčiai. stogai 
ir visa kita.

FETINGIS CONSTRUCTION 
r . 7152 So. Kedzie Avenue > 

Tel. 776-8505

DAŽYAAAS IR REM0DEL1AVIMAS
Nėra darbo permažo. Visus paimu. 

Iš lauko ir vidaus/ - 
Kainos labai prieinamos.

GEDIMINAS BARANAUSKAS 
4514 So. Talman Avenue 

Tel. 523-0383 ,

A TVERAS 
Laikrodžiai ir brangenybė* 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
Tai. REpubllc 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

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

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitokį blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent 
J208ft W. 95th St 
Everg. Park, 111. 
60642, - 424-9654

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
VALDEMARAS BYLAITIS 

ir VINCAS BRIZGYS
. Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 

Šeštadieniais nuo 9 iki 12-tos 
arba pagal susitarimą.

Telefonuoti 778-8000
i J

f",r r” 1 .......... .
Adventai v

GINTARAS P. ČEPĖNAS
Darbo valandom nuo 9 vai. ryto 

iki 6 vaL vak. šeštadienį nuo 
9 vai. ryto iki 12 vaL d. 

Ir pagal susitarimą.
Tet 776-5162 arba 776*5163

2649 West 63rd Street
Chicago, m. 60629

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

6 — Naujienos, Chicago, 8, HL Wędnesday, September Ą, 198<į




