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IBANE APŠAUDĖ SIRIJOS KAPO CEM«li
VLIKO SEIMO PAREIŠKIMAS 

APIE LIETU-VOS BYLĄ
Praneštas 19&3.XI.13 d. South? nuolatiniams žmogaus.teisių pa- 

fieid-Deiroit, Mieli. žeidimams okupuotoje Lietuvo- 
, ; ■ ’ je registruoti ir skelbti, VLIKas

Seimas^ išklausęs pranešimų^ lefdo ir leidžia Eltos biultete- 
apie 40tiės: metų VLIĮvo veikla, lietuvių, anglų, prancūzų, ’ 
skelbią,, kadr t ispanų, italų, vokiečių kalbomis

1. lapkričio 25 d. vo- leidinius susijusius su Lietu-
kiečių okupuotoje Lietuvoje’ bu- vOs problemomis; rėmė ir remia 
vo sudarias-VLIKas. Paskelbus. finansiniai Vatikano ir Romos 
1944 ni:’Vasario 16 d. deklarą- rądijo tarnybų bendradarbius' 
ciją ir išleidus keletą atsišąų- (anksčiau Madrido ir Filipinų 
kimų į-Įretuyių- tautų. 1944 'ni., radij,o). >- 
balandžio 29-30 dienom’s buvo 
areštuotu VLIKo valdybos na-, 
riai ir artimi bendradarbiai: Ą.' 
Darnusis;. B. Gaidžiunąš, J,' Įva.-; 
tflius, K. Btunius, T. Tumėnu 
K. Valiulis, į. Dęksnys ir. B. Bie-; 
liukas. Artėjant naujai -bolševį: 
kų okupacijai^ buvo ąudąrytaį 
VLIKo VokĮetijojei dele^atūrą.^ 
M. Krupavičius, R. Skipitis -ir.
V. Sidzikauskas. ; ? t v. '■

1945 balandžio; B d: ĄVūrz-; 
burge, Vokieti jo jęį buvo, ątna ųU 
jintas o’ veikimas; ’ 1955 .in.J
VLĮKas.t persikėlę- į?;Jungtines 
Amerikoj: Valstybes, dr 1964 m., 
•persitvaikęs, savtr^dąrj^.

<2. VLiKm įėičiąntisj
UrptauHiįėms. sąlygoms^, bendr 
radarbiaidama ..su. tdięlpniati^ej 
ir .konsmrihe ;taunyba,. Ąmeri-t 
kos Lię^^ųĄ^rį^'j;^’ėtuy^š.: 
LaisvėsIrieJ; 
tuvių, '' ’ ’ 1
kraštų 
gamzad^^fi,Įbębrro 
ganizac 
laiškais 
gosi krė

cijąir įleidus keletą atsišail (anksčiau Madrido ir Filipinų

4> VLIKo pirmininkai — St.’ 
Kairys,. M. Krupavičuis, J. Ma
tulionis, A. Trimakas, S. Sidzi
kauskas, K. Valiūnas ir K. Bobe
lis lankė JAV, Kanados, Pietų
Amerikos, Australijos, Europos j 
kraštus, s-u p a ž i ndindami tų 1 

^kraštų lietuvių visuomenę su 
Lietuvos-laisvinimo problema ir 
lįegzdami ryšius su užsienio 
tarnybomis. Žymesnės delegaci
jos buvo suorganizuotos į Hel
sinkio ir Madrido konferencijas 

.-ir. Europos -Parlamento sesiją. 
:■ ' (-Bus daugiau)

f®**--
.?'^W
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zacijų .i 
vietų'S

Sii ijieė
sius

AMERIKOS KARO LAIVAI UŽVERTĖ 
SIRIJOS KARINIUS CENTRUS

4

KOVOS TĘSĖSI KETURIAS VALANDAS, UŽMUŠĖ A 
NTS JAV MARINUS, DU SMARKIAI SUŽEIDĖ

Į BEIRUTAS, Libanas. — Sek- ■ 
madienio naktį Sirijos artilerija ;

! paleido kelis šūvius į Amerikos' 
. marinų apkasą, saugojantį Bei-1 
, nito aerodromą. Artilerijos šo- i 
t ^nys užmušė aštuonis Ameri-

7*&s marinus ir du sunkiai su-j dienį pasirodė 
’fžčidė.

Į Amerikos karo laivai, nusta- i 
tę iš kurios vietos buvo paleisti i 
šūviai į JAV marinų apkasus, 
tuojau paleido galingus artileri-1 
jos šovinius į Sirijos karo jėgų I 
artilerijos centrus.

j Sekmadienio rytą du Ameri- 
■ kos žvalgybos lėktuvai, pakilę iš 
lėktuvnešio, žvalgybos sumeti
mais apžiūrėjo Libano prie-

; miesčius ir Sirijos laikomas po
licijas, kad galėtų nustatyti, ari 
Sirijos-karo jėgos padarė kokių 

’pakaitų kovos fronte. Nespėjo 
Amerikos lėktuvams įskristi į 

kų gydytojas Jaime Lusinchi sirijieėių laikomus pozicijas,! 
sekmadienį gavo daugiau balsu tuojau prieš amerikiečius buvo; 
negu Krikščioniu partijos kan- Paleist? labai str0P* Pfiešlėktu- 
didatas, anksčiau jau buvęs ugnis Sinjiečiams pavyko

ai-sekmadienį numušė du Amerikos žvalgybos lėktuvus, pakilu- 
iš Viduržemio jūroj esančio’lėktuvnešio. Vienas lakūnas yra 

sirijieėių nelaisvėje, o antrasis grįžo į lėktuvnešį.

LUSINCHI LAIMĖJO VENE
ZUELAN RINKIMUS

CARACAS, Venezuela.— Vai-
UŽGESUSIOJE CYGNUS ŽVAIGŽDĖJE

ASTRONAUTAI RADO GELEŽIES
V. VOKIETIJOS KANCLERIS KOHL VAKAR KAI.BĖJOSI 

SU ASTRONAUTU DR. ULF MERBOLD
Astro--naūtuUdr. UJSfcMerbotd. Jis-vrą-4 ..

pats gabiausias Vak. Vokietijos krašto prezidentu Rafael Cal- numt’s ną ineii os t u

buvo paleisti ir į kareivines. , . f 
Sirijieč ų tarpe galėjo kilti su

mišimas dėl bombardavimo, 
šeštadienį Izraelio bombonešiai 
smarkiai bombardavo Sirijos 
kariškus centrus. Kada sekma- 

du Amerikos
žvalgybiniai lėktuvai, tai sirijie- 
čiai paleido prieš juos prieš.ėk- 
tuvines patrankas.

Amerikos kanuoh’-s nutildė 
visus Sirijos artilerijos centrus. 
Nustojo šaudyti ir kulkosvai
džiai vakarų Beiruto priemies
čiuose.

Amerikos kariuomenės vado
vybė nebuvo informuota apie 
Izraelio ruoštą puolimą. Izraeli
tai kirto smarkų smūgį Sirijai, 
užtat pastaroji gynėsi net nuo 
žvalgvbiniu lėktuvu.

Prez. Reaganas pareiškė, kad 
JAV karo jėgos tuojau kirs Si
rijai už kiekvieną provokuotą1 

.1 VATIKANAS’TARPININKAUS' 

. . TARP JAV4R RUSIJOS A- j "' HOUSTON-.' Texas.
1? task - Vatikano sekreto-: "“>*Į U.“ ^ei<1° 
<_. • r. j . - . ,. te erdvėje, bet ne vienos minusius kard. Augustino Cassaroli • : ’ , , , , ... .y. - tes jie nebuvo be darbo. Visrlpasisiūlė- tarpininkauti taro v ,. , .. x. . ..i sėsi višH. taika buvo užimti ivajfr įMaskvf AV- Jeigu sąmjvkiai . . \ x S.- ■ * riaiąimoksfd ir masinu taisvmnoM,.valstv. «ar-;H^į:’:A-2į.-i' ’ *^žžį^sikalaĮs erdveje.”’ ' ■.
jvaĮs|j4)esjrie5ą j^^rkaro. j Astronautai panaudojo olan- 
įį^ėkrėĮbęibiš^ CĮJssarbliy atlaikė i dų paruoštą inf ormaciją užge- 

i,' o susiai Cygnus X-3 žvaigždei ty- 
ShSių . jiš\. 'pėsik.vĮHė^v-^ikraš.ti-trinėti.; Jie nustebo, kad tos 
fhjū^U^-.Tr atsakinėjo ?^ klausi- žvaigždės likučiuose buvo tos

Kard. įčasšanoli jįareiškė, pačios geležies dalelyčių, kokias 
į£ąd jis'^Sdi J^ųsiuiųi-jpĄsikalbė-: mes turime žemėje. Visos nuo- 
jo/sĖi' popiežiumi. Kardinolas traukos ir užrašai buvo tuojau 
Tį^yinėjo, Ji-ad. jeigu kiltų rei- pranešti Olandijos dangaus tyri- 

. ikala^if pats popiežius nesiprie-; nėtdjams, Įcad jie-tiksliai nusta- 
•'šintų tarpininkauti, nes būtinai - lytų naują spektrą. Cygnus X-3 
’/reikia išvengti didesnio kon- žvaigždė subyrėjo ir užgeso. Ji 

flikto. Kardinolas nurodė, kad yra nepaprastai toli. Nuo Žemės 
yra visa eilė klausimų, kuriuos jokie instrumentai subyrėjusios

■ Jėikia tuojau spręsti, be jokio f žvaigždės neįžiūri, bet moksli
ninkai nustatė daugelį netikėtų 
dalykų.

Prezidentas kalbėjosi 
su John Young

Praeitą sekmadienį preziden- I
tas pasikalbėjo su astronautais, Į sandinistų vyriausybė priėjo įsi- • suimti 21 grobikus bei jų padė- 
skriejančiais aplinkui Žemę.1 tikinimo, kad reikia paskelbti I įėjus. Bet nepavyko sučiupti 
Įdomiausias pokalbis buvo su I generalinę amnestiją. Tada už-‘ trijų žmonių, nusinešusių aštuo-

sekmadienį gavo

anksčiau jau

ąisįl
Špąpamilaš -'Romos centrl

Pi JtTVP ZNTt > 9 ' -A . . .U

nusikalSuiaf'reikai^ifdamCjjb^
** -' 'Jhi •- t - :' j-

sovietai ipssrtraukfū iš - Bietūrdš; 
ir bū tų;vątstaly tas; ’ LietuvosCšįv 
vėrenin^}dj^if. vykdJrų^š.'. Į t

V ‘ - - f ‘ •’ ' . '■3. Vi^ftasj iš svarbiausių da
lykų laisyi-nhno veikloje buvo ir 
yra infornąayijos darbas. Sovie
tų Sąjungos imperialistinei ir 
genocidinėj politikai nušviesti ir

atidėliojimo.

— Pirmadienį aukso uncija 
kainavo $402.

astronautas, bet paskutiniais 
trim metais jis gyvena Ameri
koje. Jis erdvėje labai gerai 
oriertubjasi, jam galva ne
svaigsta.

Jis pasirodė- išradingiausias 
sugedusių instrumentų taisyto
jas. Erdvėje jis surado tokias 
pačias priemones, kurias suras
davo savo dirbtuvėje;. Dr. Męr- 
bold uždirbo daug pinigų, bet 
savo pinigus jis išleidžia nau
jiems bandymams ir reikalin
giems instrumentas.

Astronautams
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apšaudė Sirijos karinius 
pietų Libine.
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astronautu John Young, kuris 
niekad nesirgo skrisdamas lėk
tuvais ir visą laiką gerai jautėsi 
skrisdamas aplinkui Žemę ir 
aplink Mėnulį. Jus tapo praktiš- 

i kiaušiu ruošiamų astronautų 
į profesoriumi.

Vėliau Vak. Vokietijos kanc- 
į leris Helmut Kohl gana ilgai, 
• palyginus, kalbėjosi su astro- 
i__ 1__________________________

KALENDOMUS

Gruodžio 6: Mikalojus, Vėtra, 
Snapeitis, Ginlra. Olėnas, Viz-

* gė, Tolutis.

Saulė teka 7:02, leidžiasi 4:19.

Oras debesuotas, vėjuotas, 
‘šaltesnis, gali snigti.

SEKMADIENĮ SUIMTAS 
LĖKTUVO GROBIKAS

DES MOINES, Iowa. — Praei
tą sekmadienį FBI agentam; 
pavyko suimti 35 metų čikagie į 
Joseph Bennett, kuris prieš <L- 

j šlint metų buvo pagrobęs- Ame- 
šė ir antrąjį Ąmerikcs žvalgy- į likos keleivinį lėktuvą, yežiojri
bos lėkt ųyą,' bet lakūnas; pajėgė 'šį keleivius tarp Miami ir Ja- 
iššoktb ĮįViduržemio jūrą. Sū- j malkos.
žalotas; lėktuvas- įkrito 'į' jūrą,, o j 1972 metų kovo 7 d, Joseph 
Ameri^O^. -kanai išgelbėjo van-. Bennet t ir James. Brewstcn p - 
(lenyjeū^'dująu'ojantį lakūną ir įgrobė Amerikos lėktuvą, iš M - 
atsivežėdįi-į; lėktuvnešį. Tęn jis i ami skridusį į Jamaiką, ir nuva- 

mas, kad valdančiosios partijos paguldytas. A- ' : : I žiavo į Kubą. Ten jis buvo su-
Amė'rikos artilerija nelaukė i imtas ir kurį laiką laikytas ka- 

kito įsakymo. Įsakymas jau Įėjime.
anksčiau buvo paruoštas ir pra
neštas
Jeigu sirijiečiąi arba jų globo- į je ir rengėsi ramiai įsitaisyti, 
jami drūzai ar kiti pradės kovą j Bet jį tuojau išaiškino FBI, nu- 
prieš amerikiečius, tai tuojau I statė, kad jis buvo pagrobęs 

lėktuvą, tai dabar trauks jį at
sakomybė.n.

dera. Pirmadienį, nors dar visi v^- įmušto lėktu\o kapitonas 
balsai nebuvo suskaičiuoti, bet Robert (). Gpudnian buvo sun- 
jau buvo aišku, kad rinkimus sužeistas. Sirijieėių kanu 
laimėjo Lusinchi, kuris priklau^v0 nugabentas į ligoninę.
so Demokratinės akcijos parti-i Sirijięčiąi paskelbė, kąd p^-icš- 
jai. Jis reikalauja, kad valsty- ^ktuviūėsjų patrankos numu- 
bėje būtų daugiau darbo darbi
ninkams. ■ ’ ' >

Venezueloje prezidentas nega
li būti perrinktas, kol nepraeina 
dešimt metų nuo pasitraukimo 
iš pareigų, bet vyravo įstikini-

kandidatas laimės rinkimus. Ve-,I 
j nezuelos prezidentu dabar yra 

nutrūko vie- Lujs Herrera Campins, kuris 
nas filmas. Jie nežinojo, kaip j ruošiasi perduoti pareigas Be
rasti tamsią vietą filmui laisvai;
taisyti. Dr. Merbold iš astronau
to paruoštų drabužių pasidarė 
tamsią kamerą ir gražiai patai-

I sė nutrukusį filmą.

mokratinės veiklos partijos kan
didatui, sekmadienį laimėju
siam rinkimus.

Dabar jis atsirado Amerikoj, 
JAV marinų vadovybei, apsigyveno DesMoines vie-but?. -

NIKARAGVA RUOŠIASI 
SKELBTI AMNESTIJĄ

MANAGUA.

MOTERIS TVARKĖ HEI- 
NEKENO PAGROBIMĄ

AMSTERDAM, Olandija.
Policijai pavyko išlaisvinti

Nikarąguos j džiausią aludarį Heinekeną
di- 
ir

atsikirsti, nelaukiant jokio nau-
1 jo įsakymo.
Į Amerikos naikintuvai, varto
dami galingesnius šovinius, la
bai tiksliai pataikė į Sirijos ka
rinius centrus. Pašlaitėse įreng
ti Sirijos artilerijos i, 
buvo visiškai užver^tį. 'šūviai pareigas ateinantį šeštadienį. -

— Argentinos prezidentas 
paleido iš kalėjimo 43 politiniu; 
kalinius. Naujai išrinktas prezi- 

nąhįįkįai dentas R. Alfonsin pradės eiti

sienyje ir pačioje Nikaraguoje ; nis milijonų dolerių.
maišią keliamieji bandys susi- Dabar policija nustatė, kad 
tarti ir išspręsti krašto proble- j planą pagrobti aludarį Heine- 
mas. Dabartiniu metu patys 
svarbiausi nesutarimai eina dėl i 
demokratinių rinkimų.

Maskvos šalininkai yra įsiti- j 
kinę, kad rinkimus reikia atidėti j 
galimai tolimesniam laikui. 
juos pravesti tada, kada bus i 
tinkamas momentas komunis- Į 

j tams. Jei rinkimai vyktų šian-1 
' dien, tai Maskvos šalininkams I 
būtų labai sunku laimėti.

Sandinistai į
JAV karo jėgos, supančios Ni- j 
karaguą iš dviejų pusių, padėtų 
demokratijos šalininkams įsi-, 
brauti į Nikaraguą ir pravestų, 
laisvus rinkimus.

keną paruošė ir pravedė 31 me
tų moteris. Tvirtinama, kad ji 
suskubo gauti vietą lėktuve ir 
išskristi į Ispaniją. Jeigu ji būtų 
kitoje valstybėje, tai policija ją ' 
būtų jau suėmusi, bet Ispanijoj 
bus kiek sunkiau. Ji buvusi ge
ra paties Heinekeno draugė, bet j 
ją pažino ir kiti pasikėsinimo 
ruošėjai. Olandų policija jau 

--- ----- - , atliko patį svarbiausią darbą. Ji .
pralaimės, jeigu tikisi išnarplioti visą kamuolį ir

visus nusikaltėlius sutupdyti į 
kalėjimą.

— Sovietų propagandos agen
tūra pranešė kancleriui Kohl, 
kad Andropovo sveikata pradė
jo stiprėti. Jis turėjęs sunkią Į 
slogą.

Va k. Vokietijoj protestuo
tojai prieš Amerikos atomines 
raketas sudaužė sunkvežimį, 
kuriuo turėjo būti vežamos ato
miniu raketų dalvs. * *

Kamliodijoj eina kova tarp 
| Maskvos ir Kinijos komunistų.

Astronautai mokslininkai planuoja nusileisti trečiadie
nio ryte Kalifornijoje, Mojave lygumoje.



Melas yra lietuviškos išeivijos 
gyvenimo juodoji dėmė

Esti baigęs medicinos moks- inž. Gečys rašė, tai mes turėtu- 
ir turiu daktaro laipsnį. Esu' mc jų neįsileisti į šeštadienio 

i dylojas ir turiu savo kliniką, į konferenciją 
k rioje tenka gydyti daugelį aš J „ ’ 
ž. loniu Aš mėgstu savo nuo- ■ kad jie yra 
i i.mę tuojau pasakyti įvairiais 
kiaušiniais. Aš žinau, kad melą 
/ i tais sunku- atskirti nuo tie 
z s. Vienam žmogui tiesa atro-, 
c > melas. Jis nežino ką šneka,; 
r-s jam atrodo, kad jis šneka 
I iyiję.

Nenorėjau ir Gečio-Geėiausko I 
inžinieriaus Algimanto Gečio . 

’ .vadinti.melagiu, bet kai per 
f aičiau paskutiniame Pasaulio

i, ■ bet tokio dalyko 
aš negaliu daryti, nesi žinau,

i geri ir teisingi žmo
nės. Jie yra labai geri, kaip yra 
geri visi mūsų konfei-cncijos 
dalyviai.

Jeigu praeitais melais teis
mas būtų priėjęs lokio sprendi
mo, apie kurį kalba inž. Algi
mantas Gečys, tai Marquette 
Parko reorgai būtų gavę to teis
mo sprendimą. Jeigu pats teisė
jas tokio sprendimo būtų neiš- 
siuntęs, tai kas nors būtų pasi- 

Lietuvyje jo straipsnį apie reor- j rūpinęs tą sprendimą išsiįųslį 
g is ir juodąją lietuviškos išei- valdybos nariams. Bet iki šio 
vijos gyvenimo dėmę, tai nega
lėjau rasti tinkamesnio žodžio, 
kaip melas. Bandžiau visaip jį 
teisinti.- Gal, sakau, melas jam 
a rodo tiesa, kaip atsitinka su 
kai kuriais pas mane ateinan- .
čiais klientais. Jię nežino, ką jie, pranešti mah to teismo nulan- 

} mą. Mes esame registruoti, mo
kame mokesčius, tai teismas 
nan turėjo pranešti, kad savoj 
organizacijoj nelaikyčiau nusi
kaltėlių. Teisėjas būtų manėj 
>pejęs, kad su įstatymų laužy-j _ 
tojais aš jokių reikalų daugiau Į 
neturėčiau.

Gavęs teismo sprendimą, tokį, 
nusikaltėlį prieš visus aš būčiau •

meto nė vienas reorgas to spren
dimo negavo.

Galų gale, aš esu reorgų pir
mininkas. Man atrodo, kad tei
sėjas. ųįbaudęsMarquette Par
ko j^ęoMus, būtų radęs reikalo

šneka, bet jiems atrodo, kad jie 
trasą- sako. Buvau bemanąs ran
ka ant ,to jo rašinio numoti ir 
nieko jam nesakyti.

Bet vėliau pagalvojau, kad aš 
vis dėlto esu Reorganizuotos L. 
Bendruomenės entro valdybos 
pirminmkas. o Reorganizuotos 
ir registruotos; L. Bendruome
nės atsakingi pareigūnai atei 
nantį šeštadienį šaukia metinę 
konferenciją. Toje konferenci
joje dąh’vaus Marquette Parke 
RLB atsakingi pareigūnai, jie 
padarys pranešimus apie savo 
veiklą,- mes visi jų pranešimus 
išklausysime, bet, pagal inž. Ge 
čį-Gėciauską, ■visi tie konferen- 
cijon atvykusieji atstovai yra 
nuteisti, jie- nusikalto veikian
tiems Amerikos.. įstatymams, 
jiems paskirtos bausmės, jiems 
uždrausta susirinkti ir praneši
mus apie savo darbą paruošti, 
neą tas darbas ir pranešima: 
yra inž. Gečio Bendruomenės 
darbo trukdymas.

Nė vienas- mūsų nesijaučiame 
nusikaltę. Nė vienas mūsų ne
norime dirbti nusikalstamo dar
bo ir todėl nė vienas mūsų ne
norime, kad kiti žmonės leistų 
tokius melagingus gandus. Mes 
turime. šaukti konferenciją, tu
rime teisę svarstyti; lietuviško 
visuorrjeninio; gyvenimo klausi
mus ir niekas aieturi teisės 
munis primesti, kad mes esame 
kokie nusikaltėliai:

Jeigu. Marquette Parko reor
gai būtų-tokį,ę, nusikaltėliai, kaip jienose ji paskelbė savo atitai-

Lietuvių bažnyčia Tilžėje

Ii į vieną valstybę

Kai kurie iš drikai ir kalbi
ninkai -sūduvius; nadruvius ir 
skalvius, priskiria p.ū>ų kiltims 

gentims. Vokiečių istorikai 
M. ToepfKnas ir K. II. L Innc- 
yeris ir kalbin’nkas A. Bczzen 
Bergeris juos priskiria lietu 
viams Istorikas pref. dr. Juo
zas Jakštas apie nadruvius ir 
kalvius šitaip pasisako:

“Kai kalbama apie lietuvių 
migraciją į M. Lietuvą, daro- 
n?s dvi prielaidos: 1. senieji gy- 
zentojai (nadruviai ir skalviai) 
>uvo skirtingos nuo lietuvių 
aulybės (prūsai) t 2. girios bu 
ašies per karus beveik š uštė- 
usios. Priėmę lis dvi prielaidas 

lietuvių hn’gracijcs šal:ninka: 
padąrė greitą’ išvadą: M. Lietu
vos lietuviai negalėjo būti sen 
zietes 
jačios

gyventojai, jie turėjo iš 
Lietuvos atkeliauti.

aeturi 
tikrųjų

čiupęs už čiupros ir išvedęs iš 
salės. O jeigu jis jau nuplikęs, 
tai griebčiau už ausies ir 
pravodyčiau.

Bet jūs žinote, kad man 
reikės tokio darbo imtis, 
man teismas nieko nepranešė. 
Nepranešė ne tik man, bet tokio 
pranešimo negavo nė vienas ’> 
Marquette Parko reorgas.

Eo ipso, Gečys Pasaulio Lie-I 
tūvyje niekus pasakojo, užtat, 
man melagis nejučiomis ir iš-i 
sprūdo.

Melavo ne tik inž. Gečys, bei 
melavo ir visi tie, kurie tas ži
nias paskelbė melagių dien
raštyje.

A. Gečys pradėjo ilgą savo 
straipsnį sufabrikuotu tvirtini
mu. Jis rašo apie tariamą JAV 
Cook apskrities teismo sprendi
mo paskelbimą "dėl apgaulingai 
įvykdyto JAV LB Marquette 
Parko apylinkės inkorporavimo 
Illinois valstijoj”.

Jokio tokio sprendimo Reor
ganizuota JAV LB Marquette 
Parko apylinkė nėra gavusi, šį 
fantastinį dalyką paneigė JAV 
RLB informacinė taryba. Nau-

iš-

ne
nes j

A. PLEŠKYS

I TILŽĖS AKTO 65 METŲ 
SUKAKTIES MINĖJIMAS

keliais gaikštis Konradas kryžiuočių 
ordiną pasikv etė į-talką kovai 
prieš pagonis prūsus.

Kunigaikštis ordinui padova
nojo jo paties smarkiai nuterio- 
tą, bet dar nepavergtą, prūsų 
gyvenamą Kulmo sritį, prie Viš
tos upės. 1231 m. kryžiuočių or
dinas į tą sritį atsikraustė ir jau 
1232 m. ten pasistatė pirmą sa
vo pilį Torune. Iš ęią ir prasi
dėjo negirdėto ir nepalyginamo , 
žiaurumo, visą naikinantis prū.-' 
su ir lietuvių nukariavimas, ku
ris, popiežių laiminamas ir šv. 
Romos imperijos imperatorių 
remiamas, tęsėsi 200 metų. Prū
sai ir mažlietuviai, kurie tada 
buvo vadinami sūduviais, nad
ruviais ir skalviais, kaip vėliau

Pirmiausia trumpai.
žodžiais, skaitytojus supažindin
siu su Prūsijos ir Mažosios Lie
tuvos nukariautojais ir tų krsš- 

{tų gyventojų naikintojais — 
■ kryžiuočių ordinu. Kryžiuočių 
ordinas buvo įkurtas 1190 me
tais Palestinoje, dabartiniame 
Izraelyje, kurį tuo laiku valdė 
turkai mahometonai, Trečiojo 
Kryžiaus karo metu. Jo tikslas' 
buvo slaugyti vokiečių riterius 
ligonius. Nepasisekus Krvžiaus 
karui, kryžiuočių 'ordinas įsikū
rė Vengrijoje, bet vengrams jis 
tiek įkyrėjo, kad jį jėga iš ten 
išvarė. 1230 m. mozūrų kuni-

■šymą ir atitaisė frontininkų jau
j tada užgožtos L. Bendruomenės; matysime, per 50 metų buvo nu- 

‘klaidingą melą. Niekas' iš teis-' kariauti, ir ordinas pasiekė Ne
mo nepranešė jokių uždraudi
mų veikti ir niekas neužsiminė 
apie L. Bendruomenės veiklos 

-trukdymus. Visos informacijos 
apie teismo sprendimą buvo iš 
piršto išlaužtos, o dabar Gečio 
yra kartojamos.

V. P. Dargis, M.D.

muno žiotis prie Marių; taip jas 
vadino vietiniai lietuvininkai, 
ne Kuršių Marėmis. Ir čia prie 
Nemuno kryžiuočių ordinas su
sidūrė su kietasprandžiais, pri- 

' tyrusiais kariautojais, kaip sako 
jų kronikos, žemaičiais-lietu
viais, jau suspėjusiais susijung-

Viem-i. nei kita prielaida 
tvirtesnio pagrindo. Iš 

, kalbininkų pastangom 
'.rodyti nadruvių ir skalvių prū-
siškumą negali būti sėkmingos 
:au dėl to, kad vienos tautos, 
(aisčių) kilčių skirstymas tau
tybėmis neįmanomas. Senosios 
kiltis palieka kiltimis ir su nau
jųjų laikų tautybėmis nemaišy- 
tinos. Antroji prielaida — girių 
tuštuma irgi nepateisinama. 
Net ir toks H. Mortensenas, nei
gęs pirmykščius M. Lietuvos gy
ventojus buvus lietuvius, pa
brėžtinai teigė: girios buvo so
dybų tuštuma, o ne gyventojų. 
Gyventojų jose knibždėte knibž
dėjo. Tik tie gyventojai buvę 
klajūnai, be pastovių sodybų. 
Jo manymu, žemdirbių sodybos 
siekusios maždaug Įsrūties apl. 
Jis ignoravo žemdirbių sodybas 
tolimesnėse rytinėse giriose, 
nors kur-ne-kur jos ir čia buvo, 
Ypač neneiglinos gausesnės skal
vių gywenvietes prie Nemuno. 
Tiek šitie skalviai, tiek išlikę 
nadruviai nuo XVI a. pradžios 
imti vadinti lietuviais. Bene pir
mas vardo pakitimą paliudijo 
Simonas Grunau ■(1526):; saky-į 
damas, kad apie Ragainę, ir. Til
žę gyvena lietuviai... Bet Lietu
vos kilimo ateiviai negalėjo su
daryti 
masės. M. Lietuvos lietuvių ka
mienas — senųjų nadruvių ir 
skalvių palikuonys”.

vių germanizacija — vokietini
mas. To krašto lietuviai taip 
lengvai nepasidavė. Rašė kaize
riui ir švietimo ministrams pra
šymus, šaukė susirinkimus, 
siuntė delegacijas į Berlyną, kad 
•rąžintų lietuvių kalbą į mu
syk.as, bet tas nieko negelbėjo 
'r vokietinimas buvo vykdomas 
toliau. Ir vis dėlto Mažosios Lie
tuvos lietuvių visiškai nepasi
sekė suvokietinti ir lietuvių tau
tiškumo, patriotizmo sunaikinti.

Baigiantis Pirmajam Pasau
liniam karui, JAV prezidenY.s 
T. \V. \V ilsonas paskelbė savo 
garsiuosius 1 1 punktų, kurių 
arpe buvo tautų apsisprendimo 
eisė. Tuo remiantis, 1918 m. 

lapkričio 16 d. Tilžėje buvo su
šauktas Mažosios Lietuvos lie
tuvių suvažiavimas, kuriame 
juvo įsteigta Mažosios Lietuvos 
Tautinė Taryba. O 1918 m. lap
kričio 30 <1. toji Taryba paskel- 
x‘“ taip vadinamą Tilžės Aktą, 
kuriame viešai reikalavo Mažą
ją Lietuvą prijungti prie Didž. 
Lietuvos. Ir 1919 m. balandžio 
8 d. M.L.T.T. tuo reikalu pasiun
tė Versalio Taikos Konferenci
jai raštą.

šio Tilžės Akto 65 metų su
kakties paminėjimui 1983 m. 
lapkričio 20 d. šaulių Namuose, 
Chicago] e, Mažosios Lietuvos 
Lietuvių Draugija surengė iš
kilmingą minėjimą, 
remiančiu dalvviu 
pilna salė.

Minėjimą atidarė 
Lietuvos Lietuvių
pirmininkas Vilius Žiobrys šiuo 
trumpu įvadu:

“Kas Didž. Lietuvai yra Va
sario 16-oji, Prūsų Lietuvai ir 
lietuvninkams yra Lapkričio 
30-oji, Man tenka maloni proga

atidaryti šitą svarbų istorinio j j 
Akto paminėjimą. Džiaugiamės,;į 
kad mūsų minėjime sutiko da-;; 
lyvauti Klaipėdos Jūrų šauliai, Į Į 
šaulės; Gen. Teodoro Daukanto;: 
Jūrų šauliai, šaulės, ir Vytauto 
Didž. Rinktinės šauliai ir šalį-K

kurie dabar įneš vėliavas’.!• 
(Bus daugiau)

I lės,

Minėjimą 
prisirinko

Mažosios 
Draugijos
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Jordanijos karalius neįsi- 
rinkluotij palestiniečių.

Sekretorius Shultz ir A; 
Gromvka susitiks sausio mėn.

• Hipiai svajojo apie bepini
gę visuomenę. Atrodo, kad prie 
to jau einama, nors dar pinigai 
nėra panaikinti. T

AI. Lietuvos gyventojų

e Miegamus vagonus Ameri 
koj išrado Geo. M. Pullman.

Chang*the oil and 
f Iters every 3,0001@ 
8,000 miles to avoid 
wasting gasoline.

Deni he a Bom Losert

1154 m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet neaenrtą, Vin«» 
Krėvė*, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Štankoi 
J. Rankflo, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* Ir 1 
Meilau* straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomTs % 
M- K. čhiriiorrio. M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Var* 
kūrybos poveikalala. 365 pu*L knyga kainuoja tik ?3.

ffnl^ lokių pirmūnė# Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie d»!m 
Švente* bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu įtūluml Ir surinktais duomenim fr 
bei užkuĖrial*. Studija yra 151 pusi., kainuoja M.

• VTENI1O ŽMOGAUS GY VeNTMAS, Antano Rūke apraJy 
ta* Tuoao Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne mlumu 
gyvenimo bruožų apvalymas, bet tiksli to laikotarpio buitie* Ht* 
ratūrin* ttmtija, suskirstyta skirsneliais. Ta 200 puslapių knyr

FSornhd paradyta rtudija apie Rytprūrin*, remianti* Pakala** >. 
Labguvos apskričiu duomenimis Aprašymai Jdomfia kiekvienam 
Uetu-rfuL Leidiny* Hfttttruot** nuotraukom}*, pabaigoje Anodam*

m tu faial Ir minty* apie tamenls lt rietas neprik. Lietuvoje Ir plr. 
matriala bolierikų okupadjoa metais. Knyga turi 234 puslapiu* 
bet kainuoja tfk O. i

V JULIUS JANONIS, poetas Ir revolluefonlerius, nesnpraa 
tai ir klaidingai Interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik 
lurgto Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą h* poe 
riją. Dabar būtų jj galimi pavadinti kovotoju ui žmogaus teUw 
Knyga y^a cfidaiio formato, 265 pmlaplą, kainuoja f®.

lojlnfų novrilą. Krina

ne*

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

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 TeL 925-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių. 

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

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2b01 W. 69th St., Chicago, DL 60629 ♦ Tel. 925-2737

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, lit

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

' " Atdara šiokiadieniais nuo
9 vaL ryto iki 10 vaL vakaro. 

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

Maždaug apie 19 šimtmečio 
pardžia. Vokietijoje prasidėjo 
vokiečių nacionalizmo augimas. 
To pasėkoje, Mažojoje Lietuvo
je, iš mokyklų buvo pašalinta 
lietuvių kalbos mokymas. Kiek 
vėliau lietuvių kalbą pradėjo iš
guiti ir iš bažnyčių. Ir taip pra
sidėjo stipri M. Lietuvos lietu-

1 SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE j
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia, lietuvių fraternalinė

S '• organizacija,' lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus,
— atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie*tuos 

darbus dirba. Z -T
SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 

apdraudų savo nariams.
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis.'SLA neieško pelno, 

nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam I 

f aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.
SLA —vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už

$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams. I
SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose. |

Kreipkitės Į savo apylinkės kuopų veikėjus, i
jie Jums mielai paaelbėš į SLA įsirašyti.

„ Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą: |
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA |

30 7 W. 30 th St, New York, N.Y. 10001 I

Tel. (212) 563-2210
_______ _ ■ - .•< . ■ . j

-------- - ■_-------------------------------- --------. -i. -,

Inž. LIUDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA
parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada Ir 
Bet kur, Bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. EL 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

tr patarė mums toliau studijuoti.

Mln* ra. Kieti ytrieHat

Naujienos, Chicago, 8, Ill. Tuesday, December 6, 1983



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

Naujausių rnoks'c žinių populiarus perteikimas 
JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

KAI VYRO GERIAUSIOJI
DALIS PASILPSTA

Kl?”s nv. s. (ierb. Daktare, brošiūrėlę l amstai, daktare, su
s.,.’.it2U Jūsų sveikatos patari- šiuo laišku prisiunčiu susipaži į 
i i.;s X...Jienose, kurie yra lik-:nimui.
j r ap-'uiga nuo visokių negalių, Į 
kares užgula pensininką senat-j 
vėje. O tų negalių būna daug, i 
ir kartais kitiems jos atrodo ga
na naivios.

Atrodo, senatvėje po darbų ir 
rūpesčių, šeimą išauginus, rei
kėjų ramybėje gyventi. Tačiau 
tame “empty nest” laikotarpyje 
taip nėra. Atsiranda neapykan
ta, kuri kaip vėžys ėda kažkada

MIKAS ŠILEIKIS TILTAS” (Aliejus)

t.r
f

?!ę. taikina) tampa nepajėgus ; o £!a dėl vyriško laikino sunė- 
Ihtymiema santyfctains, ji* savo / * 
gtlwaaaoje užlaiko baimę, Mk n 
ji* jau tapo Impotentu Toks pu- gM

Naujienose spalio 18 d. name-j 
ryje skaitau daktaro perspėjimą! 
apie visokius šarlatanus, pelną-! 
gaudžius, kurie visokiais būdais} 
stengiasi žmones apgaudinėti. 
Taigi, ir tų piliulių NSP-270 
veiksmingumas vyrams lytinį 
pajėgumą sustiprinti gal yra ir- 
įgi abejotinas. i

Daktaro atsakymo lauksiu!
Naujienose, nes tų piliulių įsiu-i naujai išrasti vaistai jau tą pa- 

,'iyiho .kampanija yra stipriai ve-| čia dieną paskelbiami-viso pa- 
darha' laiškais ir net per sp.au-» šaulio gydytojams. Taip nėra su 
dą (Moneysworth laikraštyje) J tomis pUfliiemis/Todėl apie jas 
Galbūt, ir mūsiškių yra ipakliu- kiekvienom:/ nfūsiškipi reikia 
vusių ant jų meškerės,, gal jau! Užmirštu >įv’; ųišhdmšti savas 
žaliukus iš mūsiškių kišenių iš-*ausis uut^’isoik)ų sąldžialiežu- 
tneškėriojo. Taigi, to jų prepą- vjų šiBešų.: Pėfijaj^iidžiai žino, 

Tarpusavio įtampa vis didėja ir rato aptarimas yra svarbus/ y *
rezultate, turbūt, viskas baigsis! Dėkingas daktaruiyuz vfšokiušJbiasi. J?tąns^n^>u& ___ ._
skyrybomis. Taip tas be; jokių J naudingus , žmogauk’ ;sveikatąiUIytiškai teng- vartoja nė vienas mūsiškis. Mat.

patarimus. Cręros -švėikatoš 
ištvermės ateityję ,teikiant.:'mų.y \ 
m visuomenei, reikalingas -sver^;sįn\ 
katos apšaugairžiiiias'? \ ,

Atsakymas. Sūsilaūkčm ląikųį

nimą. . i
žmona, už mane žymiai jau

nesnė, dažnai sako: “Tu, senas, 
kelme, niekam nevertas mužf- 
ke, tu negali mane patenkinti, 
tu man visai nereikalingas”.

nepriteklių darbo ir taupumo, 
sumanumo, dėka sukurtas gyve-, 
nimas dabar turės subyrėti taip, 
kaip toje pasakoje vaizduoja
mas kortų nanieliš. '

Anksčiau skaičiau laikraštyje 
Jūsų patarimus vyro. lytiniam

pokalbiui su svetimtaučiu gy
dytoju.

Vyriškumo sumenkimo 
priežastys

Yra daug priežasčių, fizinių 
ir paidieloginių, sukeliančių vy
riškumo sumenkimą. Dauguma, 
gydytojų tvirtina, kad tokiam- 
Si
kanti priežastis yra PSICHOLCX 
GIšKA, o ne fizinė. Jas čia ir 
prisiminsime.

Yra dvi pagrindinės impotfeii-
_ __  v. ................. v __ ęijos rūšys: 1. PIRMINĖ 

vos kišimas į smėlį apsisaugo- fENCIJA, kada vyras niėkdda.

jokia piliule, tablete bei kapsule. 
Dabar nuėjęs pas paprastą gy
dytoją toks vyras tuojau gaus 
tabletes XANTHINUX vaisto po 
dvi tabletes einant gulti. Kitas 
patars TONIC FOR MAN. Dar 
kitas — Zinc sulfate capšules 
po 25 mg, be recepto gaunamas.

kad skęšttm^'i^mž^šiaųdo.grie-j lokių ir panašių vaistų yra 
V.A_: -i^sdakn pj-i-viiioti1 daugybė: Jų nė vieno tegul ne-

ėaĮikii^U^k^riĮ^jbmųlės muo-. pirnia reikia nustatyti Vyro ne- 
'jtabta.J^jT^pW^b hebu- (tajėgumo priežastį,- o lik tada 

: galima pradėti ją šalinti,
'kažin ’kad būtų. Tabletės tokiam reikalui tai gal

■ kala! labai ■;Svarl^ęri?>'člAlykus 
pajėgumui sustiprinti," bet jie mediciniškai . kalbėti .vijtSai.‘..yil$|j5OT5as.,'

Kiėki/žeįĮąčv riytt^ai- • -pašįlpęs i'* ’' ?Z -'A’i*4, ki. ■’ t* • '' X* .
Tori  jos laikąjs .tat- būtų iiįė^irdėil^as savo
tas- reikalas. /reikalą nu-

lui yra. Deja,. daktarą! jų nė^.sįlpiinąą/yi'a; ta-
išrašo. Tiesą vienas daktaras: kalas, todėl tik
pas jį atsilankiusiam lipui ar į tegali būti aptariamas’ išmintimį mes' tur^n^suzj^^ij.if pajėgių 
agentui, jam maldaujant.; tuos' gų žmonių tarpe. . . < - - 4 tavo iarp^-C^hicagbje. šis, savo
gaištus išrašė. Tačiau tas lipas Minėtos NŠP->270 piliulės, šiū-).ątlikęs< ^ągal- reikalą; .-nukreips: 
tą daktarą įskundė, o pastarasis tanios-pataisymui labai‘-nemalo-: r tokį pacientą-į'ąjnivęrsiteto ura-, 
tik su advokato pagalba iš bėT aios mediciniškos negerovės vy-', loginę bri’ psichiatrinę kliniką.

platinamos nemirodant ;.rerapis.ta\jK)ka&iaį su tok’iųlyy-

buvo nepilni -ir - konkretaus nie
ko nenusaką. Vaistai, tam tikš-

tik su advokato pagalba iš bė
dos išsisuko.

Jei jau draudžiama- tuos vais
tus išrašyti, (ai kaip gali viešai 
vyrams siūlyti. NSP-270 piliules, 
kurios garantuotai atstatančios

tas- reikalas. Vvriškta
’ -T -* • f* V

•iteiJttaMU laikai bėgant prigyja 
psichikoje, jei laiku nesiekianąa 
profesinės pagalbas.

Daųgirita sodėtingę priežasčių 
r- sukelia impotenciją

‘r ■ ■ ■ ’ , ‘A"’-.'.' I

Nežiūrint kokia stipriausiąjį 
impotencijos priežastis būtų, vi
sada toji negerovė yra sudėtin
ga ir paliečia daugelį veiksnių. 
Impotencija atsiranda dauge
liui įvairiopų negerovių-įtampų 
veikiant varpą.

Fizinės ligos, kaip cukraligė, 
gūžio liaukos (thyroid) nepa
kankama veikla, sklerozė (ypač 
daugybinė tokia) — tik kelias 
iš jų minint, nors retai, bet pa
sitaiko, sukeliant vyrišką nepa
jėgumą. Vaistai nuo įvairių ligų 
daug dažniau sukelia impoten
ciją. Duokim tokį faktą. 32 me
tų amžiaus sąskaitininkas ėmė 
nuo pakelto kraujospūdžio In- 
deral vaisto 80 mg per dieną. 
Po mėtų tdkio gydymosi, jis ap
sivedė ir laike medaus mėnesio 
jis pasijuto esąs impotentas. 
Gydytojas nutraukė Inderalį, ir 
už dviejų savaičių buvo vyras 
kaip reikiant.

Daugelis vaistų gali sumažin-' 
.. . . _ , ti. lytinį patraukimą, kuris gali:
umenkimui dažniausiai įtesitai-4 sukelti impotenciją. Iš .vaistų;

kenkiančių vyriškumui, yra mi
nėtini, be anksčiau minėtų vais-< 
tų nuo pakelto kraujospūdžio, 
dar barbitūratai, amfetaminai 
(nuo svorio numetimo kai.ku- 
rių naudojami), antebuse (al- 

„korolikams duodamas, idant pa
mestų gėrimą) ir PRESATE 
vaistas, svorio numetimui nau
dojamas/ dar iš durnaropių gau
nami vaįst^.: (belladonna), par
davinėjami be recepto nusirh- 
inininiui (sedatives) kai ku
riems sukelia laikiną impoten-' 
piją: Ypatingai didelės žalos vy
riškumui suteikia alkoholis. Jis

įdavimo jis išstumiamas j var- 
j ii naujo toks dar jaunas, nors 
iU pagyvenęs būdamas.
Čia ir prieiname tikrą gj've- 

riinao tiesę, kad ne turtai, ne re- 
' Ilginiai nusiteikimai lemia žmo
gaus laimę -čia ant žemės, bet 

v vienas ir vienintelis dalykas, tai 
J žmogaus ASMENYBĖ (jo nusi
teikimai, jo emocijos, jausmai), 
(šugdyk žmoguje tikrą žmogų 
nuo mažens, jis toks būdamas 
taikysis vedybinės priesaikos ir 
laikysis šeimoje, nežiūrint vie
nos ar kitos pusės įvairiopo pa- 
silphno.

Didelė kaltė čia krinta dva- 
siškiams, vien mažmožiais besi
rūpinantiems: vien “ką Dievas 
sutuokė, to žmogus neištuoks” 
besilaikantiems. Tiesa yra, kad 
neurotikų nė Dievas santuoko
je palaikyti negali, nes tokių 
santuoka yra pirmas žingsnis 
skyrybosna. Dar dvasiškiai mė
gina misti neva stebuklais: pra
neša laiškuose iš Lenkijos, kad 
Čenstakavbje Kristaus plaukai 
auga, ten Marija verkia ir žva
kės dejuoja... Tikrumoje di
džiausias stebuklas būtų,, -kad 
mūsų žmonės imtų vienas kitą 
mylėti savais darbais iki karsto 
lentos. Tokios meilės .per asme
nybės išugdymą visi siekime 
savais elgesiais. Tada ir pasil- 
pušsiemš- "vyriškume bus. daug 
lengvesnis gyvenimas čia ant

■
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• Dar žodelis asmenybe visai 
nesiibyrejusioms žmonoms: gy- 
Vėnkhaš parode, -kad atšiskyru- 
sioji: -dėl ‘Vyro nepajėgu 
na -neilgai jdžiahgįaši savu nauju 

•išrinkti*
Tekia prie. kito , žiedo;“ p’ 
moji, įkūmšfiš 
sėdi viena .vyr 
mė pastate. • ’

Visi kiti; net ir dvasiškiai, lie
tuviškas' ' šeimas sužtrdzlusiej i, 
nepamirškite, kad bet koks dip
lomas,. net aliejais patepimas 
nepakeičia žmogaus: koks jis 
buvo prieš tai,; toks jis palieka 
per visą savo'gyvenimą. Su be
asmeniais žmonėmis, kad ir 
profesoriais, tapusiais, nė vie
nąją iš mūsų nepakeliui. Tik 
dirbkime -visi, kad tokių vis ma
žiau rastųsi musų tarpe. Dau
giau apie tai kitą kartą..

Pasiskaityti. The Encyclope
dia. of Common Diseases, by The 
Staff of Prevention Magazine.

i

zmo-
iūnui nuo priešo. Aišku; kad nebuvo lytiškai susijaudinęs- dėl 
tokia apsauga yra ’apgaulei, turimo prigimto trūkumo (biįth; 
Meskime kiekvienas sau iš. gal- defect), arba dėl per visą Sj’-- 
voš netiesą, būk rimtą negerojjveniiną.^tbi'inios nenorm^hošį 
ve mes galime prašalinti labai hormonų sudėties. 2. ANTRINE; 
nerimta priemone — tablete, impotencija daug dažnesnė, ka-. 
Tokios neprašykime, nevartoki- da vyras praeityje galėjo lytiš-r 
me, o rimtas gydytojas tokios kai susijaudinti ir tokį susijąu- 
nė vienam nepatars tol, kol me- dinimą palaikyti, bet nustojo 
'diciniškai reikalą nesutvarkys, tokio pajėgumo dėl psicholc^i-
Kadahgi vyro pašilpimas daž-^ių bei jausminių (emocinių) j kepenis žaloja ir dėl sužalotų 
mausiai esti dėl psichologinių priežasčių. Pastaroji impotehei-»kepenų pas Vyrra moteriškųjų, 
priežasčių atsiradęs, reikės ii- ja • dažniausiai yia laikina, ją| hormonų {normaliai esamų)

dalis nesusinaikina kepenyse, 
. jis tada tampa labiau moteriš

kas ir dėl to nevyriškas.
Didelis blogis su alkoholiu 

yra, kad vyras neatgauna vyriš
kumo, dėl jo prarasto: kai bute
liukas ar stikliukas stovi, tai vy-' 
riškumas nestovi, taip kalba iš 
patyrimo geriantieji. Vyrai ne
turėtų nusiminti, dėl vaistų įga
vę impotenciją: ji esti laikina. 
Paliovus vaistus vartojus, vyriš
kumas grįžta.

Išvada. Pasilpę vyriškumu vy
rai yra tarsi Biblijos paklydu
sios avelės, visi jiems padėti pri
valom pirmiausiai. Niekas vie
šai ape tokių vyrų kančias ne
kalba ir niekas tokiems veiklios 
pagalbos neduoda. Garbė Nau
jienoms, kad jos pirmos išeina

rams, .
SUDĖTIES.. Tai pirmas ženklas 
apgavystės. Joks gydytojas ne
gali patarti vaisto, nežinodamas .
jo'sudedamųjų dalių. Tikri, me-. Kiekvięnaą tųkįi.pasiljaimą lu4 lokio darbo niekas nenori, už bos. Vyras gali būti lytiškai pa-i 

vyrams lytinį pajėgumą? Tą jų 1 dįeiniškai svarbūs . ir veiklūs, rintysis teguljhėpęęgsidęda nė su lai visokie apgavikai šioje nege- jėgus, bet bevaisis, arba atvikš-

ru Yra' gyAlymo jiągrindas.
nuo piliulės

jai, rimtai kalbėtis su terapistu, prašalinti padeda gydytojas.
z reikės.keisti vyro nusiteikimus, j Impotenciją neapima vyriškų 
/'. Ų tai sunkus ir ilgas darbas. ’ sėklų (spermatozoidų) gamy-
- 1 „ J  1 . ~ „ 1- _ _     • _ V ’ \ 1 1 i •» 4" i 1 1 T’
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rovėje labai tarpsta .ir nesusi
pratėliai juos kol kas palaiko.! po tentas.
Medicinišką dalyką tik gydyto- 
jo‘- g.obo-je tvarkykime. O 
maždaug taip tvarkomas:

ėiai: gali būti su sėkla, bet iin-

Vyriško nepajėgumo 
bendri bruožai

Impotencija kaskart dažnėja.- 
jis 1910 m. tyrimai nurodo, kad 

jaunesnių negu 35 metų vyrų 
tarpe jos buvo 1.3 proc. O jau 
1970 m. vienas trečdalis įvairaus

• mžiaus vyrų skundėsi tokiu 
! nepajėgumu. Impotencija yra 

aP i dažniausia Ivtinė negerovė virš 
m. sulaukusių vyrų tarpe.

Kiekvienas vyras šitame 
rašyme turi rasti save ir atsa
kančiai elgtis vyriškumą atsta-• , • ; v. , ,. . .-

• ”■ z-v K-i- • i daskuliniais dešimtmečiais im-,ant. Nėra ir negali būti vienoj 
budo,-visiems vyrams iaikohiu- 
šiam reikalui sutvarkyti, nes te

esti

potencija tapo mažiausiai skel
biama didžiausia epidemija.

Įdomu, kad tokią negerovę 
dažniausiai sukelia psichologi
nės ir emocinės negerovės. Psi- Jokiems talkinti. Juk negalima 
chiatrai ir lyties reikalų tyrinę- toliau leisti, kad šio krašto teis- 
tojai tvirtina, kad viena impo- 

potenee, arba trumpiau: impo-l iencijos priežasčių ;
< lencija • — impotence) aptaria i jausmas, Įkalbėtas tėvų.

varpos nepajėgumą susijaudini- priežastis
mai (erekcijai)., kuris įgalina moterys (liberated women) rei- 

inlymų kalauja intymių santykių kar- 
santykį (sexual intercourse), tais virš partnerio jėgų. Trečia 
luos vardus reikia įsidėmėti, tos negerovės priežastis — bai- 

. nes turint reikalą su lietuviškai mė dėl lytinio nepajėgumo po 
nekalbančiu gydytoju, pravers!vieno nenusisekusio bandymo, 
jie inteligentiškam kaibt'jiniiit, Kai vyras dėl <laUgelio priežas-

• kio sumenkimo priežastys 
labai įvairios.

I A . •
! Vyriškumo sumenkimas 
tinis nepajėgumas — sexual

patenkinamai attikti

un- mas atimtų iš vyro prakaitu su
yra kaltės į lipdytą lietuvišką lizdą ir ati- 

Antra duotų nelietuviškai besielgian 
dabartinės tūlos ėiai žmonai vien dėl to, kad vy-

1 -vi J
ro vyriškumas pasupęs — tuomi 
pateisinamos skyrybos. ’Nors 
buvo prisiekta, kad cafge ir 
džiaugsme vienas kitam talkins.

Paukštytes prašymas
Kalėdų Seneliui

Kalėdų Seneli, paklausyk,
Į mano laišką atsakyk.
AŠ buvAu £era per visus metus.
Ir pati nusivaliau batukus. ' .
Mamytės aš visada klausiau,
Ir ausytes kasdien praasiao.
TaiKalėdų Seneli, ai* negali man atvežti
Su “savo rogutėmis šįmet:
Meškiuką rudnosiuką. su gražia nosyte 
lrrVlena mirksinčia akyte? , y 
Ir gal vieną mažytę -lėlytę.
Bet-daugiausia ir labiausiai—mažą sesytę!
Tai iki kitų metų
Sakyklų — Linksmų švenčių.
Ir tikiu, kad mes pasimatysim.
Kai mane aplankysi- ■ ė-

— Manoma' kad drūžai/ker- 
šys už- šeicho nušovimą, bet 
penktadienį jie nepaleido Anė 
vieno šūvio,
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Iš rusų kariuomenės perbėgę 
du jauni kareiviai

Praeitą vasarą iš Sovietų, kariuomenės Afganistane 
r pabėgo du jauni Sovietų kareiviai. Jie buvo pastatyti
- atokiau nuo kitų dalinių sargybom.. Parinko saugų mo-
- mentą, kad galėtų pabėgti, ir pasidavė kovojantiems: 

prieš rusųs^afgąnistamėčiams nelaisvėn.
į. .j*, j*' _• - ------ ------------------------------

2 -1 f-
gius laukus perves

- abu jauni Sovietū'
gyveno New Jersey valstijoje.

Vienas Sovietų karys, 19 metų, ukrainietis, vadinasi 
Nikolai Ryžkov, o antrasis yra nuo Smolenko kilęs tokię 
pat amžiaus Aleksandras Voronov.

Mums atrodo,, kad lietuviams bus labai įdomu pasi-. 
klausyti, ką tie Sovietų kariai gali pasakyti apie nuotąi-. 
kas Sovietų kariuomenėje ir kodėl jiedu metė ginklus ir 
pabėgo iš Sovietų karo tarnybos.

p 4AfgąiįU^anfečiai abu belaisvius per kalnus jr sau- 
ji • b įš/tėh pri'ėilO dienų;

mi atvyko į Ameriką ir dabar apsi-

Sovietų kariuomenės vadovybė į Afganistaną 4a^r 
siunčia tiktai rusus ir ukrainięŠųa jaunuolius; Visi k|tiu 
siunčiami į kitas tarnybos vietas, bet ne į Afgąnstaną, ‘

Šitie du jąuni vyrai pabėgo iŠ Sovietų kariuomenės 
dėl kitų priežasčių. Kaip Ryžkovas, taip įf Vofoąovąs 
pabėgo todėl, kad negalėjo tarnauti Sovietų kariuome
nėje. Kada jie buvo mobilizuojami Ir siunčiami į Afga
nistaną, taį jiems pasakojo, kad jie siunčiami karinėn | 
tarnybon kovai prieš amerikiečiui, norinčius pavergti) 
Afganistaną. Sovietų kariuomenės vadovybė jauniems 
kąriams tvirtina, kad tikroji Afganistano vyriasybę prą-i 
šė Sovietų valdžią atsiųsti pagalbą gintis nuo amerikie
čių, norinčių užimti Afganistaną* bet Afganistanan at
vykę Sovietų kariai niekur tų amerikiečių neranda. Jie 
mato, kad prieš Sovietų kariuomenę priešinasi beveik 
beginkliai afganistaniečiai. Tai baisus melas, kuris at
siųstiems jaunuoliams nepatinka.

Be to, Sovietų kariuomenės vadovybė įsaKė kariams 
šaudyti beginklius, senius, moteris ir vaikus. Sovietų 
karininkai bombarduoja ištįsus Afganistano kaimus, o 
vėliau įžengia ir žudo visus žmones. Jauniems, kariams 
Sovietų karininkai įsakinėja, žudyti beginklius žmones. 
Šie du jauni vyrai negalėjo vykdyti šių įsakymų.. Begink
lių žudymas tiek demoralizavo jaunus kariųę,, kąd pene-r j , ...... ..
pajėgę to daryti ir panaudojo pirmą progą, perbūti -Į| 

I nelaisvę. 7 '
Chicago Tribune korespondentas; Jįm QategheT.pra^ 

neša, kad jam tekę Elizabeth mieste, esančiame Nęw Jer
sey valstijoje, pasikalbėti su abiem pabėgusiais iš Sovietų 
kariuomenės jaunais vyrais. Jiedu tvirtina, kad abu buvo 
kariuomenėje, bet nė vienas neturėjęs patj^įi|io/Afganiš-; 
tano kovoje. Ryžkovas dirbęs prie susisiekimo. prįę?Hęh 
nių taisymo. Kabulo priemiestyje, o Voronovas buvo sunk
vežimio šoferis Kabulo šiaurėje. Be jokio pasirtibSimo 
abu jauni kariai buvo mestį f Kabulo srityje ’vykstančias 
kovas tarp Sovietų karo jėgų ir afgamstąm<^iį' siekiąų- 
iėų laisvės ir nepriklausomybės savo kraštui.' Sovietų 
aviacija bombardavo afganistaniečių kaimus, bkai buvo 

■sukelti gafcr-ai # išgriauti kaimai/ tai/Sovietų kąriaįl 
x ____________ -C1 V* ■ v: k-v v: x

"%wv^F^

< *

& ’

M\'

Saulėleidis
V

j 7 ' ?: CL. Janusas

lauko. Ryžkovas pareiškė, kad jis negalėjęs -šaudyti - Į 
vaikus ir beginklius. •’ ■' / /bu-

Ryžkovas nutarė pasiduoti nelaisvėn.; Jis nežilojo/ 
ką afganistaniečiai jam pądarys, bet Yistįek,
nes jis negalėjęs vaikų žudyti. Joją tėvas ir motinąr ąbu 
ąkrainiečiąį, buvo jam įkalę j galvą, kad bęgmklių žmo- 

Šie du jauni vyrai tvirtiną* kad dąbartmiu metų nių žudyti- negalima. Kitų kareivių ir jo moralė’buvusi 
Sovietų kariuomenėje Ątganįstąnę nėra rųsų pavergtų tokia kįį ^ųvę vis », .k-ą%^^taiĮfe«aį 

4. J-... K.K SU juo darys. Afganistaniečiai jo nenužūiįįįbet šiepė'nuo
Sovietų karo jėgų. Rusai būtų jį- spšąųdę,,kaip/ šaudė 
kiekvieną, kuris neklausydavo karininkų įsąkymų. Afga
nistaniečiai Ryžkovą suvedė su Voronovų, fąip pat ne

tautų karių. Anksčiau Į Afganistaną siųsdavo mobili
zuotus lietuvius, lenkus, gudus, vengrus ir kitus rusų1 
pavergtų tautų jaunus vyrus, bet paskutiniu metu So^ 
vietų kariuomenės vadovybė to nedaro.. Sovietų kariuo
menės vadai neteko karinėn tarnybon paimtų jaunuolių galėjusiu vykdyti žiaurių kąrminkų įsakymų.

- pasitikėjimo. Sovietų ka.rininkai nesupranta, ką lietu-
- viai, vengrai, gruzinai ir kiti tarp savęs kalbasi. Jie taip 
; pat žino, kad šių tautų jaunimas greičiau susitars su af-.
? ganistaniečiaįs. Rusai nežino, ar tiktai kitataučiai kariąi
- nepadeda afganistaniečiąms pulti ir naikinti rusus. Ne tik
l Kabulo apylinkėse, bet ir pačiame Kabule afganistanie-. kio stropiai nesaugo? . \ ’
: čiai pradėjo puldinėti ir žudyti Sovietų karius. Kitatau- Ryžkovas pareiškė, kad jis norėtų^ kąruį Afganįs-
3 čiai Sovietų kariai dažnai perbėgdavo pas afganistanie- tane pasibaigus, grįžti Į Ukrainą.- Ten esą jo- tėvai-, drau- 

čius, o vėliau išeidavo kartu su afganistaniečiais Į Pakis- gai ir visi pažįstami. Jis žinąs, kad Soviętų vąįdžją jį 
taną, kurie jie tebegyvena nelaisvėje. I ..... .....

» J. Pušėnas

Ė SUSITIKIMAS MONTANOJ
MT ,

' (Tęąinys)
“ — Jūs manęs nesuprantate, tik juokiatės, bet
" jūs nieko nežinot, aš nejuokauju, aš jums sakau. 
’ kad šliubas buvo negeras, jaunikis yrą vedęs, — 
Z rimtai sako kleboąaa

— Vedęs, cha, cha. cha, jis jau vedęs, jis da 
5 bar gali įrodyti, gyvas liudininkas — jo žmona 
• prie jo šalies. Ar ne taip, ponas Pašyy?

— Aš sakau, jis buvo vedęs, ar jūs nesupran
tat, jūs girti kaip kiaulės, — įpykęs pradėjo jau 
karščiuotis klebonas.

— Klebone, ką jūs sakote? Kokius šmeižtus 
jūs apie mane skelbiate? — nuraudusiu veidu ap
sistojęs aiškiai pasakė jaunikis, stipriai įsižeidęs. 
Visi juokai nutik).

— Tamstą buvai vedęs panelę Windi Šatas, 
atvažiavusią iš Amerikos U* turėjusią daug pini
gų. Ji dabar yrą laįktesi išvažiavusi į Ameriką 
tvarkyti ten gauto palikimų, o jūs čia susiradote 
mūsų garbingą panelę Jadvygą ir ją apgaulingu 
būdu vedėte. Aš pareiškiu visiems girdint, kad 
šios vedybo. yra netikros, ir kad ponas Pašvys 
h panelė Jadvyga nėra ir negali būtį vedę. Jie 
privalo tučtuojau persiskirti. — Jis padėjo Paš- 
viui ICO litų, gautų už Šliubą.

Lyg perkūnas būtų trenkęs į visus ten bu- 
' u<ius. Buvo tau tyku, kad ik kvėpuoti niekas

* Lietuvos laisvės klausimas 
i yra intymiai surištas su Rusijos 
i imperijos, ateitimi. Ar męs ga- 
lime ir-ar mes norime pasauliui 
skejĮfetj, k^Į dabartinė Rusija 
yra 4ąLygį praatUalė Šimtmety
je sųjįmgląiPrūsijai? Ko1 Ru' 
sija/nebus suš^ūčįte j gal ke- 

- tūriasdešimįf/ay. pėškiasdešim tį 
neprikiau^iiltų .valstybių, tol pa- 
^ul^drebėsprię& įšĮ. Ar pasau
lis. yi'a i>asiruo§ęs tokią mintį 
priimti'.-". ‘
■; • Beveik visame.’ pasaulyje 
esętiiię ąąsjhįokavę su latviais ir

LIŪTO GRINIAUS MINTYS, 
SKAITUIOS VLIKO SEIMUI

čius, bet jis pajėgė he tik išiąi; 
kyti priimtą atsakomybę Lietu-" 
vai ir mūsą politiškai valiai, bet, 
>E'sugebėjo ajSikt: gana įspū-.

„dingus daibus. . b
Šie žodžiai neregia, kąd-VLI-

• Kas viską atlieka, ką norėtų. Jie, 
nereiškia/kad kiekvieną įMeaą; 
nebūtų naujų klausimų/kuriuosj

- reikėtų - spręsti, bet jie nėra at- 
; liekąjnį.. Apie šjuųs “didelius”' 
. ir .‘‘mąžųsY-dąjHbŲs. reikėtų mum> 
' taip p.ąt pakalbėti. . ? : ?
• '/b. "". " ii '' • ’ j

Prie “didžiųjų” klausimą rei-

Komisijų pavienių ąsipę-; 
nų talkos, pągnij^i.. Tain ręikįa 
ųk pajėgių, b-.
VLIKo vaidybos dėmesio..-; 
į ‘Per ketuyiąsdęŠFnTtį metų VLL- 
Ke tiėsipgiąf dirbo vir^ šimto 
žmonių., jęįgą -skaitysime talki- 
uusius komisijose, ir VLIKą Tė-.- 
sopius - fieaogiškai, tai Vl/lKo 
talkoje mes n&iine agie dešimų 

dūkstančių ir apie kė- kįa priskirti mūsų ‘ laisvės' bylosį
Jis.' tūkstančius rėmėjų - pet' -ku- gynimo strątegijos kĮaušimųs.' 
dūo3®cetu.skįti-. §uįninėsįų. keįėtų pąvyžj^iu/ j

yaędu.. Ar tai yra 
- Lietuvai naudinga? Ar
; gaidos,4 pa-

^ąd^ĮĮietUya yra kito- 
^eojgrąf inėje: 1 ir istorinėj e 

. ir Estiją?
^saine gHairę savo ąąį?- 

tj^faįlįS. šfkF^4;§iĮ:^iėtiniais ir

f * Psugėjant.ruSH pabėgėliams, 
laisvajame pasaulyje- atsiranda 
nauji tarpt a ū tūbai sąjūdžiai, į 
kuriuos yra kviečiami ir lietu
kai: 'Laikas pągafyptį, kur ir su 
kuo mes galime bendradarbiaii- 
± .V-įęna sąlygą, kurios mes tu- 
ęętųmę laikytis', yją, kad lięhj- 
viąi jūngtųsj tik prie ty, kurie 
pripažįsta Įjętųvos tęsę būti ai-

b V '"IT' .

ė 9

prievartą jMeš-' algaRistaniečius, bet šie’ atkakliai prije-. 
šĮnaši, Afganistąniečiai jąų Yisiškąį pająųžė Sovietų kąru 
jėgų norąiįpyG'ti Įr;ž.ūd^įį nekaltus žmonės. _ • : ■.

So vietų--yąl^žįą paskelbė,. kad Andropovo sveikata: 
jau pasitaisiusi ii. jis imasi priemonių Sovietų karo jėgų- 
kovingumui pakeiti.-Jis rengėsi^ suątąbdytį JĄV aioĮūįniųi 
raketų atvežimą j Vakarų Europą, bet prez. Reąganas 
jas veža i?;s^tft'į;:savh-xfetąs._ Šovigtų yajdžįą savo ra-/
ketas atvežė payog^bmis, ; slaptai, o dabar nenori . jų 
išvežti. ' f': . .. ’

America j ąutiRk-ąbjšyežti savo vidutinės galios rakė-, 
tas, kai Seyie^ųi vąldŽįa'-savas sunaikins arba jas, išveš.. 
JAV nori mžrtytr<^įtiiiąmas Sovietų raketas. Sovietų 
valdžios at^ov^^įiųię^fciėčiai jau. nepasitiki. Yra -pa- 
grindo many^^|Sj. Ąpdrįpiovąs, susirgo, kai prez, Reą- 
gąnasšnipus/£fr.etiadoje, suėmė kubiečius 
ir- surado visus. Maskvos įvežtus ginklus į Grenadą. O da
bar prez. Ręaggnąs jsąkė. įrengti vidutinės galios atomi
nes raketas Vąkąrų Europoje. Dabar Sovietų karo jėgos 
negalės Vakarų Europos pavergti. Jeigu rusai puls Va- 
kąrų Eųropią, tąi-. amerikiemai puls Maskvą ir kitus So- 

b a usian t i, bet jis mano, kad jis, bausmę ątjikęs, galės, su [vietų kąrą centrus. '

Laikui bėgant, afganistaniečiai juo suvedė su ąme-t 
rįkietę Ludmilą Thorne, galėjusią susikalbėti su belai?-, 
viais rusiškai. Jį įtikino abu belaisvius, ąfganisfanięčianis 
lydint, įžengti j Pakistaną. Jie tvirtinavW iŠ Aigąnis- 

j tano į Pakistaną lengva įžengti, nes Sovietų- kariai prie-

Ryžkovas pareiškė, kad jis norėtų,karui Afganįs

pripažintom Lietuvės sienon:, 
šį klausimą.. reikia mums plą- 
ūjaįt; apĘyąĘSljtil ii tvirtai for- 

. iDKdųolL / ' j? - <

■ Ar yrą tikslu ieškoti Lietu
vos okupacijos bylos sprendimu 

• Jungtiniu Tau-tu Organizacijos 
r-forūaae? Kokie pavojai yra su- 
\ rišti su šiuo žmgs»iu, kokią 
napdą mūsų bylai, tai atneš? Ar 
ules esame pasiruošę ir parengę 
dirvą savo klausimo kėliniui 
Jungtinėse Tautose?

(Bus daugiau)
*1 •

nebeišdrįso. Visų akys tik bėgiojo nuo klebono
prie jaunųjų, kurie sėdėjo sustingę savo kėdėse.
Pii-moji atsipeikėjo Jadvyga:

Klebone, ar aš galėčiau jūsų paklausti, ar
tai, ką jūs pasakėte, yra visai tikra ir be jokios :
abejonės. -j

-=^ Ov taip, taip, klebone, kuo jūs. tai galite
įrodyti? įsikišo ir Pašvys.

— Štai laiškas iš ponios Sapięnės, jūsų žmo-s
nos sesers, ir priedo dar štai jūsų jungtuvių met
rikas, — išdidžiai pareiškė klebonas.

Ponas Mandus paėmė dokumentus, atidžiai ^Niekas neturi teisės"juoktis/iš tavęs, nes taip gali

pažvelgė į Stasio akis, paspaudė jo ranką ir labai užuojautos ir pridūrė:
ramiai nuėjo į savo kambarį, numetė puošnius ša

tro vestuvinius rūbus, krito ant lovos ir paplūdo 
ašarose. Aš įėjau prie jos. ir vįsąip stengiausi nu
raminti, bet jos ašarų upelis plūdo jr plūdo, lyg 
Dubysa pavasarį- ' ./.’ ' -

— Kur aš dabar dėsiu savo akis? Visi iš ma
nęs juoksis. O koks- jis pasirodė apgavikas, kas 
;taį galėjo tikėti? Ąš jį tąįp -mylėjau, rodosi, -įr 
‘jis mylėję... ; " '

— Jad?ytę, argi tų kaltą* kad taip išėjo?
i 

peržiūrėjo ir paklausė kleboną ir vįsus svečius: 1 kiekvienai atsitikti. Pasirodyk stipri, gafinti pa-
— Aš balsiai perskaitysiu, — jis labai rimtai Įimti įvykius už ragų. Juk žmogus turi- vąldvti 

< bilais* ą ne įvykiai žmūgū’. te neb£
pakeisime, neteiskime įvxW®> ©-
vented. įvykiai buvo i? Mr daug bus jų paujų, 
'tet gyvęų^m tėra Vič vienas.

'-TAęiū tap,.MarytętU:tią?ą-sakaiXeilkman 
tik getai išverkti, o paskui it vii vtekas bus

* . u.*, 2. | ** /. ** i'w ■* . - V L h * -V •

pąsąkė ir perskaitė nuo pradžios iki galo. Paskūi 
perskaitė pridėtus metrikus. — Jei šiuo laišku ga
lima būtų abejoti, tai šie metrikai liudija, kadį! 
ponią rašo liesą, nes metrikai turi visus parašpf 
ir bažnyčios antspaudą; nepanašu^ kad būįų su
klastoti. Juk dokumentų reikia tikėti, kol nėra įro
dymo, kad jie yra suklastoti arba klaidingi. Ką ' 
jūs, ponas Pašvy. galite dėl to pasakyti?

— Aš neagliu šito paneigti. Laiškas yra tei« 
singas ir metrikai yra teisingi. Aš labai atsipra
šau panelę Jadvygą, poną Mandų ių vįsus susirik-, 
kusius. Mano meilė jums, Jadvyga* mane ąĮį| 
padarė. Aš žinojau, kad taip vieną dieną įvykti ♦'

Aš jai lęidąu/ir ji yetkė Visą v^karą ir naktį. 
Rytą jf ateiki^ aiikst^ hū^prausė it visai jau 
nurįmūsi įasakįr !’,y .7 ’ •; ‘ 7 y7. i 

Į dar te isiškas ątejo iąiku, kol
Uįrti yį;?\ •

'i įš vteo’nepametė Sav© puaiąu-
bet jūsų grožis taip mane užbūrė, kad jokiu būda [svyros? Mes abtf W<*ej<^švfeęrao, vjsų-ątsįpra- 
nebeturėjau jėgų atsispirti. ' 7 šėme (tei tą ĮrMjbyU j

Visi svečiai sukilo ir subruzdo. Jadvyga dar ‘pasakė ir Randui.' PriėMwįąi/j^parakė jam 
*' I

— Nenusiminkite, ponas Pąšyy. žmogus nėra 
savo laimės kalvis, kaip daug kas sako.. Tą laimę 
jam kala kiti žmopės, aplinkybės, atsitiktinumai 
ir jo paties fizinės asmeniškos-ypatybes. — Pas
kui jis nuėjo į Jadvygos kambarį ir ilgai su ja 
kalbėjosi, norėdamas jai padėti šioje jos nelai
mės valandoje.

Netrukus po šio nelemto įvykių ponas Alan
dus gąvo telegramą iŠ sūnaus Mečia:

— Ateinantį sekmadienį priimu kunigystės 
šventimus ir Velykpse noriu laikyti primicijas 
Pelkinėje. Parvažiuosiu ateinantį antradienį.

Daug tarėmės su ponu Mandum apie primi- 
eijų vaišes. Jadvyga buvo jau nugalėjusį savo su- 

ir pradėjo viską aptarti. Tarėmės ramiai- 
nei ponas Mąadfts, W įgaliau, aš
jokio susijaudinimo neTodėme, lyg ęrinĮįcijos būtų 
buvę labai kasdieniškas reflcąlas. #qrs m? n kaž
kaip nejaukiai kuteno širdį bftsitpas nusitikimas 
su Mečium, bet tą jausmą lengvai galėjau suval
dyti. Po šio pasitarimo, pirmai progai pasitaikius, 
ponąs Mandus paklausė mane: /. ■ ■ ?

, — Stambūs įvykiai seka viepi, kijus ir jie ne
gali nepalikti vagos mū»ų nusiteikimuose. Ąš vis 
tjk tikiu, kad tarp mūsų niekas nebus pasikeitę, 
nors gal truputį toliau pastūmės mūš4 ^bįpusę 
laimę. Ar ąfc klystų?

nebeturėjau jėgų atsispirti. ’

4. < hi- aįp. Ilj. ' Tuesdiy. l>c 6; 1983



fili

dak tore! Paryžiuje už jos pra
nešimą.

6. Seimas dėkoja simpoziumo 
•‘Lietuvos laisvinimo proble
mos** dalyviams — inž. L Gri
niui, dr. K. Karveliui, A. J. Ka- 
suiafciui ir dr. D. Krivickui už 
jų pareikštas vertingas mintis, 
praturtinusias seimo programą.

j 7. Ypatinga padėka ir pagar
ba priklauso agr. Baliui Gai- 
džiūnu:, vienam iš VLIKo stei
gėjų ir pirmosios valdybos vice
pirmininkui, už jo žodį, tartą 
seimo pokylio metu, apie VLIKo 
organ.zavimą ir jo veiklą pir
maisiais darbo metais.

8. Seimas dėkoja Rytų Lietu
ves Rezistenciniam Sąjūdžiui — 

: Detroito Seimo Rengimo komi- 
Į letui ir jo pirmininkui Albertui 
i Misiūnui už j ų pastangas ir dar- 
! bą organizuojant seimą, banke- 
| to programos dalyviams už pui
kų programos atlikimą ir vi
siems prisidėjusieins prie sėk
mingo seimo pasisekimo. Didelė 
padėka priklauso Dievo Apvaiz
dos parapijos klebonui kun. V. 
Krikšėiūneviėiui, šv. Antano pa-

3. Seimas reiškia didelį dėkin-' rapijos klebonui kun. A. Babo- 
gumą visai mūsų tautos išeivi- nui ir kun. A. Stasiui, iš Flori
dai, kuri per 40-tį metų taip gau- dos, už iškilmingas pamaldas ii’ 
šiai ir vieningai rėmė VLIKo prasmingą pamokslą.
veiklą iraktyviai’dalyvavo lais-L,. , , . . ...
vhmno pastangose. Sennas tiki- _ , ... , , .5 , . -

• i □ • , -4.—: vi xi • Souihfield-Detroit, Mieli,si, kad ir ateityje lietuviškoji 1QV., , . .. ’ ,. . . . n Tl, 11983 m. lapkričio 13 d.visuomene ir toliau rems VLIKą Į r
ir gausiai jungšis į jo veiklą pa
grindiniam tikslui atsiekti: dt-
statytr Lietuvos laisvę ir nepri-Į .......................................
klansomybę. — i .Mokdima! tyrmej.ma. para-

../ ; <te, jog protiniai žmogus tobule-
4. Seimas didžiai vertina ir Į ja iki 40 metų amžiaus. Paskiau 

reiškia pagarbą Tautos Fondo 
tarybai ir - jog■•/pirmininkui A.

. Vakselipi^ Tautos Fondo valdy
bai ir jos' pirmijfinkui J. G-ied-

aw ■%*

^4

T«L: 562-2727 arte 562-2722

*«rvk» 155-4504, MC54
S.

GYDYTOJAS 1* CHIRURGAS, 

iPiCIALYBi; AKIŲ LIGOS 

tam wm i03r* strwt

Joniškiečiu Labdarybės ir Kultūros 
klubo prieš metinis susirinkimas įvyks 
antradienį, gruodžio 6 d., Vyčiu sa
lėje, 2455 W. 47th St., 1 vai. popiet. 
Nariai prašomi atsilankyti, nes bus 
renkama valdyba 1984 metams ir yra 
daug svarbių reikalų aptartis. Po su
sirinkimo bus vaišės. A. Kalys

DR. PAUL V. DARGIS 
.'-DYTOJA5 IR CHIRURGAS 

Wa**cbMt4r Community kiinikw 

Medicine* diroktorim 
1*3* S. Manboim Rd, Westchester, UL 

VALANDOS: 3—8 darbo dienomū

VAKARŲ VEJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
rirselud. Pasiusirne poeziją, kai atsiusite pinigus 

jokiu
__...

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

SUSiRINKIMŲ 
X> A

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMIDPO. KOVOS VĖLIAVA

Jau aušra danguj pabudo. 
Skaisčios, linksmos šviesos 

[skriejas,
Spinduliais miglas jos žudo, 
Neša mums gražias ideja.-
Vyrai! Tuoj į darbą stokim — 
Laužkim mes nelaisvės sieną, 
Nenustodami kovokim,

( Vėliavą iškėlę vieną...

Kad pasauly laisvė šviestų 
Spinduliais linksmos saulutės— 
Ir vergiją nebeliestų
Mūsų tėviškės jaunutės...
Kurkim, vyrai, kas ką gali. 
Kietą ginklą rankon imkim.. 
Iš vargų vaduokim šalį, 
Ašaras nuo jos nutrinkim...

p., Vaičiūnas

VLIKO SEIMO REZOLIUCIJOS SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

'contact ItmaiC,
KAIP VYSTOSI PROTAS

Ofice totatasM; 776-2SM,

*

I

I

Prostatos, xnluty. ir ilapuac K

i

PfcRKRAUSTYMAl 1

Tafcfj 77*4543

♦

IM

KNOW YOUR HEART

H Ivaizly struw*.

AMTAMA* VILIMAS 
TH. 176.1U2 aite 37Mm

U WTIS ttotiM, 1110 AM bang*. 
2ltt W.

Ckiour*, Illinois *U62* 
t«ht 7734174

1MKSTŲ, PŪSLU IR 
PROSTATOS CH1RURGUA 
2454 WEST *3rd STRUT

Kutti*n fino pinmdloolo tti jxnk 
WiUsJo t30 wiL rakaro.

- Vlxw taktai ii WCEV atattat.

Lakthnal — Pilna
ŽEMA KAINA 

Priimam Magt/yr Ch*TSt 
ir VISA korteles.

X. ŽEUNAS. TeL 925-MM

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
* Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

' OPTOMETRIST**

KALBA LIETUVIŠKAI
Žili W. 7ht SL TeL 737-5149

0U25 central AVE. 
SL PeteraDurg, Fla. 33/li 

TeL (8132 321-4201

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

l

■

THE ODDS ARE 
AGAINST TNG 
IRATE DRIVER 
WHO TRIES TO

GET EVEN ON THE HIGHWAY.

5 — Naujienos, Chicago,-8, IS. Tuesday, December 6, 1983

tADTJO IRIMO* VALAMDG*

Seiudientata ir lekmjlieniąii 
fino 840 iki 8:36 vaL ryta.

_ Statine WOPA - 1496 AM 
h’UBliwIlmaa U aūty atad^M* 

Merąuetta Parka,

7159 S*. MAPLEWOOD AVI. 

CHICAGO, IL 40429

Lietuvos AidaF'
KAZĮ BRAIDUONYT1

HELP MOUft HEART FUND

help Your heart

(Tęsinys)
D. VLIKo 40-ties metų sukak

ties reikalu
1. Seimas, minėdamas 40-ties

metų sukaktį, skelbia 1983-4984; 
metus VLIKo sukaktuviniais 
metais, ir ragina visuomenę pa
saulyje šiais metais, O ypač Va-, 
sario 16 Šventės proga, skirti 
kuo didžiausią dėmesį VLIKo 
vykdomam darbui. ...

2. Minėdamas 40-iies metų 
darbo sukaktį. Seimas priėmė 
atskirą pareiškimą, dėl Lietuvos 
bylos padėties.
E. Sveikinim^* ir padėkos į, ;
1 4: .‘Šeimas sveikina Jungtinių 
Amerikos Valstybių prezidentą 
ir reiškia' padėką užnumiti
nę paramą Lietuvos laisvės by- 
loi. Seimas dėkoja senatoriams- 
Charles H. Percy ir Robert Dole, 
JAV Kongreso atstovams Dante 
B. Fascell ir William S. Broom
field už atsiųstus sveikinimus.

2. Seimas dėkoja už sveikini-, 
mus ir linkėjimus Lietuvos Dip
lomatinės Tarnybos- šefui- Šia-' 
siui Lozoraičiui, Lietuvos atsto
vui dr. S. A. Bačkiui, Lietuvos 
atstovui D. Britanijoj V. Balįc- 
kui, generaliniams konsulams: 
Anicetui Simučiui, Juzei Dauž- 
vardienei, dr. J. žmiudzinui ir 
Vytautui Čekanauskui, Lietuvos 
vyskupams Vincentui Brizgiai 
ir Antanui Dcksniui, ir visiems, 
asmenims ir organizacijoms' žo-' 
džiu ar raštu sveikinusioms 
VLIKo seimą.

ičbuna tokioj pat lygumoje iki 
50 metų amžiaus Vėliau pamažu 
ima nykti.

Žinoma, ne pas visus išmintis 
vienodai veikia.. Yra tokių, ku
rie niekad jos neturi, aitra, kiti 
niekad jos nenustoja.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

TO TRUST IN YOUR FELLOW MAN IS A 
NOBLE VIRTUE**- m/Wt 
OWING. NEVER. TAKE ANOTHER 
DRIVERS ACTIONS FOR GRANTED. ' 
SOONER OR LATER HE 
MAY DO THE. 
UNEXPECTED/

■HOW PO SEAT JILTS 
HELP TO PROTECT YOU 
IN AN AUTO ACCIPENTI 

•ACCOROINS TO THE
:NSiiTuTĖ FOR SAFE!

^UVM, AMERICAN MUTUAL
LIABILITY INSURANCE COMPANY THEY 
TEND TO RESTRAIN THE BODY 
FROM BLOWS AGAINST 
PARTS Of THE CAR, LESStN 
THE DANGER OF BEING 
THROWN OUT OF THE CAR, 
AND INCREASE SURVIVAL 
CHANCES

tos Fondo atstovybei ir jos pir
mininkui A. Firaviėiui, už Jų 
sėkmingą aukų teikimą, ir kvie
čia visus ir toliau dosniai remti 
Tautos Fondą.

r>. . , ... ... pagyventi , saKO
-?a -"^.rl. ;USo įleidęs nagus i jauną zuikiuką.

prelatui Jonm Balkonui uz jo 
nuolartinj-remti- Tautos 
Fondą, ypač jo pranešimą spau-1 
■dai -testamentų sudarymo reika- i 
lu. Tenka priminti, kad Tautos 
Fondo teisiniai patarėjai visuo
met suteiks pagalbą ruošiant 
testamentus.

5. Šeimas dėkoja Lietuvos At
stovui prie Vatikano Stasiui Lo
zoraičiui, Jr., .už jo pranešimą 
"Vakarų. Europos tarptautinė ,

PAUKŠČIŲ KALBA
I
■ ‘‘Taip, juk kiekvienam norisi 

sako vanagas,

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

Telef. 476-2345

“Dėkingumas yra vyliausias 
tikslas". — sako gegutė deda- O o

j ma kiauinius i svetimą lizdą. 
“Kada aš sotus, tai nei musės 

nenusknausčiau”, — gyrėsi ne
prisotinamas žvirblis.

“Kiekvienam savas rūpi’’, — 
porina kalakutas pagrobdamas 
iš kito kąsnį.

—- 'Meksikos prezidentas Mi
guel de la Madrid valdo kraštą 

politika Sovietų Sąjungos at-jau vienerius metus, bet jam 
žvilgiu”,J ir Birutei Venskuvie- nevyksta išspręsti ekonominių 
nei, prancūzų kalba Eltos re- problemų.

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, UL 60650 
TeL: 652-5245

TRUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SŪRINI

Aikštes automobiliams pastatyti

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 ;So. California Avenue

TeL — 523-3572
■n woa»0k.

•OME CHICAGO MOTOR CLU® OW

EXPRESSWAY DRMH6

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th. Street TeL RE 7-1213

11028 Southwest Hwyn Palos Hills, Illinois 
TeL 974-4410

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003



DETROITO NAUJIENOS
A.L.B, RADUO KLUBO PARENGIMAS GERAI PAVYKO

Parengimas įvyko lapkričio 
2/ d. Dievo Apvaizdos parapi
jos salėje. Publikos atsilankė 
gana daug, šeimininkės paga
mino įvairaus lietuviško skonio 
skanių dešrų su kopūstais, ku
gelio, skanios jautienos, įvairių 
pyragų, užsigėrimui kavutės ar
ba arbatos. Buvo ir slipiesnių 
gėrimėlių, kuriais rūpinosi Si. 
ir J. Račiukaičiai. Buvo ir tur-' 
tingis dovanų stalas. Kas nore- j 
jo, galėjo pabandyti savo laimę.' 
Jei prie vieno stalo žaisti nusi
bodo, j 
prie kito. 
buvo patenkinti, šnekučiavosi su ! 
draugais iki vėlumos.

Maisto gaminimui vadovavo 
Ona šadeikienė su būriu pagel-: 
bminkių: P. šulciene. O. Pusdeš- 
riene, 1). Žebrauskiene, Nina, B. 
Barauskiene, V. šiurkiene, H. 
Lukiene, P. Marsalkovičienc ir, jus ir, pagali?. 
S. Gogeliene bei kitomis. Prie 
dovanų stalo darbavosi šie vy
rai: J. Markus, A. Pusile’ris, A. 
Lukas, A. Pesy.s, J. Maciulaitis, 
K. Ražauskas, A. šiurkus ir kiti.

Reikia manyti, kad Radijo 
klubo kasa kuriam laikui pasi
pildė. Klubo vadovybė, o ypač 
pirmininkas K. Gogelis, visoms j 
ir visiems talkininkams už tai-1 
ką nuoširdžiai padėkojo. 
< # * #

MIRĖ JUSTINAS ULAITIS

■ Justinas Ulaitis-Uleckas gimė 
1898 m. rugpiūčio 19 d. Lietu
voje, Radviliškio provincijoje, 
dideliame, apie 40 šeimų, kai
me. Kaimas stovėjo tarp trijų 
didelių valdžios miškų. Pakluo
nėmis tekėjo mažas žuvingas 
upelis, vadinamas Beržė. Šita
me dideliame, sodais apaugusia
mekaime augo ir bendro, rūpes
tingo tėvo ir motinos. globoje 
JustinėSis. Motina tos apylinkės 
gyventojų buvo vadinama bobu
te, teisingiau — gailestingąja 
sesute. Justinas, sesuo, kitas 
brolis ir tėvai sudarė šeima. Ve
lionis įsigijo vyrų rūbų siuvėjo 
amatą.

'/ Baigiantis Pirmajam Pasauli
niam karui ir 1918 m. Lietuvai; 
pasiskelbus nepriklausoma vals-

lybe, Justinas buvo pašauktas 
Lietuvos kariu('m_nėn, tėvynei 
nuo priešų g nti.

Atlikęs karišką tarnybą, į kai
mą nebegrįžo, nes, kaip gabus 
ima.ininkas, gavo tarnybą Kau
no priemiestyje Šančiuose, in- 
tendentūroje. kariškų rūbų ga
myboje, kaip vedėjas. Dirbo iki dona Šileikienė ir Gražina 
Lietuvą okupavo 
Vedė, užaugino ir išmokslino kas su šeimomis; Lietuvoje1 
dvi dukras — Aldoną ir Gra- min’s Jankauskai, draugai ir 
žiną.

Kaip ir daugelis mūsų, Justi-į

I Respublikonų komitetas, ir
Po a t.-.c v e. kilt nn> 
Lietuvos himnas.

Sekančią dieną, po 
vaizdas parapijos 
gedulingų pamaldų,
našavo parapijos klebonas kum 

buvo 
amžinau poilsin j šv.

Dievo Ap- 
šventovėje 
kūrins at-

V. Krišėiūnevičius, kūnas 
nulydėtas
Kapo kailines Scuthfielde.
liadotas šalia žmonos.

Liko nuliūdę: dukros —

HmmL Ž«*n6 — Pardevlmwi
UAL ESTATI FOR SALI UAL MT ATI POt SALS

l’r- 
rusų armija, bonienė bei trys anūkės ir anū- 

išmokslino kas su seinumis;

Mielas Justinai, tebūna tau 
galima buvo pabandyt, nas nuo karo pavojų pasitraukė lengva Amerikos žemė!

, Visi atsilankiusieji i Vokietijon ir kai kurį laiką gy j Antanas Sukau tas
“’ i veno lietuvių stovykloje. Priar

tėjus emigracijos laikui, emig
ravo Kanadon ir, pagaliau, per- fe-* 
sikėlė Amerikon — Detroitan.} 
Kiek padirbėjęs, išėjo pensijon. I 

Prieš porą melų pradėjo jaus- ■ 
lis negerai, linkėsi pas gydyto-! _

. leidosi operuo-' tyti.
4038 
rikietčs
Barton tapybos paroda, kurią 

pamatyti. Išstatyta 23

Paroda, kurią verta pama- 
čiurlionio Galerijoje, Ine., 
Archer Avė., vyksta ame- 

dailininkės Virginia

apie namų atnaujinimo pasko- prisiusime knygelę “Užgimęs 
las. Be to, atsilankiusiems ne- laisvas”. Mūsų adresas: Lihtua- 

( mokamai bus dalinamos energi-1 nian Ministries, P.O. Box 321, 
f jai taupyti priemonės (Weath-

įveikia, Lietuvos laisvinimo rei-1 _ Mar elte p„ko Lietuviu erizalion kits)- 
kale,. Buvo geras šeimos W-^s’Namu Navininku organizacijos Atsilankys mūsų naujas fl-to 
ir senelis, ramaus būdo: Jį vist. t 
mėgo, nes jis visus gerbė.

Buvo pašarvotas Vašu Rogers 
laidojimo koplyčioje, Wood-1 
ward Ave. Laidojimu rūpinosi' 
laidotuvių direktorė Y. Zapa-Į 
rackienė. Atsisveikinimas su ve
lioniu įvyko lapkričio 27 d. Ro
žinį atkalbėjo Dievo Apvaizdos 
parapijos klebonas kunigas V. 
Kriščiūnevičius. Atsisveikinimą 
pravedė Y. Zaparackienė, per- Į 
skaitydama tam momentui pri
taikintą eilėraštį; paminėjo or
ganizacijas, kurios pareiškė pas
kutinį sudiev, o likusiai šeimai 
ir artimiesiems pareiškė gilią 
užuojautą. j

Atsisveikino šios organizaci-j 
jos: LB apylinkės valdyba, Die-’ apylinkės reikalus. Kalbės ponią 
vo Apvaizdos parapijos komite- Barbara O’Connor, iš Depayt- 
tas, BALFo 76 skyrius, Lietuvių ment of Inspectional Services,1 
Fondo komitetas, Baltijos ir Ga- kuri paaiškins miesto taisyklės '^igstate ir esate apsunkinti, ir 
bijos skautu tuntai, Lietuviu namams užlaikyti ir informtroš as Jus afSaiV)nsiu- įnikite ant 

'■■■< ‘ savęs mano jungą ir mokykitės 
_____  ______________  ... Į ts manęs, nes as esu romus ir

,J nuolankios širdies; taip jūs ra- 
J-site atilsį savo sieloms”-(Mato 
; 11:28,29). - - :
j Kviečiame vi-sus pasiklausyti 
į šios “Gerosiom Naujienos Lietu
viams” šiandien- 8:45 vai. vak., 
J radijo banga 1456 A-M per “Lie- 
” tuvos Aidus”.- • -

Sekmadienį 9~ vai. ryto radijo 
banga 1490 AM per Sophie Bar-

J.cus išgirsite ’“Pilnas Kristaus
| atvaizdas”.

Jei turite klausimų, prašome 
parašyti — atsakysime; taip pat

jamas. Sveikatos neatgavo, it 
19S3 m. lapkričio 25 dieną už- 
meikė akis.

Detroite ir apylinkėse gyven-Įverta 
damas, priklausė Dievo Apvaiz-j Chicagos ir artimųjų apylinkių
dos parapijai, LB apylinkei ir; gamtovaizdžiai. Paroda baigiasi 
BALFo 76 skyriui. Savo kuklio-. šį penktadienį (imtinai). Įėji- 
mis pajamomis rėmė lietuvišką mas laisvas ir nemokamas.

rinkiminis suvažiavimas įvyks policijos vadas Timo-
penktadienį, gruodžio 16 d., 7:30 
vai. vak., parapijos salėje. Bus 
renkama 1984

galės dalyvauti

metu valdyba, 
užsimokėjusieji 
rinkimuose.

J. Patlaba j

Parko Lietuviu— Brighton
Namų Savininkų draugijos val
dyba šaukia informacinį susi
rinkimą gruodžio 7 d., 7 vai. va-

thy Daly. šv. Kryžiaus ligoni
nės personalas duos sveikatos 
patarimus. Bus matuojamas 
kraujo spaudimas, glaukoma 

, akių patikrinimas. Dr. Kastv- 
j tis Jučas trumpai paaiškins anie 
’ odos ligas ir odos vėžį.

i Draugijos nariai prašomi atsi
nešti nario mokesčio knygutes 
ir užsomkėti nario mokestį. Po

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
m ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAia.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS t -L ***

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAL’SKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL 847-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS 
B NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERT1MAL

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTC1A

X BACEVIČIUS — BĘLL REALUS
INCOME TAX SERVICE

S529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
r——i— . "T .... ■  ------------- -r 'T11"""" ■ T"" " "" ■' -k.

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

Pajamų bungalow — aukšto mū
rinis, 3 butai: 1 su 2 mieg. Garažas. 
Marquette Parko centre. Nebrangus.

Oak Lawn, Ill. 60154. (Pr.) 2 aukštų mūrinis. Pirmame aukšte

KLEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto loWta^.
Dirbu ir užmiesčiuose, grolt, 

joranžuotfi ir s<žiiungiL, f- 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Tslman Aro. 
Tol. 927-35596 kambariai, 3 mieg. Antrasis aukštas 

padalintas i du- butus. Batų siuvėjų 
dirbtuvė rūsyje. Geros pajamos. Lith
uanian Plaza Court- (69th St.) ir 

j Washtenaw.

JAV Paštų tarnyba kreipiasi į 1 ŠIMAITIS REALTY 
publiką su prašymu nedelsti su i 
kalėdinių sveikinimų ir dovanų' 
siuntimu, o rašy4i’fleS!tosti kaip 
galima anksčiau: siuntiniai bus 
priimami iki gruodai ) dienos,! 
o laiškai — sveikinimai, atviru-' 
kai iki gruodžio 15 dienos. Vė
liau siunčiant, nėra garantijos,' 
kad iki Kalėdų gaus. Siuntiniai

i gruo-Į 
džio 2T d., bet tarptautinės siun
tos bent 10 dienų anksčiau. i

PRAŠO NESIVĖLUOTI 
SU KALĖDŲ LAIŠKAIS

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

Tel: 436-7878

REPAIRS — IN GENERAL 
{vairūs Taisymai

kare šv M Mariios Nekalto susirinkimo bus kalėdinis pobū- i • .kare, s>x.- m. .Marijos Nekauo . v. .... .. f j oro paštu priimami iki
Prasidėjimo parapijos salėje, 
4420 So. Fairfield Ave.

Atvyks miesto pareigūnai. 
Atvyks mūsų 12-to ward© alder- 
monas Aloyzius Majerczyk, Hu
rts praneš apie miesto ir mūsų :

vis — užkandžiai, gėrimai, py- 
i ragai ir kava. Visi kviečiami 
' daly va u t.

Draugijos valdyba

AR BŪTINAS KONTAKTAS 
STEBUKLUI?

Ateikite pas mane visi, kurie

9 Puerto Rico tik viena diena ■ 
į metus pasitaiko ne saulėta.

« Kaip lauke šaukia, taip gi- ‘ 
rioj atsiliepia.

kiekvienc darže auga.
ne

dėmesio
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkams.

Kreiptis: A. LAURAITIS
4651 S. Ashland Avė.. 

Chicago, III.
Tel. 523-8775 arba 523-9191. - ■/

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI krosnis;
Herman D e Č k y s 

Tel. 585-6624

Dengiame ir taisome visų 
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Taimen Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1711

MISCELLANEOUS 
IvalrOj Oilvkel

A, TV ERĄS1 /

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir iššpausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai).

664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai.- Kaina $15. 

Persiuntimas — Si.
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

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

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave., Chicago, IL 60629.

PUPS ALL BREEDS
A.K.C. “R” & some mixed.

By private breeders.
Taking Christmas orders now.

395-8967

PARDUODU GINTARUS, 350 
gramų-ir >12 onzų. Visi Ginta-: 
rai, atsiųsti iš Lietuvos 72-rais' 
metais: Dvi Bronės — Dveji Ga-; 
lionikai — Viena Apirankė —į 
Trieiliai Karoliai. !
Rašyti: A.G. f

Silver Springs, NY 14550' 
4368 Rock Glen Rd.

AUTO REPAIR
Masinę remontai

Pardaviau* ir TaUyam 
U46 W«st.m StTMt 
T»L REpubilc 7-194T N .

. I • I į, I. ■ IĮ I; r< ) I

Siuntiniai į Lietuvą .f 
ir kitus kraštui

, P. NEDAS, 4059. Arder Avenn*/r 
Chicago; III. 606&tT«L TA Ž-šfe

Notary Publl*'..
INCOME TAX SERVIC1 '

059 S. Maplewood, TeL 254-7458
Taip pat daromi vertimai, giminių 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pr*-“ 

šymai ir kitokie blankai

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKšOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS

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

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

Naujienos, 1739 S. Halsted St. 
Chicago, H 60608

For constipation relief tomorrow 
> reach for EX-LAX tonight. t

Ex-Lax helps restore your system's own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight. 
You’ll like the relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax is 
“The Overnight Wonder.”

D & D AUTOMOTIVE 
COMPLETE AUTO REPAIR SER

VICE — NEW LOWER 
ADJUSTED RATES-

Tune Ups, Brakes, Transmission 
Work, Batteries/Electrical.

2641 W. 71st Street 
Tel. 737-4176 ___

Homeowners Insurance
Good service/Good price

F. Zapolls, Agent 
320816 W. 9Sth St 

Everg. Park, III.
60642 - 424-8654

Read label and follow 
directions.
C Ex-Lax. Inc.. 1982

Nuomos
RENTING IN GENERAL

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

tojo, ri*uom*nėf> veikėjo ir rašytojo atsiminimu*.

Dr. A. Gumcb — .MINTYS IR DARBAI, 259 psl^ liečia 1905 
metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunai dienai Ir 
ruiirūpininų 13.00

Dr. A. J. Gusaen — DANTYS, jų priežlūri, įveikata Ir 
grožis. Kietais viršeliais f4.00

Minkštai* viršeliais, tik 63.00

Dr, A. J. Guasen — AUKtTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ĮMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik____ (2.06

G«lima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus ček| arba 
mooey orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant II persiuntimo išlaidom*.

. 1 BRIGHTON PARKE dirban- 
čiam ar pensijonieriui išnuomo- 
jami du apstatyti kambariai.

Skambinti 523-0376

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
j padėti teisininko Prano ŠULO 

paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

• Kas yra-įsimylėjęs save, tu
ri bent tą pirmumą, kad jam ne. 
teks susidurti su daug varžovų.

NAUJIENOS,
Ba. MJLLmCD lTn CHICAGO, (E

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nuo 
& vai. ryto iki 8 vaL vakaro.

Šeštai: nuo 9 vaL r. iki 12 yal i
Ii pagal susitarimą.

TeL 776-5162
1649 West 63rd Street

Chicago, DL 60629

FUUOTB JAV TAUPYMO BONUI

6 — Naujienos, Chicago, 8, Hl. Tuesday, December 6, 1983


