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MIRĖ ONA LUKAUSKAITĖ POŠKIENĖ
Ponia Elena Valiūnienė, iš kitų įvykių datos būtų papildy- 

New Yorko, telefonu pranešė; tos, pažymint 
kad š.m. gruodžio 4 d. .Šiauliuo
se mirė Ona Lirkauskailė Poš
kienė. Palaidota gruodžio 6 die
ną Šiaulių - Ginkūnų kapinėse. 
Gimusi 1906 m. sausio 29 d.

Lukauskaitė Poškienė buvo 
viena įš steigėjų Lietuvoj Hel
sinkio Grupės ir visą laiką akty
viai reiškėsi jos veikloje iki 
mrties. Ji buvo paskutinioji iš 
Helsinkio Grupės, gy venusi oku
puotoje Lietuvoje. ; . _

Nuteisia metams kalėji
mo ir išvežta į Sovietų' Sąjungą, 
Stalinūiėrnirus, 11)55. metais gfj-' 
žo Lietiri’dn. Jos du sūnus, Ėrd- 
vilis.ir Vytenis Poškai, abu žuvo 
partizanų kovose. .. . . . ’ ■

Lukaųslcaitė:'. Poškienė biivd-; 
poetė .ir--laisvoje: Lietuvoje išlęi-' 
do du Eilėraščių.- rinkinius — 
“Brangiausios pėdos” 1933 m. 
ir “Eilėraščių kraitis” 1938 nu.
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VLIKO SUKAKTUVINIAI

VyriąHšKųpi lųietūvds IŽlaisvi-' 
nuno. Komiteto, valdyba, vykdyk 
dama seimų atstovų. 1983 metų 
lapkričių' f3 dieną. vienbalstsr 
priim tą. mutarima* -Petroite^ Rki' 
riuo 1me^i^ATe-. 
biami y^^^^EtM^sę^imties 
mūsų 
melais,

ĮęidyklfeLf

POPIEŽIUS ĮŽENGĖ Į LIU- i 
TERONŲ BAŽNYČIĄ

ROMA, Italija. — Praeitą sek
madienį popiežius; Jonas Pau-Į 
liūs II nuvyko į Romos evange
likų liuteronų bažnyčią, kad ga
lėtų pasimelst? kartu su evan
gelikais liuteronais.

Praeitą sekmadienį suėjo ly- j 
giai 500 metų nuo Martyno Liu-' 
terio gimimo. Romoje popiežiu j 
pasitiko evangelikų liuteronų' 
pastorius Kristofas Mejeris, pa- i 
sveikino atvykusį popiežių iri 
atidarė jam duris į: evangelikų/ 
liuteronų maldyklą. Per kelis 

■šimtus metų nė vienas katalikas 
neįžengdavo į liuteronų bažny
čią, nes. tai buvo skaitoma didė
le nuodėme. - ’ 1 ’

Jau prieš kelis metus popie
žius Jonas Paulius II paskelbė, 
kad visiems krikščionims reikia, 
sudaryti vieningą frtonlą prieš 
piintatočįą berirevybęŲ'Tittferis' ‘ 
kadaise buvo pasmerktas, bet 
šiandien Romos katolikai jau 
keičią .^vąjgaž-iūrąs įi^ai kurias

. BEIRUTAS;:Lifean^. — Bei
rute aprimto šūsišautf^has tiktai ( 
-dvi drena&^'^ra^^TseštadienĮĮ 
to sekmA^čilį* Pirmadienio ry-
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POPULATIONS

Bangladesh 

:7.7 MHlion ’

DU ŽMONES ŽUVO, PENKIOLIK 
SUNKIAI SUŽEISTA

tindaU^^^ r
.gyje,; anf 1 S.,
dierio^iv5^etŲbŪfU\^ pt^ū;

16 dėklarar
cija,
mūsų Lįį^sĖrsė išrrikštaš,
sekariČftiK-T ’ ū ; .į t<

“Ltofųtšįų tautos laisvė *r-. • ■
Lietuvos/' nepriklausomybe 
yra tautos egzistencijos ir ' 
jos visokeriopos gerovės bū
tinoji sąlyga”.
VLIKdk valdyba ragina viso 

pasaulio lietuvius 1983-1984 me
tais skirti daugiausia dėmesio į 
VLIKo ir jo darbo svarbos pa
brėžimą ir. rėmimą.

Yra pageidaujama, kad višų
leidinių, laikraščių, programų ir neįmanomas dalykas. Ąmerikie-

A

'toliese ėdriemsr izraelitus ir 
Hbaiiięčius.’

N. Ypač; smąrkus sušaudymas 
įjrtošidėjo Šuk’.abGarK pašlaitė- 
se. Iš šių pašlaičių matosi visos 
Beiruto • įkižicijos. Matosi ir 
amerikiečių-'•ko n t r oliuojamas 
aerodromas ir prancūzų kontro
liuojamas pajūrys.

Saudi Arabija tikėjosi suval
dyti šijitus ir. drūzus. bet nieko 
iš to neišėjo., šijitai pietų Beiru
te susprogdino izraelitų centrą 
ir nužudė didoką skaičių izrae
litų ir vietinių arabų. Bandoma 
sutaikyti Libano krikščionis su 
drūzais, bet atrodo, jog tai yra

AREAS (Square Miles),?
India - 
1,261,597

Pakista n
310,403

Bangladesh
£5,126

BANGLADEŠO GENEROLAS M. ERŠAD 
“NUTIES KELIA DEMOKRATIJAI”

SALVADORĄ SKANDINA 
KAIRĖ IR DEŠINĖ

gos jų palestiniečiai bus sunai 
kinti priešingos grupės.

KALENDORfiLIS

čiai turėjo viltį apmokyti Ubą 
no kariuomeiu’-s dalinius, 
musulmonai jau nutraukė 
sius su krikščioniu kariais. Ara-

Sekretorius George Shultz buvo Artimuose Rytuose, 
Maroke, Portugalijoje ir grįžo į Washing toną.

BUVĘS PREZIDENTU ASANUDLN ČAUDURY PATS 
PASITRAUKĖ Iš PREZIDENTO PAREIGŲ

DAKA. — Bangladešo prem- Gen. Eršad yr? 53 metų 
jeras ir kariuomenės štabo vir-|žiaus. Jis visam kraštui paskel- 
šininkas gen. H. M. Heršad, at
sistatydinus dabartiniam Bang
ladešo prezidentui Asanudin 
čaudury, perėmė valdžios vairą 
ir pažadėjo visam kraštui “nu
tiesti kelią demokratijai”. (Ban
gladešas, buvęs Rytų Pakista
nas, pasiskelbė nepriklausoma 
valstybe 1971 m. ggruodžio mė
nesį. kai Vakarų Pakistanas 
pralaimėjo karą su Indija).

Gen. Eršad buvo paskelbęs 
prezidento rinkimus ateinančių 
metų gegužės mėnesį, bet da
bartiniam prezidentui atsisa
kius, M. Eršad pasiskelbė laiki
nuoju prezidentu.

am-

............
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SEKRETORIUS SHULTZ Iš MAROKO ATSKRIDO Į PO! 
GAUJĄ PASIRAŠYTI SU'EARTIES KARINĖMS BAZĖJ
KUVEITAS, Persijos Įlanka. Buvo sužeisti keli jau ai 

: — Pirmadienio rylą Kuveito 
sostinėje, pačiame jūros, pa
kraštyje sprogo galinga bomba, 

Į kuri užmušė du žmones ir pen- 
■ kiolika sunkiai sužeidė. Užmuš- 
. tas vienas policininkas, saugo
jęs Amerikos ambasadą.
Į Bomba buvo galinga. Ji išdau- 
i žė plačios apylinkės langus.
Tvirtinama, kad sprogimo me- 

: tu ambasadoj buvo apie 90 žmo- 
: nių, bet jie spėjo nusileisti 
1 stiprius rūsius. Dauguma buvo j . .
i sužeista, kai virto viena amba- > teroro veiksmais 
! sados mūrinė siena. į nia laimėti.
; Be JAV ambasados, įvyko valstybėms tartis, susitar 
i garsus sprogimas ir prie pran- retoHus paminėjo apie b 
I cūzų ambasados. Sprogimas bu- įvykusį ambasados sprogt 
I vo ankstyvas. Tvirtinama, kad'Jis laip pat pabrėžė, kai 
. buvo sužeistas tiktai vienas am-; varta nei Kuveite, nei Tri 
i basados sargas. Prancūzų įstai- į nei kitose vielose klausi: 
t gos namas mažiau nukentėjo — Į išspręs.
i išdaužyti langai ir įstumtos ke- 
i lios durvs.

žmonės.
Kuveitas yra pačialme 

niame Persijos įlankos 
tarp Irako ir Saudi Arab

RABATAS, Marokas.
retortos Shultz, trumpai 
kęs visą eilę Artimųjų 
valstybių, sekmadienį ■ 
Rabate, kur ilgai tarėsi s 
roko karaliumi.

Vėliau sekretorius si
į; tiems žurnslistams padai 

į tų pareiškimą. Jis pabrez 
nieko

Jis patarė

Sekretorius priminė, 1 
turi tūkstančiai palest 

Netrukus sprogo kelios palik-j privalėtų saugiai išplai 
rtos Iiombos amerikiečių apgy- > Tripolio Į Viduržemio 
Ąvąpdlntame KĄvęito kvartale j-

Visoj apylinkėj išdaužyti langai

SAN SALVADOR, Salvado
ras. — Viceprezidentas George 
Bush, grįždamas iš Argentinos, 
buvo sustojęs San Salvadore, 
kur ilgai kalbėjosi su pr 
tu Magana.

Viceprez. Bush pareiškė, kad 
dešinieji ir kairieji ekstremistai 
privalo būti suvaldyti. Jeigu Sal
vadoro vyriausybė nepajėgs 
gerbti pagrindinių žmogaus tei
sių, lai Salvadorą pagrobs Įsi-: 
brovėliai iš Nikaraguos ir kitų 
valstybių. Niekam ne paslaptis, 
kad Salvadoro šiaurėje veikia 
įsibrovėliu iš Nikaraguos. Ten e v j
yra kubiečių, is]>anų ir kitų tau
tų revoliucionierių, kurie jau 
yra pavergę didoką šiaurės Sal-į

bė, kad jis kandidatuos prezi
dento pareigoms. Iki šio meto 
jis dėvėjo kariškio uniformą, 
bet nuo šios dienos jis dėvės ci
vilinę eilutę.

Gen. FLršad išreiškė, kad jis 
organizuoja politinę partiją, su
sidedančią iš buvusių kariškių.

Bangladeše paruoš dirvą 
demokratijai

Pirmadienį premjeras Eršad 
per Bangladešo radijo stotis 
pasakė kalbą visiems krašto gy
ventojams. Kariai jau ilgai vai- I vadoro sritį. Įsibrovėliai sprog- 
do kraštą ir atėjo laikas paruoš
ti dirvą demokratinei santvar
kai.

Premjeras kelis kartus yra
liet kvietęs politinius veikėjus, ban- 
ry dė juos įtikinti apie reikalą 

įvesti demokratinę tvarką, bet
fatui nėra jokios garantijos pa- jam nesisekė. Dabar, preziden-j prez. G. Bush, 
silikti Libane. Prie pirmos pro- j tui atsisakius, jis planuoja su- į 

j organizuoti politinę partiją, o ;
’ vėliau praves demokratinius 
Į rinkimus.

Gen. Eršad priėjo įsitikinimo, 
■ kad demokratinė santvarka yra • 
j pati geriausioji. Jis mato, kasi 
atsitinka tuose kraštuose, kur 
kariškiai ilgesnį laiką valdo. Jis j

I mato, kokias skolas kariai pali j 
j ko Argentinoj,Brazilijoj. Ispani- 

Gruodžio 13: Liucija, Kasty- joj ir kitur. Jis nori, kad Bangia- j 
lis, Tvermė, Dalūnė, Jaugcdas., dešas taptų pavyzdžiu visai Azi- • 

Saulė teka 7:09, leidžiasi 1:19. [jai. Jis įsivaizduoja, kad tiktai’ 
Oras truputį šiltesnis, vėjuo- jis gali įvesti demokratiją Bang-Į 

tas, gali lyti. ladeše.

fj-valstybes. Jie yra pačių 
niečių tarpusavės kovos 
Jie bėga ne nuo priešų, l 
kitaip galvojančių savąjį 
rotorius Shultz pareiškė 
nimą, kad jie, plaukdam

■ tinių Tautų vėliavą išk
■ graikų transporto laivai: 
pasiekti saugius uostus

Shultz n

i nėms patrankoms kontroliuoti, 
! provokuosi amerikiebius ir kitus 
j dalinius, bet amerikiečiai turi, 
•žinoti, kad jie nuvyko aiškiems! 
j tikslams — išprašyti svetimas
karo jėgas iš Libano. miai gyvcnti

Prezidentui labai nepatiko, kad Iz,:aelio karo laiv3 
i kad JAV kariuomenės vadai paiesĮinieč:us, nes patvs 
.pradėjo pasakoti savo planus tai juos išleido'iŠ nelais^ 
apie JAV marinų išvežimą į ša-. Iš Marok() se.kretorįus 
ha Libano stovinčius JAV karo Į Porlu<,aIijoj) kur pasiraš 

-laivus. Karo laivuose jų nepa-Įtarima £U Portugal5ja 
siektų drūzų kulkos. Pareiškimą > r kos karini bazių Į>a;

jęs su Portugalijos pre 
ir premjeru Soares, sek 
išskrido į Washingtons.

. V CLvlkZJk V 5 |

reziden-, Pa(^ar? kariuomenės vadai pa-
’ darė' klaidą. Jie neturėję nusta
tinėti jokių datų, kada marinai i 
turėtų išvykti iš Beiruto. Mari- Į 
nai privalo išmokti • vesti kovą 
su fanatiškais priešais, reikia 
išmokti juos sustabdyti.

— Pensijon išėję v 
važiuoja į šiltencs ' 
I Floridą jau atvažiavo

dina tiltus, elektros transforma
torius. miestelių centrus ir 
svarbesnius kalnų kelius.

Jeigu vyriausybė nesuval
dys ekstremistų, tai vargu gaus 
paramą iš Amerikos. — pareiš
kė Salvadoro prezidentui vice-

AMERIKOS MARINAI NE- 
SITRAUKS Iš BEIRUTO

WASHINGTON. DC. Pre
zidentas Reaganas, pasitaręs su 
Saugumo tarybos nariais, pa 
reiškė, kad JAV marinai nesi
trauks iš Beiruto, kol nebus pa- 

j siektas tikslas kol iš Libano 
nepasitrauks visos svetimos 
ginkluotos pajėgos.

Niekam ne paslaptis, kad Si-' 
rijos karo jėgos, gavusios Sovie-I 
tų Sąjungos ginklus ir 7,600 
Sovietų specialistų priešlėktuvi-

Popiežius praeitą sekmadienį, minint Martino Liu 
500 metų gimimo sukaktį, nuvyko į Romos evang 
liuteronų bažnyčią ir pasakė susirinkusiems, kad Liu 

buvo labai religingas žmogus.



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

Naujausių rnoks’c žinių populiarus perteikimas 
JONAS /iDOMAVIČIUS, M. D.

M. Šileikis Madona Z. Sodyboje, akvarelė

I

savfdlę įęltvirijoje UUusinėja- 
iqM prisipažino, kad pirmas jo 
intymuiU buvo esant
iam scptraiolikmečiui, ir buvo

VYRO VYRIŠKUMO SUMENKIMO
REIKALAI (2)

švieskimės labai svarbiame vyrui reikale;; 
tada visokie apgavikai nepajėgs taip labai: 
išnaudoti vyrus, kaip jie dabar juos iš- j 
naudoja. - (Mediciniškas raginimas)

žmona, o ne su kuriu kita. Arba j 
jis gali būti nepajėgus su ypa
tingos socialinės padėties mote
rimi, bet ne su ištvirkėle — lais
vo elgesio moterimi. Dar gali 
vyras būti nepajėgus su moteri
mis, bet ne su vyrais.

Vyro pavargimas — nor- 
I malus jo nusilpimas 

’ •
Daugelis vyrų pergyvena kar-, 

tais pasitaikantį nepajėgumą. 
Dar nėra žinoma, kaip dažnai 
tas pasilaiko. Daugumą vyrų 
gėdinasi tartis su gydytoju jm- 
potencijbs reikalu. Yra tokių I 
vyrų, kurie laikiną, impotenciją [ 
laiko jiems hetrukdančia Įr to
kie nesiekia gydymo. Faktas 
yra, kad nuvargęs ir nusiminęs 
vyras esti lytiškai nepajėgus, 
lai normalu ir nėra ko jaudintis 
nė vienam vyrui dėl" to.

Čia- visiems vyrains atsĮinin- 
tinas labai svarbus dalykas: Jei- 
imsi perdaug jaudintis dėl. to 
mažmožio, dėl ‘to laikino, inty- 
TnųiHUi nepajėgumo, tas. laiki-ė 
nas nepajėgumas: .^Ife^apti 
NUOLATINIŲ iš bąifnt ’̂ri’kad 

į nepajėgsi. ,

I žmonos talka vra būtina I . .
Dažnai šeimoje leidžiami ne

leistini dalykai. Sakysim, toks 
hnonoš ątsinešimas: “Tu. senas 
kelme, nieko jau man jaunai ne
gali.;. .“ yra peilis vyro pajė
gumui. ’ .

, Žinoma, čia nekalbama apie -išvesti. Tada jos, kaip plaštakės 
•tokie į ugnį, lenda į kiekvieną pasitai- 

grei-

Dr. Jonas Adomavičius

resniems vyrams, 
ninkams, žmonos

Stiprūs religiniai nusiteiki', 
y saųtykių rękalu. Čia 
y baisius netiesos gir- 
iš dvasiškių, tiek ir iš 

nų. Toks net vienuolių 
mokymas vaikų apie 

Į lytinius reikalus (sexual educa
tion) yra niekų darbas. Juk vo
rą, musę, |x4ę ir visus normalius 
tvarinius nieks tokių dalykų ne
moko. Tvėrėjas suteikė norma-J 
iiam tvariniui be jokio mokslo 
šioje srityje pajėgumu tik su 
viena sąlyga: kad tu būtum as-

ypač pensi-| čiau ir kuo tojau nuo savo vyro dvasiškių elgėsys, netuokimas 
(ar partne-' atsidūrus. ar santuokos panaikinimas dvie-

1. Yra fizinių ir neurologinių 
priežasčių, sukeliančių ORGA
NINĘ impotenciją.

Įvairūs vaistai bei nuodai 
(alkoholis, barbitūratai, prieš 
nusiminimą vaistai — antide
pressants ir kiti) gali sukelti lai
kiną vyro nepajėgumą. Nusilpu- 
sieji vyriškume alkoholikai ima 
kaltinti žmonas, būk jos turin
čios intymius santykius su ki
tais vyrais-ir dėi to nepajėgian
čios s-jvo vyrą patenkinti. Alko
holikas. pats kaltas būdamas, 
katlina kitus, dažniausiai žmo-

~. r j HCT
ną. Toks siekią įvairių tablečių | 
vyriškumo atstatymui.

Žinoma, kol kepenys bus pa
kenktos ąlkorplio, tol jam jokios, 
tabletės nepadės. O susitvajzkgs- 
su girtavimų, ir be tablečių bu.v 
pakankamai vyriškas. y

2. PSICHOLOGINĖS impo
tencijos priežastys gali būti la
bai atrankius. Sakysim, vyras * dvidešimtmečius vyrus 
gali būti nepajėgus tik su sava nugali daugelį kliūčių. Bet vy- kuisį bučių, kad tik kuo

į rėš) talka intymių santykių rei- žinoma, kad tokios greitai žu- jų BESIMYLINČIŲ, asmenybe 
kale via BŪTINA. Žmonos su- na, - I ♦
pratingumas ir pagalbotinumas 
yra labai svarbus vyro inty
miuose santykiuose pajėgumui.
Žmona turi būtinai vengti kal
bų, menkinančių bei neigiančių 
vyro vyriškumą.

čia prieiname .antrą medalio 
pusę: pasirinkti reikia gyveni
mui žmoną, ne. kad ji turėtų 
kraiti, grožį, jaunatvę.. . bet 
kad ji būtų savais nusiteikimais 
ŽMONIŠKA, (sava asmenybe su
brendusi į normalią moterį). 
Tik tokia žmona pajėgs pildyti 
sutuoktuvėse duotą pažadą vy
rą gerb Ii, ■ mylėti, j am talkinti

, varge ir džiaugsme bei nepajė
gume. Tik asmęnybe žmoniškos 
moterys pajėgia nešti įvairius 
šeimyniškus kryželius, įskai
tant ir vyro impotenciją, nesu- 
ardsnt šeimos.

Priešingai, asmenybe dar vai
ku likusios, nors ir jau bežilstan- 
čios, esti gyvenime pliuškės: 
jas tokias tu tik paplaukiui glos
tyk, tai dar susikalbėsi. Menkas 
niekas gali- tokias iš lygsvaros

nes sayo gyveniipjj remia j subrendusiojų, jei dėl kurios
ant labai nestipraus pagrindo — 
ant lytinio -pasitenkinimo. Jis, 
žinoma, yra svarbus, bet norma
lią moteriškę svarbesni ryšiai 
šeimoje verčia išvengti šeimos 
suardymo.

žodis dvasiškiams

čia tinka žodis ir dvasiškiams, 
vien dirbtiniu sutuokimu besi
rūpinantiems. Toks jų rūpestis 
yra menkas darbas. Mat, dviejų 
(ar vieno) neųrotikų sutuoktu
vės, kad ir Dievo vardu, esti pa
sirengimas greitoms ištuoktu- 
yėms. O jei vienas asmenybe 
normalus susituokia, tai dėl ki
tos pusės nenormalumo labai
kenčia, o kai kančios nepakelia, permažai.

pataisomos ar nepataisomos 
priežasties vyras esti impoten
tas, ar moteris negalinti susi
laukti šeimos. Čia svarbu lai
mingumas vyro ir moters, o ne 
jų šeimos dydis.

Todėl kreipkime visų dėmesį 
ir dirbkime idant žmonėse žmo
niškumas (asmenybe subrendi
mas) didėtų. Tada lytiškumas 
nebus ant altoriaus statomas. 
Normaliai šeimoje, net bevai
kėje, gali būti sugyvenimas, joj 
gali laimę žydėti kaip saulutė, 
fik to, juk, mums visiems ir te- 

. reikįą. Todėl mums visiems, ne
išskiriant ir dvasiškių, tegul bū
na į naudingus darbūs dienų

skiriasi.

Todėl visi dvasiškiai turi visą 
energiją dėti savų parapijiečių 
ąsųienybių’ nuo mažens tinka
mam brandinimui. Tada tik su
tuoktuvėse jiį kartojamas “Ką 
Dievas sutuokė, tą žmogus ne
išskiria“ nebus tušti žodžiai. 
Mat, beasmenių žmonių net ir 
Dievas negali pastoviai sujung- 

1 ti. Dvasiškiai tą. tiesą turi žinoti 
ir atsakančiai veikti, vien papū- 
giškai netiesą kartoti paliovus.

Taip dvasiškiams susitvarkius, 
bus džiaugsmas tiek Dangui, 
tiek ir žemei: sutuoktuvės taps 
tikromis jungtuvėmis, kurių nė 
pragaras nepajėgs išskirti. To-I 
kioje jungtyje bus vyrui ir mo
teriškei laimingas gyvenimas, 
nežiūrint kai kurių nesklandu
mų, kurių visada pasitaiko šei
mos gyvenime, įskaitant ir vyro’ 
impotenciją.

Čia

Sudėtinga yra ilgalaikė 
psichologinė impotencija

Ilgalaikė psichologinė impo
tencija yra sudėtinga priežasti
mis. Tai nėra vien vienos kurios 
nors priežasties išdava. Nepa
jėgūs vyrui dažnai turi bendrų 
sunkumu su intymumu ir artu- 
mumu. Toks jų sumenkimas ga
li simbolizuoti vyro kerštą bei 
pyktį pasauliu: bendrai, ar ku
riai moteriškei ypatingai. Inty
mumui nepajėgumas gali didin
ti tokio nepajėgėlio neapykantą 
ir toliau užtęsti jo impotenciją.

Klaidingi religiniai 
nusiteikimai

1

CHICAGOS LIETUVIŲ

DRAUGIŠKAS KLUBAS
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Finansų rast.
€

< 
<I-OTįJ-A McNAMĘE—Pirm. ir Nut. rast. 

C.. ’LE$£JVldiU$y. Vįcepirrrjimnkas 
ROŽE DIDŽGALVIS 
ANNA WAICHAKI — Kontrolės rast.
ANNA CĄSĖY - Iždininkė 
ANNA ČONPUN -- Ko-espondentc

Yra dar ir daugiau priežasčių 
psichologinės impotecijos atsi
radimui.

1. Labai jauname amžiuje su 
moterimis intymių santykių tu
rėjimas. žinomas Hollywoodo

priminimas neteisingas aktorius-komikas viešai praeitą

Because if you’re in chart* « 
the family budget, vcw’re 
ytalring daeMBoM Mxratthe 
future, toa

And that’i where ŲA. 
Savings Bonds ocene in. Buy 
them uuough your bank. Qr 
eoccurage your husband 
sign up lor the Payroll Sa^ 
ings Plan where he works.

That way, while you’re 
meeting the day-to-day wr- 
penscs, you’ll still be hiri!dir< 
a more secure J'ture for your 
family.

U,Š. Savings Bonds. For 
the woman wTx 

rood bargain. ■ 
llllllilIlilllllllllIlBailIlIMBIIilK

Kike

LinlysmiĮ ftaJėdy švenčiu ir lairpingru Naujųjų
METI/ NAUJIENOMS, VISIEMS NARIAMS

IR DRAUGAMS

nieko neveikiant, namuos® bal
sią betvarkę užlaikant.

Tok* moterų elgeay$ gali pa- 
dažninti vyro impotenciją, ypač 
pas tuos vyrus, kurie esti mote
rų persekiojami. Bet čia pasitai
ko ir priešingumų: kai kuriems 
vyrams padidėja vyriškumas ly
tiškiems dalykams atvirai nusi
teikusiu moteriškių akivaizdoje.

Kaip turi tvarkytis 
impotentas?

1. Kiekvienas vyriškumu pa- 
silpusysis turi būti ne bet kokio, 
bet PAJĖGAUS gydytojo apžiū
rėtas, idant būtų atmesta impo
tencijai FIZINĖ priežastis. Jei 
tokia bus surasta, ji turi būti

menybe (kas tu esi) normaliu j atsakančiai prašalinta.
tvariniu-žmogumi. Bepročio tu 
sekso neišmokysi, o normaliam 
jokių mokslų šioje srityje ne
reikia, tik bendros higienos pa- 
kanka. Dabąr, šioje srityje 
rutei siaučiant, Vatikanas išlei
do nuostatus visiems sekso mo
kytojams. Nieko gero šioje sri-, 
tyje neątsieksime tol, kol tėvai 
nesustiprės asmenybėmis ir kol 
tokio sustiprėjimo pasėkoje jie 
nesugebės tinkamai vaikų auk-'j 
lėti TREJOPAI GĘRAI, savas 
pareigas atlikdami: vaikus žmo
niškai mylėdami, jų elgesiui 
tinkamai kontroliuodami ir leisi 
darni vaikams natūraliai vys
tytis.

'Psichologinę impotenciją su
kelia neigiamos pasėkos po ne
sėkmingo pirmo intymaus san
tykio. Ypač tai paveikią menka-? 
budį, asmenybe pastipusįjį. Iš 
čia kyla reikalas, kaip minėta, 
ne lytiniai šviesti pakvaišėlį, bet 
iš pat pradžios žmogų tinkamų 
auklėjimu saugoti nuo asmeny
bės sumęiiUlmo.

Visi, 4aiį<šiokias tokias asme
nybes turintieji, ypač -atsakin
gose vietose esantieji, turi viso
mis jėgomis stoti kovon su įvai
riopų palaidumu visame krašte, 
štai, apskrities ligoninėje kape
lionas su dvasiškio uniforma 
rūko pasislėpęs ligoninės tarp
duryje. Ką iš tokio porėti gero" 
savų pareigų atlikimo, kai jo 
nesveiki darbai nustelbia jo' 
apie įvairiopą sveikatą skelbia
mus žodžius! štai kur visą ener
giją Įuri dėti ne tik Vatikanas,’ 
bet'ir Wasliingtunas, Maskva bei 
visi kiti: globaliniu mastu reikia 
pradėti ant žemės TIKRAM, AS- 
ASMENA'BE NESUŽALOTAM 
žmogui atsirasti. Tokius žinones. 
turime visose atsakingose vieto
se pastatyti ir kuo skubiau ši
tokį darbą, atlikti. Tik tada galės 
prasidėti ’ normalesnis gyveni
mas čia ant žemės visose srityse, 
įskaitant ir intymumą.

Moters vyriškėjimo 
atgarsiai

Dabar kai kurios asmenybė
mis pastipusios, nemoteriškos 

i moteriškės pradėjo eiti iš ribų, 
«l;x 1...;_ 1 i—i____x_ ..i., r?! iš krieso, kaip žmonės sako. Jos 

nori vyriškėti (Women’s Lib. 
Movement), jos nori visuomenė
je su vyrais rolėmis pasikeisti. 
Apie vaikų auklėjimą jos savų 
pusgalvių nesuka. Jau turime ir 
lietuvių, net profesorių, kurie 
dėl šventos ramybės namuose, 

1 vystyklus plauna, jų žmonoms

2. Dažniausiai pasitaikančios 
PSICHOLOGINĖS impotencijos 
GERIAUSIAS gydymas yra pa
sitarimas (counseling) su kva- 
iifikuųtu profesionalu.

Čia nė vienas vyras nedaryki
te dabar dažnai daromos klai
dos: nesitarkite nė su vienu ap
gaviku (quacks), įskaitant - ir 
minėtus VBE-21 piliulių platin
tojus. Jie dabar išsiuntinėjo vi
siems gydytojams laiškus su ra
ginimu tokius niekus - naudoti. 
Jei jie gydytojus drįsta “gundy
ti”, tai šiaip žmones jie lengvai 
į savo maišą sukiša. Todėl visi

i

DĖKITE, kad nepatektumėte Į 
apgaviko bučių.i Sėkmės apsi
saugojime nuo visokių apgavi
kų! Daugiau apie tai dar ir ’ki
tą kartą. ..,

Lapkričio 11-20 dienomis

’dėmijos centrinėje bibliotekoje, 
surengta D. Britahijos '.moksli
nęs, techninės ig^ędį^bš^Įie- 
rai ūrosprroL^J’bs /^žengime 
dalyyavoBritauijostatyba-(Bri- 
tish council), .Lietuvos leidyklų 
ir knygų prekybos reikalų komi
tetai ir Mokslų Akademiją. 
“Penguin Books” neseniai nu
pirko daug Lietuvoje išleistų 

; vaikiškų, knygučių anglų kalba.

, ’— Panerių ir Kąuho. tuneliai 
yra seniausi ca risti nes' Rusijos 
teritorijoje.

— 1984 metais sukaks 100 me
tų. kai Įkartas Vilniaus geležin
kelių depot.

ENERGY 
WISE

i

UH gasoim.
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LIETUVOS KARIUOMENĖS MINĖJIMO KAIP ELGTIS SU SOVIETAIS pakankamai ilgai kartojamas, 
pradeda įsišaknyti ir tad jį la-

IŠKILMĖS TORONTE |
L.iduvos kariuomenės atstei- gėlių žiedais. Sveikinimo žodį 

l mo 65 metų sukakties minėji-1 tarė estų karo veteranų vardu 
mas Toronte įvyko 1983 m. lap-i svečias Ū. Tsmre, latvių Dau- 
k. ičio 27 d., sekmadienį, kurį guvus vanagų - O. Zvirtlz- 
į ’.ruošė, su plačia ir turininga ! grauds, latvių karių-veteranų —r

E. Ozols. Raštu sveikino Lietu-! 
vos gen. konsulas’dr. J. Zmuid-, 
žinąs.

Aktualių minčių paskaitą skai-' 
tė č. Senkevičius, Kanados lie
tuvių skautų vadas. Prelegen
tas akcentavo, kad mes esame ( 
kovojanti tauta, nes pasaulyje 
mums skirta vieta yra rytų-va- Į 
karų kryžkelėje. Per šimtmečius 1 
tik nuolatinėmis aukomis palai-' 
kerne savo tautine gvvvbę. ku-' 
rią priešai bandė sunaikinti, šių 
laikų sąlygose mūsų kovojanti j 

ievėje su vėliavomis dalyvavo! tauta turi vienintelį ginklą —į 
s vanoriai ir skautai.

Pagrindipis minėjimas įvyko 
T >ronto Lietuvių Namų Min
daugo meilėje. Dalyvavo estų ir 
latvių, karo veteranų organiza
cijų atstovai, šauliai svečiai iš 
L’amiltono ir St. Catharines, lie
tuvių parapijų kunigai, visuo
menės, veikėjai, spaudos dar
buotojai 'ir 400 lietuviškos vi
suomenės. Oficiali dalis prasidė
jo 3; vąk popiet. VL Pūtvio šau
liu kuopos pirm. St. Jokūbaičiui 
pakvietus publiką, atsistojimu 
pagerbti Įnešamas šių organiza
cijų vėliavas: estų ir latvių ka
rių veteranų, Karių Ramovėnų 
Hamiltono skyriaus, Kūrčjų-sa- 
vanorių s-gos:Toronto skyriaus, 
Povilo Lukšio šaulių kuopos iš 
St. Catharines, DLK Algirdo 
čaulių kuopos iš Hamiltono, ir 
Toronto šaulių VI. Pūtvio kp. 
ir Baltijos jūrų šaulių. Sugie
dojus Kanados himną, St. Jokū
baitis Įžanginėje kalboje primi
nė dalyviams nepriklausomos 
Lietuvos kariuomenės atsteigi- 
mo istorinius Įvykius, kurios 
pagrindą sudarė kariai savano
riai; savo krauju įrašę Lietuvos 
siekimą ggyventi laisvėje ir ga
rantavę Lietuvos 22 metų Ne
priklausomybę. Prasmingą in- 
vokaciją sukalbėjo VI. Pūtvio 
šaulią kuopos kapelionas kun. 
J. Staškus, po kurios, žuvusiems 
už Lietuvos laisvę pagerbti, Pri- 
sikėliųio parąpijps , choras,va 
dovaujamas niuz. V. Verikaičio, 
įspūdingai sugiedojo komp. J. 
Dambrausko “Maldą”, čia daly
vavę Kūrėjai.. savanoriai: Stasys 
B'anališ, Vladas Kazlauskas, Sta
sys Paciūnas, Alfonsas Zubrys 
ir Liūdės Vašl6kaš, buvo pa
gerbti šatdit^-tnoterųi prisegtais

į regrama, VI. Pūtvio šaulių 
1 uapa,- vadovaujama pirm. St.! 
.! pkubaiėio.

Minėjimas pradėtas 11 vai. r. Į 
i silminginnis pamaldomis Lie-Į 
; :vos Kankinių parapijos šven- 
l '/ė j e, kurioje dalyvavo VI.' 
F itvio šaulių kuopos nnifor-j 
urjoti nariai su savo ir tautine 
V lavomis ir parapijos motei ų ; 
draugijos vėliava. Mišias atna- 

vo klebonas kun. J. Staškus, 
kuris pasakė turiningą pamoks-' 
T;. Prisikėlimo parapijos šven-'

Muzikas Vaclovas Verikaitis

Verta prisiminti žodžius, ku 
rluos palikė Anglijos premjerė 
M. Thatcher savo bnkyniosil 

, lAV-sė metu: “Su Sovietais mes 
l turime elgt s, žinant kokie jie 
1 yra, bet ne kokiais mos norėlu- 
j aie, kad jie būtų”.

Londono mėnraštis "Times” 
I savo vedamajame pilnai tam 
pritarė. Bet mes taip pat, — 
ęsia toliau laikraštis, — turime 

j Igtis ne taip, kaip Sovietų Są- 
I iunga norėtu, kad mes elgtumės, 
I bet ta’p. kokie mes esame.

Pivnijerė Thatcher Įspėjo va
kariečius negalvoti, kad Sovietai 
galvoja panašiai, kaip vakarie- 
liai, ir nepritaikyti jiems tų pa- 
ių mota.inių standartų, kas bu

vo d.iroma laike taip vadinamos 
ietentės. Kiekviena Sovietų at
žvilgiu griežtesnė kalba, jų, o 
taip pat ir kai kurių vakariečių 
komentatorių, būdavo apšaukia
ma “karo kurstymu”, kai tuo 
tarpu Sovietų vadų daromi ašt- 

1 rūs ir karingi pareiškimai bū
davo priimami su atlaida,. sa
kant, kad jiems lai galima, nes 
jie jaučiasi apsupti ir nesaugūs, 

žodžiu, pritaikomi dvigubi 
standartai: Sovietams galima 
būti agresyviems, vet vakarie
čiams nedera stipriai ginti savo 
interesų, kad neužgauti Sovietų.

Sovietų Sąjunga yra karinė ir 
politinė jėga, kuri visą laiką 
stengiasi išplėsti savo įtaką vi
same pasaulyje bet kokiomis 
priemonėmis. Jos naudojamos 
priemonės eina daug toliau nei 
savo laiku Chruščiovo išreikš
tas “taiki ’koegzistencija”: ‘ So- 

I vietų Sąjunga nesidrovi panau- 
j doti žodinę ir fizinę agresiją 

las, juos apdovanojęs gėlėmis. P1-ieš savo sąjungininkus, kai- 
Minėjimas buvo paruoštas labai i mynus ir visus kitus, kurie nėra 

speniui susi pavalgius u-, Koncertinę programą pradėjo rūpestingai ir tvarkingai. Už- pakankamai pajėgūs tam atsi- 
ir pirmon vieton statanti! akordeoniste D. Pargauskaitė, baigtas 5 vai. popiet Lietuvos spirti. Savo tikslams atsiekti,

kitokius metodus, kai tuo tarpu bai sunku išrauti,—baigia ‘ Die 
vakariečiai nustojo kovoti ne tik i Times”. E. L.

! politinėje, bet ir moralinėje 
plolmčje. Delentės laiku buvo 
pri'mta, kad Sovietai su visais

; savo padaliniais Va kainose turi 
te sę vesti kovą prieš vakarie
čių ideologiją, bet buvo negali
ma panašiai elgtis vakarie-

i čiams. l>avo netgi nepriimtina.
j bandyti įrodinėti, kad laisva ir 
demokratiška sistema žmonių 
gyvenime gali būti pozityvus 
veiksiu s.

stiprią tautos dvasią. Tai pats] 
stipriausias ir s v a r blausias į- 
ginklas, be kurio kiti, kad ir pa
tys baisiausi ginklai, praranda 

: savo jėgą. . ’
Lietuviai išeivijoje pergyvena j 

didelius asimiliacijos pavojus,* 
nes jie yra veikiami gerbūvio! 
sąlygų ir dažnu atveju tampa J 
individualistais, kartais net iki 
tokio laipsnio, kad savo asmeni
nius reikalus stato aukščiau vi
sų bendrųjų lietuviškų reikalų,! 
ir idėjinė kryptis stumiama į ša-1 
ii kaip atgyvenusi, nereikalinga Į 
liekana. To pasėkoje mes savo* 
tarpe turime nemažai dezerty-j 
rų, kuriems mūsų tautos reika-Į. 
lai visai nerūpi. Lietuvio išeivio j 
vertę nustato ne tai, kiek jis ko j 
turi, bet tai, kiek jis naudingas 
bendriems siekiams siekti ir 
kiek jis aplamai pasireiškia kaip 
lietuvis. Lietuviškos išeivijos! sudėtu.UkuL
oagrmdą sudaro idėjinė išeivija, tūrinius tautos k,.aiiius. 
Jar nepamiršusi pavergtos tė
vynės ir 
lietuvišką misiją, o 
vieton — geresnio 
ieškojimą.

Atkurta Lietuvos 
nė, kuriai pradžią davė kūrėjai 
savanoriai, savo krauju apgynė 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo aktą. Nepriklausomy
bė ir laisvė yra perkama tik 
kraujo kaina. Apgaulinga yra 
tikėti ,kad kas nors už mus ko-i 
vos. Anų dienų viltys, kad vaka
riečiai neleis antra karta -oku
puoti Baltijos kraštų, apgavo 
mus pačius. Mes esame kitiems 
svarbūs tik tiek, kiek patys su
gebame savo tautiniais reikalais 
rūpintis ir padarj’ti teisingas iš
vadas. Lietuvos kariuomenė per 
22 nepriklausomybės metus su

i kūrė labai stiprią patriotizmo Į greičiau, greičiau” ir kartu su 
—i-i-i- i._ i—— soį y yerji<aiėiu — Petraus- 

ko “'Stipinsiu dainužę’’. Koncer
tas užtruko vieną valandą, ku
rio atlikėjams publika atsilygi
no audringais plojimais. .

Padėkos žodį minėjimo ren-

' mokyklą, be kurios šiand’en j 
į.vaizdas būtų .kitoks, ir čia išei- 
i vijoje, ir tėvynėje. Tuomet 

! įskiepytas Lietuvos jaunimui 
i lietuviškas patriotizmas buvo ir 
: yra pats stipriausias ginklas.
Ir nabar dar, po tiek metų, to- gėjams, VI. Pūtvio šaulių kuo- 
nematoino, bet stipraus ginklo pai, paskaitininkui ir programos 

/pagalba galime apginti savo atlikėjams pareiškė KLB Toron- 
r tautines pozicijas ir apsaugoti to apylinkės pirm. dr. E. Birgio-1

ios!_____ v- -..JLL. L..J 1-- -_J_-___ '

tik an^ron j pagrojusj porą muzikinių kur 
gyvenimo

kariuome-

nių, ir D. Gurklytė padeklama
vo gražų patriotinį eilėraštį. Po 
šios įžangos, visus dalyvius nu
skaidrino Prisikėlimo parapijos 
čroras, kurį sudarė 43 daininin
kai ir dainininkės. Choro vado
vas, mokytojas ir dirigentas — 
muz. sol. V; Verikaitis. Mišrus 
choras padainavo penkias dai- 

5 nas, vyrų grupė — dvi dainas ir 
moterų grupė—dvi dainas. Miš
riam ir vyrų chorui dirigavo 
inuz. V. Verikaitis, moterų — 
L. Marcinkutė; akompanavo 
niuz. J. Govėdas. Parinktos dai
nos skambėjo labai darniai, 
harmoningai. Choro programą 
papildė solistė J. Sriubiškienė, 
padainavusi St. Šimkaus

himnu ir vėliavų išnešimu.
J. S. Dalyvis

—: Lietuvoje prieš karą žino
mam rašytojui, dramaturgui, li
teratūros kritikui, publicistui 
Juliui Būtėnui suėjo 75 metai. 
Tarp kitų darbų, jis parašė Vi
šinskio, Kudirkos, Janonio, Mai
ronio.ir Žemaitės monografijas. 
Už monografiją “Žemaitės gyve- 

j-nimas”, Stalino laikais, jis buvo 
pasmerktas “už trūkumus ir iste
rinių faktų iškraipymą”.

. Savo tikslams atsiekti, 
Sovietų Sąjungos vadai jau nuo 
revoliucijos laiktj naudoja sub- 

I versyvinius metodus, kai mato, 
kad atvirai ir viešai jie savo tiks
lų negalės atsiekti. Jie savo tiks
lus tikisi atsiekti nerizikuodami 
karu ir visą laiką šaukdamiesi 
taikos.

— Skundžiasi žalojimu arche
ologiniu paminklų: Žagarėje, ant 
piliakalnio, vadinamo Žvelgai- 
čio kalnų, buvo surengtos žir-

“Oi, gų sporto lenktynės.

paskutinius trisdešimt 
metus vakariečiai buvo 
sudarydami karines są-

NEBRANGS; BET VERTINGOS KNYGOS
> UTERATORA, lietuvių literatūros, meno tr moku. 

1l54 m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet ne*en*tą, Vin« 
L'rėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankot 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* Ir 1 
žleflau* straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis į 
M. K. Čiurlionio. M. iileikio, V. Kašubos, A. Rūkitelės ir A. Van* 
kllrybo* yoveikąlais. 365 puik knyga kainuoja tik

'• DAINŲ SVENT83 LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir 
fialą Jokią pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dalnv 
Šventei bei jų Istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim !i 
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja M.

'• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke rpratj 
tss Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sau— 
gyvenimo bruožą apraiymas, bet tiksli to laikotarpio buities Kt« 
ratūrlnė rtudija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyg? 
parduodama tik ui fl. .

> LDETUVHKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamahūifc 
Romiai paražyt* studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnią t 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs klekriman 
lietuviui Leidinys Blūitraotas nuotraukom!^ pabaigoje duodama 
ritmsrffią pavadinlmaiab: Jų vertiniai | vokiečių kalbą. C&5&J 
hsnfingojf ES paL Esygojs jri Rytirūshj pmBapBt Kalu* H

T KJ LAUM1S LKM2, mlytojoi Petronėlė* Orintaltė* ati> 
mtnSnal ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolieviką okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius 
bet kainuoja tik 13. <-

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

2608 West 69th SL, Chicago, I1L 60629 Tel. 925-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairią prekią. 

Maistas iš Europos sandėlių.
MARUA NOREIKIENĖ

IIIIIĖ

SIUNTINIAI I LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2b01 W. 69th St., Chicago, I1L 60629 * Tel. 925-2737

I I

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupras 
Im !r klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje'; tik a* 
firglo Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poa 
r!ją. Dabar būtą Jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus teise* 
Knyga y*a didelio formato, 265 puslapių, kainuoja f4L

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St., Chicago, I1L

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYSMIZV.I

Atdara šiokiadieniais nuo

> BATTKINCS NOVELAS, M. EoeČenko kūryba, J. Vafaiči 
F«rtfcnM. JO® psl. knygoje yra 40 aąmojSn<ų novelių. JLalna

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

Baygsjg Wauflonri, 1TM 8a. Rilrtai JL, Ottesye
y. pssy.rz.4T1aį

Tame ir g'ūdi svarbumas pas
kutiniu laiku padarytų vakarie
čių kalbų, kuriose jie be atsipra
šinėjimų sako, kad sovietinė 
sistema laisvai ir atvirai vei
kiančiai žmonių bedruomenei 
yra nepriimtina. Sovietinių va
dų kalbos yra nepraleidžiamos, 
į jas neatsakant. Vakariečių kal
bose, kaip 1). Britanijos premje
rės M. Thatcher ir JAV-iu at
stovės prie Jungtinių Tautų 
J. Kirkpatrick, ši anksčiau bu
vusi balanso stoka yra atitaiso
ma. Yra jaučiamas savimi pasi
tikėjimas ir nusistatymas ideo
loginiame kare pasisakyti už 
laisvę, nepraleidžiant sovietinės 
propagandos tylomis.

Yra sakoma, kad geriausias 
būdas pasipriešinti šantažui yra 
mandagi kalba, rankoje laikant 
storą lazdą. Bet ideologiniai už
puolimai negali būti atsakyti 
tyla. Galbūt, mes žinome, kad 
tironai negerbia teisybės ir jie 
remiasi, kaip pasakė Boris Pas
ternakas, “nežmonišku melo ka
raliavimų”. Bet melas, jei jis

Per 
penkis 
saugūs 
jungas, bet jie dar vis nesugeba
atsispirti Sovietų propagandai. 
Kovoje dėl laisvų kraštų Įsitiki
nimų ir simpatijų jie beveik 
nieko nedarė.

Vakariečiai detente suprato 
kaip sustabdymą bet kurių 
veiksmų, priešingų geram sugy
venimui. Sovietų vadai nieko 
panašaus negalvojo. Jie ir toliau 
vedė ideologinę kovą prieš “so
cializmo priešus”, naudodami

rE"? * Z• ’ į , ’•

i * U
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Pavergtoj Lietuvoj
— Rugpjūčio 18 d. mirė lo

tyniškos lietuvių literatūros ty
rinėtojas, bibliografijos ir ver
tėjas Marcelinas Ročka. Jis gi
mė 1912 m. kovo 25 d. Jurbarko 
apylinkėje. Baigęs Marijampolės, 
gimnaziją, Kauno Vytauto Di
džiojo universitete studijavo 
klasikinę filologiją. Labai sėk
mingai užbaigus studijas ir vie
nus metus dėsčius lotynų kalbą: 
Zarasų gimnazijoje, 1940 m. Roč
ka buvo pakviestas dirbti į Vii 
niaus universiteto klasikinės fi-’ 
’elogijos ka’e:irą. M. Ročka atli
ko milžinišką darbą tyrinė<lamas. 
ir nagrinėdamas iki donelaitmo 
lietuvių literatūrą, ypač lotyniš
ką jos dalį.

Per du paskutinius intensy
vaus darbo dešimtmečius parašė, 
straipsnių apie Mažvydą, Done
laitį, Roizi/ų, humanizmą Lie
tuvos Didžiojo Kunigaikštystėje,: 
Agripą, XVI amž. Vilniaus lo
tyniškąją poeziją, Sarbievijų,- 
Kulvieti ir kt. Padėjo spaudai; 
parengti Gedimino laišku išleidi-; 
mą ir Mažvydo kūrybinio pali- 

. kimo dali.

— Ukmergės rajone taip pat 
piliakalnyje buvo atidaryta žvyr 
duobė. Rajono vadovai gynėsi, 
kad ijie apie tai nieko nežinoję, 
bet paraiškoje rasta rezoliucija: 
“Leidžiame piliakalnyje atida

ryti žvysduobę”.

SVEIKINAME LIETUVIUS
ŽIEMOS ŠVENČIŲ PROGA

. IR LINKIME

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ!
LAI GYVUOJA LIETUVIAI!

Bruno ir Bernice Klemkai

Inž. LIŪDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ _ 
ATEINA LIETUVA, “

parašė 7.00 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 kum Jaunium Ir prol. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimui

Ir patarė mums toliau studijuoti.

! ‘r Hint ns. Kieti rtrieKiL Raita* p.
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R. LB-nės suvažiavimo pareiškiitias
Nežiūrint išeivijos noro sulaukti savitarpio erzelio.pa

baigos, esama būklė neduoda tam jokių vilčių: fronti
ninkų vadovybė ir toliau ragina savo nariu? griauta bend
rą išeivijos veiklą bei gerinti pozicijas tai Veikiai perimti 
į savo rankas.

“JAV ir Kanados LFB Išvados*’, paskelbtos Drauge 
1983.XI.16, aiškiau kaip bet kada rodo, kad VUKAŠ ir 
ALTas frontininkams būtų geros “instituojes”^ jeigu jos 
būtų jų žinioje ir vykdytų jų politiką. Tačiau, negalėdami 
tų “institucijų” perimti, jie ir toliau ragina PLB veržtis 
į politinę veiklą bei dublikuoti VLIKo ir ALTo darbus; 
žadėdami LB-nei visokeriopą pagalbą.

Ankstyvesniame frontininkų susibėgime dr. K. Amb- 
rozaitis, turėjęs duoti “Lietuvos laisvinimo problemų re
ceptus”, prisipažino, kad “Nėra išminčiaus, kuris pra
matytų ką pasiūlyti ateičiai”. Ir tikrai, jų tarpe išminčių 
iki šiol neatsirado ką nors teigiama pasiūlyti. Nežiūrint 
to, Frontininkų tarybos pirmininkas ir jų atstovas VLIKe 
Algis Raulinaitis tvirtino, kad “VLIKas pozityvių darbų 
neatliko” ir “šiame laikotarpyje VLIKo darbai liko ne
žinomi”. Ir taip, kitų išminties nepripažindami, o savo
sios neturėdami, frontininkai pasisamdė Lietuvos vada
vimui komercinę “instituciją”, tuo viešai parodydami 
pilnutinį savo idėjų bankrotą.

Dabar jie ragina VLIKą tartis su. LB “kaip lygus 
su lygiu”, visai nutylėdami pagrindines nesantaikos prie1? 
žastis, kurias tik jie yra sukėlę. Nereikia pranašo pa
sakyti, kad iš tų pasitarimų nebus naudos,, jei frontinin
kai nepažabos savo užmačių: 1. per LB diktuoti'visai 
išeivijai, 2. griauti gyvenimo išbandytas išeivių" organi
zacijas bei darbo pasidalinimą, ir 3. vieną .koja būdami 
VLIKe, kitą koją kelti pas. išdaviką: Petronį.

Gal pirmąją pamoką jie gavo praeitą vasarą.. Ką- 
manto rankos ištiesimas VLIKo pirmininkui buvo mo
mento iššauktas gestas apsaugoti PLB nuo subyrėjimo, 
nes suvažiavę kitų kraštų LB' atstovai per daug aiškiai

Argentinos generolų skolos
Praeitą šeštadienį buvo prisaikdintas Argentinos 

prezidento pareigoms radikalų partijos dabartinis vadas 
Raul Alfonsin. Naujai išrinktas prezidentas tuojau pri
ėmė JAV viceprezidentą George Bush. Jiedu kalbėjosi 
ištisą pusvalandį. Tai buvo labai trumpas laikotarpis. 
Nė vieno klausimo jiedu negalėjo nuodugniai aptarti. 
Jįedur tiktaį trumpai galėjo paliesti pačius pagrindinius 
klausimus"ir pareikšti savo.pągęįdavimus. Atrodo, kad 
Argentina bus pagfi^uši; siekti draugingų santykių su 
JAV, bet tai bus netolimos ateities klausimas. Reikia 
turėti' galvoje, kad naujai išrinktas prezidentas tiktai 
šeštadienio vakare buvo prisaikdintas, bet Argentinos 
kariai dar tebevaldo kraštą. Karių komitetas nutarė 
perleisti krašto valdymą naujai išrinktam prezidentui, 
bet Argentinos karo jėgas dar tebevaldo Argentinos^ ka
riai. Laimė, kad Argentinos generolų ir admirolų dau
guma nebuvo žiaurių valdymo metodų šalininkai. Ne visi 
gaudė ir šaudė įtariamuosius be teismo. Buvo generolų ir 
admirolų, nepritarusių tokiai žiauriai politikai. Tie ka
riuomenės vadai dabar daboja, kad vyriausybė būtų per
duota naujai išrinktam prezidentui.

Naujai išrinktas prezidentas, geras advokatas ir at
sargus politikas, buvo pasirašęs inauguracinę kalbą, ku
rią perskaitė artimiesiems ir kariuomenės vadams. Kada 
jam teko tą inauguracinę kalbą po priesaikos perskai
tyti, tai kelis svarbius paragrafus jis praleido. Svarbiau
sia, kad jis praleido Ameriką liečiančius paragrafus. 
Prezidentas Alfonsin buvo labai atsargus, jis žinojo, kad 
ne tik Buenos Aires mieste, bet ir provincijoje, valdė 
generolas Nicolaides, o ne naujai išrinkto prezidento 
paskirti kariuomenės vadai. Jaunimas ir gyventojai pasi
pylė į visas didžiąsias Buenos Aires gatves ir šoko, kai į Airės tniėste liko keli atsakingieji Valstybės depaftil- 
buvo prisaikdintas naujai išrinktas prezidentas, bet kai mento pareigūnai, kurie spręs pagrindinius abiejų vals- 
viceprezidentas George Bush važiavo j prezidentūrą, tai tybių klausimus.

J. PUŠĖNAS

SUSITIKIMAS MONTANOJ
(Tęsinys)

— Mes ištirsime, koks yra tas kraujas: žmo
gaus ar gyvulio. Priispažinkite tuojau. Kuo grei
čiau prisipažinsite, tuo mažiau bus sunkumų vi
siems, o ypač jums pačiai teismas bus daug leng
vesnis. Juk štai jau užtenkamai medžiagos turi
me jums apkaltinti, be jokio jūsų prispažinimo, 
paskubėkite todėl, prisipažinkite, bus jums ant 
širdies lengviau ir teismas būs daug gailestin
gesnis. Padarėte, padarėte, dabar žmogaus nebe- 
atgaivinsite, jūs ne pirmoji tatai padarote, viskas 
yra žmogiška. Mes jus atjaučiame ir labai norė
tumėme jums palengvinti, tik jums reikia pačiai 
>au palengvinti ir tuojau prisipažinti.

— Aš visai jūsų neprašau man lengvinti, — 
pagaliau supykusi išdidžiai atsakiau. — Jūs man 
primetate nusiakltimą, kuri aš jokiu būdu nepa
dariau ir negalėčiau padaryti. Aš virtuvės ne
rakinu, kiekvienam ji yra prieinama. Tą peilį bet 
kas galėjo pavartoti ir atgal padėti. Ir kodėl aš 
turėčiau jį žudyti? Mūsų vestuvės buvo sutar
tos, ir rfos vis tiek būtų įvykusios. Jūs galite man 
visai nieke lelengvinti ir manęs visai neuzjausti. 
J s jū>ų tik reikalauju žiūrėti tiesoj o nepasiremti 
tuo, kas jums atrodė. .

Jie mane areštavo ir nusivežė į daboklę. Nie
kad nebuvau bu; usi areštuota ir dabar man. visai 
b° jokio mano k dlės atsidūrus areštinėje, mano

Restauruoti Perkūno narhpi Kaime dabar

i

L IMTUVĄ TARPIA UIINeJE ARENOJE
. Sukaktuvinis VLIKo seimas Detroite, pagrindinės jo

’ svarstįdbų mnVy§> atlikti darbai ir numatomi projektai
Tenią “Vakarų .'Europos poli- rinės ariiėrikičių bą^ėš. Todėl 

iika Soviėtų S^ųngos. atžvilgiu” amerikiečiai stiprina savo jėgas 
gvildeno SĮt; Ldzwaitis, jn, Lie
tuvos aistOvas Vafikane, specia
liai at\-ykęs iš Romos. Jo min
tys nebuvo linksmos. Esą, Vaka-

; rų Europa rtehebjjo. sovietų ir 
lębetikj-JųĮnUi^duiiio. Tai su- * “ **• - -.'i . • - -- T

buvo žihjonių, • daugiausia Perono šalininkų, kurief juodu: 
Būicku važiuojantį Amerikos vičeprežideiitą stipriai 
švilpė. Tai parodė, kad gyventojų'tąiTe\btiyūįAhie^kūS;

• v 7 ; ■ . z, , .*■*/'• k -u S-mĮpriešų. ...5 ... . . .

Atrodo, kad pusvalandžio pokalbyje pats svarbiau
sias klausimas buvo Argentinos generolų kraštui pada
rytos ' 40 bilijonų dolerių skolos. Jie-nuvertė gyventojų 
išrinktą demokratinę Argentinos vyriausybę, kad Įvestų 
krašte ramumą ir sutvarkytų augančias valstybės išlai
das, bet generolai tas skolas dešimteriopai padidino. Nau
jai išrinktas prezidentas pasižadėjo škotas mokėti. bet 
nori gauti lengvatų.

Prezidentas Reaganas, norėdamas padalyti' gražų 
gestą, panaikino prez. Carterio įsakymą nepardavinėti 
Argentinai JAV ginklų, kol krašto valdovai negerbs pa1 
grindinių žmogaus teisių. Prez. Alfonsin labai lengvai 
ši klausimą išsprendė: “Tai gražus JAV.prezidento ges
tas, bet jis yra bereikšmis, nes Argentina dabartiniu 
metu jokių ginklų nesirengia pirkti”.

Lieka svarbus Centro Amerikos klausimas. Argen
tina turi savo atstovus priė Nikaraguos Vyriausybės ir 
padeda sandinistams, tuo tarpu JAV padeda' Nikaraguos 
krašto gyventojams, pataria pravesti rinkimus.

Viceprezidentas Bush išskrido į Salvadorą, o Būenos

nvoUttiu. Girtauti u tarn ytrp- 
džiu gali būti dujų pirkimas iš 
sovietų, mokint į metus apie 40 
milijardų dolerių. Be to, sdvie- 
Lei gali nuolat gadinti vakarie
čius, grasindami dusas sustab
dyti ir tuo sutrukdyti didelę Va
karų pramonės dalį.

Diskusijose VL’Ko pirminin
kas. dr. K. Bobelis pareiškė, esą, 
pastaraisiais metais prosovieti
nės nuolaikos sumažėju sies.

Į JAV bes dėmesį nukreipė 
VLIKo vieepirm. politiniams 

! reikalams dr. K. Jurgėia, mes- 
daanas žvilgsnį į praeitį. Nors 
19-10-41 m. Vašingtono politika 
Lietuves atžvilgiu buvo gera 
(paske’bė sovietinės okupacijos 
n .pripažinimą), tačiau prezi
dentas Roosevellas nerodė di
desnės iniciatyvos ginti Baltijos 
valstybių reikalus. Nenorėjo 
BALFo įsileisti į “National War 
Fund“, tik kan. J. Končiaus 
iniciatyva tai pavyko padaryti. 
Tuo būdu pasidarė prieinamos 
didelės pinigų sumos ’ “Dievo 
paukštelių” (DP) reikalams.,'

Prez. Trumanas tuose reika
luose nesusigaudė — leido pasi
dalinti Rytprūsius rusams ir 
lenkams. Žymiai palankesnis 
Lietuvai buvo gen. Eisenhowe- 
ris, bet jį labai atšaldė Britani
jos ir Prancūzijos laikysena. 
Visdėito Eisenhoweris reikalą 
labai pajudino, sudarydamas 
Kersteno komisiją Baltijos Vals
tybių okupacijos sąlygoms tirti. 
Daugelio musų gerbiamas- prez. 
Nįksonasj taip, pat hevisada bū
va Lietuvai geras.v Jis buvo 
Maskvoje tuo mėlti;, kai s’uside- 
gTrio Romas Kalanta, tačiau; hję- 
pąnaudojo tos progos Lietuvos 
bylai^ psjtidii|ti? tfeūg gerfesnjs 
Llehivai buvo geK'. Haig, deja, 
hėilgaf buvęs valdžioje'. Geriau
sias iš visų yra prez.jReaganas, 
kurio konkretūs anįikbmuiysti- 
niai darbai labai dąug padeda.

L:efuvcs būklės feiytautinėje 
arenoje tema buvo iškelta eilė 

; minčių, ir svąršiyįbsė, ypaė A. 
Kasulaičio kalboje: ai ar verta 
mums visomis jėgomis laikytis 
vien JAV-biu skverno, mažinant 
savo dėmesį Europai? h. ar' ji.a- 
kahkaįnai suprantame, kad iš
eivija šiuo metu nebėra ta. ko
kią buvo 1944 m. ■ c. už kokios 
Lietuvos atstatymą meš kovoja
me? d. ar Sovietų Sąjunga ka
da nors suskils į atskirų tauty
bių, respublikas? e. kas yra mū
sų laisvės kovos draugai? Deja, 
fonas ir kitoms mintims disku
tuoti nebuvo laiko.

A. Rinkūnas
. (Bus daūgiaii)

naujonlis raketomis, prieš ku
riąs sovietai yra suorganizavę, 
pasaulinio masto boikotą.

Sovietų baimei yra ypač pasi
davę socialistai .(V. Vokietijos 
nuolaidą. Geriausiu tam pavyz- 

pasisakė raketas).
^vi^tatns pataikaudama, Va- 

'htTam^j^>&čęVekietij-os, yra ka * kartį Europa jiems dapo didelių, 
'į—' i b-iį t a įrff i jr.y ' , ..

-pasisHke jiz WLLKo rėmimą. r :
^bhtininkų bet vykdmnos griovimo

politikos gyyęiiimąn iššaukta RLB-nė pirmoji tarė:
1. su okupantu negali būti bendradarbiavimo, bet tik

kbVa už tautos laisvę, '
2. VLIĖO ir ALTo griovimas yra talka okupantui,
3. ' MnSf o ji išeivijos veikla turi remtis visų: sutarimu

ir dalyvavimu, o ne saujelės1 frdntinihkų,diktatu,
4. išmintingas.darbų pasidalinimas yra .sėkmingos 

veiklos;pagrindas,
5. ;LB-iĮi_ė^ttV0<įkii'rta stiprinti, bet ne griauti išeivi

jos urganizacįjas — išeivių lietuvybės pagrindą,
6. senūsiosišeivijos atstūmimas ir “nurašymas” yra

nedovanotina klaida. Jos sugrąžinimui negailėtina 
jokių .pastangų, įskaitant ir LB-nės perorganiza
vimą federaciniu pagrindu. < .;-v

L Pasišovusi per LB*hę “valdyti” visą išeiviją, fron
tininkų grupė sukėlė vidaus nesantaiką, atbaidan
čiąj aunithą nuo bet kokios veiklos ir tuo marin
dama, bet ne palaikydama išeivijos lietuvybę.

Netenka abejoti, kad šu laiku sąmoningoji išeivijos
dauguma, kaip ir tautos istorija, šią separatistnię-dikta- _. siūloma vaiku (|. 
toriską frontininkų, veiklą pasmerks kaip nfepaprastai dengti specialiu plastiku, ’kuri: 
žalingą ne tik išeivijai, bet ir visai lietuvių tautai. . apsaugo dantis nuo plyšių.

* * • * • * • ■■ -

— Maryte, ar jūs žinojote, kur ponas Mandus 
laiko namų raktus?

— Sandelių raktus ponas Mandus nian davė 
ir aš juos turėjau, bet namų kambariu raktų man 
niekuomet nereikėjo ir aš nežinojau, kur tų kam
barių raktai yra.

Tuomet įėjo policininkas, padavė raštą tar
dytojui ir. apsisukęs išėjo. Tardytojas, perskaitęs 
raštą, sako:

— Gavau laboratorijos raportą. Virtuvėje 
rastas kruvinas peilis yra žudymo įrankis. Ant 
durų rankenų rasti pirštų nuospaudai yra tams- 
tonas, ponas Mandus. Ką jūs į tai turite pa
sakyti?

— Nieko fiegtdiu pasakyti apie peilį. Duris 
aš atraitoaū to pirmas įėjau į kambarį, todėl ten 
buvo rasti mano pMtū jiuoepaudai....

— O žtatraktas. ^Tardytojas -paėmė iš voko 
maią pfHiiėtriišką liktą. — Ar jūs šitą raktą 
-pastate? ; . į į / .’ , " ’ '

Ponas Mandus .paėmė raktą ii gerai ap
žiūrėjo.

— Panašus. į Mečio kambario raktą.
— Panašus į Mečio kambario riktą.
Dabar tardytojas padavę tą pat i-aktą man.
— Ar jūs tą raktą žinote? . . <
— Ne, -r- apžiųrėjųsi pasakiau. .Tardytoūk 

stipriai į mane pasižiūrėjo.
(Bus daugiau;

Vaka-

širdy virė ir kunkuliavo. Aš nesibijojau.ir buvau 
tikra, kad niekas manęs negali nuteisti, nes aš 
jokiu būdu tokio nusikaltimo nepadariau ir ne
galėčiau padaryti. Mane graužė tas didelis mano 
pažeminimas, kad man užmetamas toks baisus hu- 
sikaltimas. Juk daug kam dabar atrodys, kad £š 
iš tikro esu žudikė. Jei policija apkaltino, vadi
nasi, ji tūri žinių. Koks yra baisus policijos,ne
apdairumas! Kodėl jie neieško tikrojo nusikal
tėlio? y 1

Areštinėje turėjau daug laiko, nusiramifiaU 
ir pradėjau galvoti. Kas gi iš tikro galėjo Mečį 
nužudyti? Kas turėjo piktumą, ir kodėl? Tėvas 
jo tikrai nežudė, Jadvyga taip pat Daugiau nie
ko namuose--nebuvo. Gal kokia moteris iš dirbu
sių virtuvėje nenuėjo namo, bet pasislėpė ir nu
žudė. Gal kas iš svečių buvo kur pasislėpęs? Kete* 
ti dalykai: ąną kartą supiaustė padangas Jad
vygos sužadėtihiui, o dabar štai kas... atsitiko. 
Gal vėl Antanas? Bet jis uždarytas psichiatru., 
nėję ligoninėje. ‘j

— Už kiek laiko jie mane nuvedė į tarilym/h 
kambarį. Ten jau buvo ponas Mandus, ir musą 
akys liūdnai susitiko. Tardytojas sėdėjo už stalo 
ir turėjo plunksną ir popieriaus lapus. ■ .

— Užpelkyte, prašau pasakyti, ar kunigo / 
čio kambarys buvo užrakintas naktį? z ;

— Kada ir kas jo kambarį užrakino, aš ne-., 
žinau. Tik kai rytą apie 10 vai. JadVyga ėjo jo pri-‘, 
budinti, sugrįžo ir sakė, kad jo kamblys už-1 nesinešioju. Jie yra.mano stalo stalčiuje ir ne- 
rakintas ir kad kunigas Mečys neatsiliepia. . užrakinti.

— Kas pirm&s kambarį atrakino?
— Ponas . Mandus.. .
— Dabar noriu paklausti poną Mandų. Ar 

jūs turite raktus nuo visų kambarių?
— Esu namų šeimininkas'ir tūriu kambarių 

raktus. .
v

— Ar virtuvės raktą turite?
— Virtuvės fakto neturiu.
— Ar panelės Marytės JJžpelkytės kambario 

faktą turite*
Ne, rietūriū. , ' .
Ar kunigaš Mečys savu kambario raktą 

turęjo?
— Nežinau; turbūt, neturėjo. Iš lauko mūsų 

namuose niekas kambarių nerąkina, o riaktj iš 
vidaus galimą užsirakinti rankenėle.

r- Ar Mečio kambario Užraktą galima u&- 
rakiati bę rakto? *-

' ' Iš vidaus galima tinkinti be rakio, o iš 
lauko užrakinama tik

— Mečio žudikas,-išėjęs iš kambario; turėjo jį 
užrakinti raktu?

;t — Ta,iR; W jį8 P^1"
—0 per zkUr kitur jis galėjo išeiti ? Langas 

buvo užkabintas iš vidaus; išlipęs per langą, ja 
1b lauko^pa^ėš-irtužkalfiftsi. ‘ '

, — Ar niekas dąa$lu:namuose ar pašalinių 
Mečio kambario rakto neturėjo?

— To aš nežihau/ Aš niekąm nedaviau. Raktų 

užrakinti. l • 4 — Naujiem*. < hieigo Ht luesdsy. Dec. 13, 1983
• -•

* n. afc. A- * ^b. A A as A * 4K, ,Ai *■ ' n -r



Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

T«L: 562-2727 axba 562-272$

GAIDAS - DAIMID
’ I

DR. PAUL V. DARGIS 
OYTOJAS IR CHIRURGAS 

Community klinika 
Medkinog direktorius

lf31 £. Monheim fti, Westchester, 11L 
VALANDOS: 1—9 darbo dienomis

Chicagos Lietuviu Suvalldeciy drau-‘ 
gijos priešmetinis nariy susirinkimas 
įvyks penktadienį, gruodžio 16 dieną,; 
6 vai. vak., Vyčių salėje, 2455 West 
47th St. Nariai kviečiami atsilankyti, 
nes yra daug svainių reikalų aptarti. 
Bus renkama 1964 m. valdyba. Po 
susi rinkimo -— vaišės.

Eugenija Strungys, rast.

GYDYTOJAS l* CHIRURGAS. 
SPiCIALYBt: AKIŲ LIGOS 

WC7 Weet lOtad Str»*t

LIETUVIŲ VASARIO 16 GIMNAZIJA, VOKIETIJOJE

VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresui
NasjięuoB, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 606ttį

riTtv*

iii ii llll III |ji| I I mil I illlii!

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service
....... _________ ........ .... -•............:_____ «______—--------------—

OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI

Mil W. 71af SL TeL 7J7-51W

KAIMIEČIO DAINA

Jau pavasaris. Žilvičio 
Bus dūdų tikrų.
Grosiu linksmas ir be'smičiaus 
Turliu turliu turliurliu!
Dirbu, drožiu — prakaituoju 
Dūdą su džiaugsmu.
Q jau, rodos, lyg triūbuoju:

. Turliu turliu turliųrlių!
’ Štai dūdorius tikras būsiu, 

Taip sau viens tariu. 
Ir ją ėmęs vis tik pūsiu 
Turliu turliu turliurliu!
Taip su ja kiekvieną dieną 
Linksma ir smagu:
Traukiu dainą vis tą vieną 
Turliu turliu turliurliu

S. P

(Tęsinys)
B

Lankėįi Ę^sseno ministeris
1983 rugsėjo 14 mūsų mokyk

lą lankė aukšti Resseno krašto 
ir Federalįnęs vyriausybės; pa- 
reigūnaį. Rytą iš Bonnos atvy
ko Federalinės vidaus reikalų 
ministerijos referentas ūįsijęnie- 
čių pabėgėlių ręikąlams dr. von 

i Kempis, -lįs .^iesbąjdęuo— Hęą- 
j seno socialinių reikalų ministę- 
i rijos pabėgėlių skyriaus vedėjas 
j Kari Mai ir referentas ųžsienie- 
} ėių pabėgėlių reikalanjs prof< 
1 Krauss. Iki pietų jie mformavo-į 

si ir tarėsi su Kųratorijos valdy.' 
__________ ;ba Ųėy. Alf. Bęmątonis, dirękt.,

— Arafatas yra įsi tikinęs, kadį A. Šm(tėš^if,;J.,K.,yalm^as) .if- 
jam pačiam ir jo pasekėjams] ji—nazijo* valgykloje papieta- 
Ičis išplaukti ,iš Tripolio. j vo kartu su mokiniais ir m^ty- 

1 _ ____ _____~ _  Į tojais.

pro-

VASARIO 16 GIMNAZIJOJ
turėtų perimti-Hessenas.

Mokiniai atliko meninę 
grąmėlę. 16-kos mergaičių cho-,
colio padainavo' porą liet, daine
lių, orkestras pagrojo porą liet, 
liaudies šokių melodijų. Živilės 
Grodbergięnės vadovaujama tau 
iinlų. šokių - grupė sušoko porą 
tautinių šokių.

Minister^ A. Člaus* Hes^eno

dirękt. A. Špūtąs, Kųratorijos 
valdybos pirmininkas tėv. Ber
natonis, ižcūninkas J. K. Valiū
nas ir Vokietijos LB Valdybos 
reikalų veaėjas J. Lukošius) dar 
porą valandų tarėsi dėl nąujo 
oendrabučio beri ūkanas statybos 
ir pilies remonto. Nutarta pir
menybę teikti bendrabučio sta- 
lyoai. Sutarta š. m. lapkričio 8 
11 vai. susirinkti Romuvoje su 
konkrečiais planais kaip rinan- 
suoti naujo bendrabučio statybą 
ir kada pradėti.

Prieš grįždamas į Bonną, dr. 
von Kempis apalnkė vokietjjps 
LB Valdybos būstinę, susipaži
no su jos patalpomis ir raštinės 
darbu.

- Apie aukštųjų, vokiečių lanky
mąsi gimnazijoje palankius pra
nešimus su fotografijomis iš- 
spausaiflo trys dienraščiai —

į namperheimer Zeitung, Mann- 
I iieimer Morgen ir Bergstraesser 

Echo. Pirmasis savo reportažą 
pavadino. — Būtinai reikalingi 
pagerinimai, antrasis — Hūtten. 
leido mokslavietė neturi lygios 
■pasaulyje,/; ir trečiasis — Su 
Kennhofo pilimi Hessenui atite-? 
ko tatsyrae reikalingas objektas.
Tarėsi lietuviu, latviu ir vengrių 

gimnazijų vadovai
š. m. rugsėjo 29 Miinchene, 

riaus de Begegnunč, posėdžiavo 
latvių, lietuvių ir vengrų gim*

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

FLOBI DA

itrr, nunciųrvav vus.ariu ** 4 Į^ĮVO kti pavernejimą
mtind Maul, aiclfit. prof. Beck. Nors. Hessenasturi finansinių

sįįftkutnų, t*et jo ^vyriausybė rū-

kojų yž gražią dovaną — lietu-

/

aawf—te

HELP ¥OUR HEART FUND

HELP YOUR HEART

3 •
i '

St Petersburg, Fla. 337jLf
TeL f 8132 >21-420t

Leidimai — Pilna epdretet 
ŽEMA KAINA 

Priimam Mister Chaz* 
ir VISA kortele*.

VifiUKAS. TeL 925-ME1

-< INKSTŲ, PŪSLES IK 
PROSTATOS CHIRURGU* 
1454 WEST ttrd STREET 

.Vsiaador antrad. 1—4 poptet

perthęjB^’^iįęįistras irHūttęp- 
tęldo viršaitis^ . Tik bendromis 
jėgomis gali ’pavykti tą kultū-

Rrostatos, i nk etų ir šlapume 
. taku chirurgija.

siriilkusius, dėkojo šeimininkams 
už nuoširdų • priėmimą ir supa- 
žjndfenjią su’ mokykla bei jos 
daf^g .s^ygjmis. Kartu su gim.

AteTtuatee irerlrrtuttynMi 
ii frairiy aMwmy.

ANTANAS VILIMAS
TeL X7S-1U2 aite 3744994

U WITS ttottee, 1110 AM bang*

M0 Hft street

ChiteRe, HHnoa EOSŽf 
TfM.

■1
PERKRAUETYMA1

Išvykus ministeriui su palydo
vais, fcpmųnaliuių vietos įstai
gų vadovams ir laikraštinin
kams, visi kiti ('d!r. von Kempis, A. Šmitas ir Alina Grinienė, 
prof. Kraus, K. Mai, prof. Beck, Vok. Liet. Biuletenis

nei mo buimistras Gilbert Die
ter, HūttenjeWo viršaitis Ęd- savo jqiltiyjjfy paveldėjimą,

i Popiet atvyko Hesseno sočia- j ros paminklą išgeioeti. Priminė 
Į lipių reikalų ministęris Armin geną 'Hesseno tradiciją yžsienie- 

lauss su savo, palyda, Lampert- čiųsiie tik svetingai priimti, bet 
•• JUOS ir remti, paaedant puose-

JEAN VANCE ir GEORGE SORLNI

Aikštes automobiliams pastatyti

Laidotuvių Direktoriai

TeL RE 7-12132424 West 69fh Stręet

k

1424 South 50th Avenue 
Cicero, Ill. 60650 

Tel: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINE

Patarėjai ii laidojimo direktoriai:

mm 8^0 iki R-4G t,l ryte.
WOPA - 14WAM 

U*iųliue|,qm iflmOav rtvdi 
Marquette Parte.

Vcdala — Aldam Devtet 
Tatefj 774-1S43

?J» So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL <OC29

Tnetuvos Aidai
MkZ| BRAZD1IONYT*

yįtoi Uiįoe a WCKV stotim.
tengi 14Č0 AM

I HEART

TĘVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Atskubėjo ir vokuęęių spaudos- 
atstovai. Apžiūrėję gįnūiąĘiją, 
berniukų ir mergaičių bendra- •- jauslųjį ir turgtų sąlygas vykdy
to učius bei Romuvos sodybą, vi-j įjį uždarinius. Pagyrė mo
si susirinko į pilięs sąlę.^ Čia" ....
juos pasveikino direktorius A.
si susirinko į pinęs sąlę.^ Čia! kytfitjus ir auklėtojus, su pasi- 

šventimu dirbančius liet, jąuni- 
šmitas. Jis paaiškino, kokios svar mo labui- Įteikė yiltį, kad ben- 
bi ši mokykla lietuviams, nes jęggaįs bus padėti tvir-| nazijų direktoriai, ukrainiečių

t yra vienintelė gimnazija Vakarų įX pagrindai ateities darbui. De-( bendrabučio 
Į pasaulyje, nušviesdamas gos isto- 
! riją ir dabartinį vųidmenį. Mo

kyklą dosniai remiai Federali
nė vokiečių Vyriausybė. Paramą 
.e ke ir Baden - Wiittembefgo 
kraštas. Dabar, kai Romuvos} 
sodyba perėjo į. Hesseno kraštą, 

i našta iš Baden-Wurtteabergo

VANCE FUNERAL HOME

ir universiteto 
Miinchene bei lenkų gimnazijai 
steigti komiteto atstovai ir Haųs 
der Begegnung direktorius dr. 
Mąurer. Lietuviams atstpvavp 
Vasario 16 gimnąijos direktorius J

LAIDOTUVIŲ KOPLiČlA
1

'J

PINEAPPLE SPARERIBS
Pork tad fruit go well together, and the combination of 

^areribfi with the nreet and sour taste of pineapple it a naturaL
Before being cooked over a charcoal outdoor grill, spare* 

nbs should be precooked by being boiled until trader. Thia 
procesą of partial cooking is called parboiling.

If you are imabte to devote the time or the refrigerator 
space to the marination procedure in thia recipe t just omit the 
step. The rite wffl a little le^s of phreappie, but they*! 
ctill be quite delicious.

This rather robust dish b Ideal for a barbecue party. Foe 
hr^r groups, allow 1 pound of sparerite for each person and 
increase the amount of basting sauce accordingly. Ąeęompany 
the rite with cold potato or fnacaroni salad, diced tomatoes, 
toasted French bread, and the pineapple sauce for dipping.

Grilled Pineapple Spareribs
DtgrHi of difficulty: Ecsy 

ne: 1 hour, phu 1 dajf of 
tturinaibi^ 

iiatg:
po«a4> NMiwhav, 

trimmed of excw {at
large can ( 46 ox.) 

pfri. ippta Joies
can (8W os.) crushed 

pineapple, uadrained

S&rvingt: Six 
CtrtzModersbi

K 
3 
2 
i

ek>vee girlie, minced
■ tables liuCT

teewn ts-grr 
Ublespoess* vegeią

teaspoon >
Parboil the ipgrerib h simmering water for M shu H. 
Place the rite W a roasting pan and j>oar the pinetppM 
over them. If the juice doesn^t ųfdįte nte,

off with water. Refrigerate for 24 houra.
a MerawMe. prepare the basting sauea. Combbx &e 

crushed sod its Squid, the wine, lemon jukš,
eoy sauce, aacfsaees or sMar« ofl rad pepįMl U « 
Bnng to a boŪ rad simmenor 10 minuted

te

etedium hot fbe, and cook, turning fręąyęntly, taf 30
< During the last 15 ftueytee o< e^Jųg, tettg OW® wh 

the pineapple sauce, saving soase of it to eerre wttErthe rite, *
• Remove ribs to a warm platter, cut teto xfo^

and serve.
A Cousuma* Service from the CYAN A VID AoicuLUatJ

4348 So. California Avenue STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

TeL — 523-3572

11Q28 Southwest Hw?-» Palos Hills, Illinois 
TeL 974-4410

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003

— Naujienos. Ch’c-soo, -R, TU. Tuesday. Dec**n>ber 13, 1983



Vietoj deguto, Alfonsui Nakui 
reikia daug medaus

nę ir dar pavsišlno. Tai tikri 
.«‘.aclianovieėiui.

An'anzs Mrrma

ko nėra? Tad mes galime pasa
kyti. kad ir Amerikos nėra, ar 
jie tuo patikės? Dar jie pareiš
kė, kad jų valstybinės sienos yra 
šventos ir niekas jų negali pa
liesti. Jei nėra Dievo, tai iš kur

CICERO
ALTo tarybes ir valdybas 

pesėdis

Sukaktuvinio VLIKo seimo 
reportaže, paskelbtume Drauge 
š.m. lapkričio 25 d.. A. Nakui 
labiausiai užkliuvo RLB pirmi
ninko dr. V. Dargio sveikinimas 
ir auka. “Deguto šaukštas į m<‘- (
daus puodynę buvo dr. V. Dar-jjie pasisavino tą šventą žodį? 
gio sveikinimas, nes jis kalbėjo 
\..d. BLB-nės vardu, tartą žodį 
pasaldindamas reorgų 509 dol. 
čekiu (ar tik tiek kainuoja sei
mo rengėjų prestižas?!). Pats 
dr. V. Dargio žod’s anaiptol ne
buvo užgaulus, niekuo nesisky
ręs nuo kitų. Užgauli jo atsto
vaujama organizacija, kurios 
nėra, bet kurią galėčiau pava
dinti vėžiška liga LB kūne -- 
rcorgonama ar reorgema”.

Kažkodėl A. Nakas nedrįso pa
minėti, kokią sumą dolerių pa
aukojo Kamantas, atstovaująs 
PLB, nes LB per Vasario 16-os 
minėjimus pasišienauja nema
žai' dolerių, tad aš manyčiau, 
kad ji privalėjo nors pusę grą
žinti VLIKui, tai yra maždaug 
apie -830,000.

Ar A. Nakas nebus lankęs ru
sų komunistų žargono kolioji- 
mosi mokyklą? Rusai komunis
tai, užgrobę Lietuvą, ūkininkus 
vadino buožėmis, o partizanus 
banditais, kadangi jie išdrįso 
kovoti už tėvynės laisvę.

“Užgauli jo atstovaujama or
ganizacija, kurios nėra”. Jei jos 
nėra, tai apie ką tamsta, A. Na
kai, kalbi, ir ko tamstai nervuo
tis? Rusai komunistai nervuoja- 
si ir vaikams neleidžia patar
nauti mišioms, aiškindami, kad 
Dievo nėra. Jei Dievo nėra, tai 
koks jų tikslas kovoti prieš tai,

Paskutiniame Cicero 
skyriaus valdybes ir tarybos po
sėdyje buvo prisimintas ir pa
gerbtas ilgametis Cicero miesto 
paraigūnas a.a. Jonas Kimbar-I 
kas.

Metiniame ALTo suvažiavime 
dalyvavęs skyriaus atstovas i už. 
Stasys Dubauskas p'anešė, k.d 
suvažiavime iškelti klausimai, 
nors buvo kitų atstovų paremti, Į 
nebuvo svarstyti. Dėl OS1 bend
radarbiavimo su Sovietų Rusijos 
saugumo agentais reikia rašyti j 
senatoriams ir kongresmenams.

Motušienė

Kaip LB, taip ir p. A. Nakas, 
dabar savo nelikusius darbus 
nori nuslėpti, meluodamas, kad 
RI.B suskaldė LB. Be to, BLB 
tuos LB darbus ir bendradar
biavimą su ckupanlu kelia aikš
tėn. Dabar LB frontininkai, ma
tydami, kad jiems nepasiseks 
ALTo ir VLIKo sunaikinti, tai 
pasisiūlė, kad reikia dirbti kartu 
ir turėti savo atsiuvus. O ar 
atsisakė Vasario 16-osios aukų 
rinkimo ir AL'l'o bei VLIKo 
silpninimo?

Kodėl A. Nakss nenurodė R LB 
atsiradimo priežasties ir nenu
rodė nė vieno fakto, kur kokius 
blogus darbus RLB dirba? O 
LB jau parodė, ir jos kultūrinin
kų grupė, pakviesta generolo P. 
Petronio, buvo nuvykusi pagar
binti okupanto ir užmegzti kul
tūrinius ryšius. Kodėl A. Nakas’ zui Mikuliui, 
nieko nerašo apie tų ryšių už-! prie Cicero miesto valdybos iš-j 

kilmes praves .
vicepirm. inž. Stasys ■ Dubaus
kas.

Pirmininkė 
pranešė, kad, kaip ir kasmet, 
gautas iš Cicero Miesto valdybos 
sutikimas, Vasario 16 prisimi
nimui, prie Cicero miesto valdy
bos iškelti Lietuvos tautinę vė
liavą. 1984 m. ji bus iškelta va
sario 11 d. 12 vai. Ją iškels jūrų 
šauliai, vadovaujant pirm. Juo-j 

. Vėliava keliant.! £ •

MmmL žemi — F«rda»ln»wi 
RIAL ISTATI FOR SALI

sveikais Naujais metais.
Rožė Didžgalis, koresp.

REALESTATE.
Mamai, žaifiį — P»t ii* rtaMt 1
RRAL ISTATI FOR SALS
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DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: 

'<UTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, DL TeL 847-774?

BUTŲ NUOMAVIMAS
* NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

♦ NOTARIATA5 • VERTIMAI

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

mezgimą? Indija jau išvijo iš 
savo valstybės rusų komunistų 
kultūros centrą, kadangi rusai 
Įsidrąsinę pradėjo kištis į Indi
jos vidaus reikalus. O LB siun
čia savo kultūrininkus užmegz
ti kulūrinius ryšius su okupan-1 
tu. ~ - -
Lietuvos laisvinti, bet esamą 
vergiją patvirtinti, kad “mes 
prieš okupantą nekovosime”. Už 
tai okupantas ir pasikvietė sau 
patikimuosius, apmokėjo kelio-

Klubas nubalsavo turėti pen
kis susirinkimus per metus — 
kovo, balandžio, birželio, spalio 
ir lapkričio mėn. Dauguma tam 
pasiūlymui pritarė ir nutarta 
šaukti susirinkimus antrąjį mė
nesio sekmadienį 1 vai. popiet.

Taipgi klubas nutarė pasvei- 
ALTo”'valdvbosikinli su šventėmis: Naujienas, 

Barčus, Brazdžionytę, Dariaus 
ir Girėno postą. Paskirta kukli 
auka.

Buvo ir 1984 m. valdyobs rin
kimai. Valdyba yra šios sudė
ties: pirm. Paul Masilionis, vice-

INCOME TAX SERVICE
5529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

~ ~ - - ~iittw — ■ rniiiii~iiiiiii t ~ ~

NAUJIENOS APLANKYS KASDIENA

J
Vasario 12 d., tuojau po lietu-! 

viškų pamaldų, 11 vai. 45 min.Į 
Šv. Antano parapijos salėje bus

. Tad LB nenori okupuotos Lie‘“™s nepriklausomybės pa- pirm. Joseph Povilonis; nutari- 

Lietuvos Krikščionių Demokra-j sakė iš pareigų, jos vietoj buvo
ti! Sąjungos Centro valdybos išrinktas naujas rast/ Benedict 
pirmininkas Vladas šoliūnas, o Jurėnas; finansų rast.' Bernice 
meninę programą atliks solistė, Žemgulis, kont. rast. Josephine 
Margarita Momkienė. J Masilionis, kasos globėja Jennie

Pirm. dr. Motušienė paragino Povilaitis, kasierius -Matt Povi- 
remti šv. Antano parapiją ir jos laitis, korespondentas Benedict 
ręngiaųią bazarą. Z. Juškevičie- Jurėnas, ligonių lankytojas Paul 
nė pastebėjo, kad reikia remti) Masilionis. ' ' i
ne vien religinius, bet ir mūsų j _ . '
tautinius reikalus. ’ Rnv<ni --

Sovietų Rusijos daromas lie
tuvių tautos naikinimas bus mi-

Visuomenei ir paskiram asmeniui Naujie
nos dabar yra reikalingesnės, negu bet kada.

Todėl Kalėdų ar Naujų Metų proga Nau
jienų prenumerata yra ideali ir prasminga 
dovana tėvams, vaikams, giminėms, drau
gams, kaimynams, pažįstamiems, seneliams' 
ir kitiems.

Naujienos padės Jums išlaikyti giminės ar bičiulių 
artumą, nežiūrint nuotolių, ir bus ištikimu ryšininku vi
sai išeivijai, kovojančiai už savo krašto laisvę.
PRAŠOM NAUDOTIS PATOGIA UŽSAKYMO FORMA

Siunčiu $45. Prašau siuntinėti Naujienas Chicagoje 
kaip kalėdinę dovaną metams (pusei metų $24). Kitose 
vietose — $40, pusei metų — $22.
VARDAS, PAVARDĖ .......................................... ..............................

NR. IR GATVĖ ............... .............. .....................................................

MIESTAS VALST.

ZIP CODE

Siuntėjo Pavardė, Vardas

Adresas:

minėjimas. Kalbės mu rast. Rožė Didžgalvis atsi-

i Knygų revizijos komisijon iš- 
j rinkta Helen Wengeliauskas ir 

Mr. bei Mrs. Jurėnai. Sausio 
nimas Ciceroje l984“m. birželioi8 dieną 1 val' jie susirinks Pas 

■ - - ,j Bernice Žetng'ulis.
Po susirinkimo buvo vaišės ir 

labai malonus pobūvis. Taipgi 
gimtadienio proga buvo pasvei
kinta Josephine Masilionis. Jai 
buvo sugiedota Happy Birthday, 
o ji pavaišino- .namie keptais 
tortais, pyargaičiais.
Metinis susirinkimas bus šauk

tas kovo 11 d. 1 vai. po pietų.
Aš visus-sveikinu su linksmo

mis šv. Kalėdomis ir laimingais

mėn. 10 d. 11 vai. 45 min. šv. 
Antano parapijos salėje.

S. Paulauskas
‘ A

Piliečių klubas
Amerikos Lietuvių Piliečių 

Pašalpos klubo priešmetinis su
sirinkimas įvyko lapkričio 19 d! 
Jis buvo gausus, atsilankė gra
žus būrelis narių.

Pirm. Paul Masilionis prane
šė, kad yra mirusios dvi klubo 
narės — Julija Gagelis ir Della 
Ketvirtis. Klubą. labai apgailės- • 
tavo gerą darbininkę. Buvo su
teiktas gėlių vainikas. Abi buvo' 
pagerbtos atsistojimu ir vienos 
minutės tyla, o šeimoms išreikš
ta gili užuojauta.

Nutarimų raštininkės per
skaitytas protokolas ir kitų val
dybos narių pranešimai priimti 
vienbalsiai.

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS

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

t

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

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

LIETUVOS VYČIŲ KŪČIOS

Lietuvos Vyčių Sendraugiai 
rengia septyniasdešitmąsias tra
dicines įkūėias sekmadienį, gruo
džio 18 d., 2 vai. popiet. Vyčių 
salėje, 47-ta g-vė ir Campbell. 
Bus įdomi programa ir dvylika 
šaltų patiekalų. Bilieto kaina 
8 dol.

Kviečiami visi lietuviai į ma
lonų pobūvį atsilankyti. Rezer
vacijoms skambinti 847-9495 į 
(Vyčių salė, 6-8 v.v.), 376-4216, 
(Raudienė), arba 778-1036 (Ga- 
balienė).

“Nes -Dievas taip mylėjo Pa-, 
šaulį, jog davė savo vienagimį 
Sūnų, kad kiekvienas, kuris JĮ 
tiki, nepražūtų, liet turėtų am
žiną gyvenimą” (Jono 3:16).

Maloniai kviečiame pasiklau
syti šios radijo programos šian
dien 8:45 vai. vakare banga 
1450 AM per “Lietuvos Aidus”.

Sekmadienį 9 vai. ryto radijo 
banga 1490 AM per Sophie Bar
čus išgirsite “Ar jis nenuosta
bus?”'

Malonėkite pareikalauti Jono} 
Evangelijos knygelės. Mūsų ad
resas: Lithuanian Ministries, 
P.O. Box 321, Oak, Lawn, Ill. 
6(1451.

e Žemė yra 93 milijonus my
liu atstume nuo saulės.

1

KAM MOKĖT! NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.

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

2 aukštu mūrinis- Pirmame aukšte 
6 kambariai, 3 mieg. Antrasis aukštas 
padalintas į du butus. Batų siuvėjų 
•dirbtuvė rūsyje. Geros pajamos. Lith
uanian Plaza Court (69th St.) ir 
Washtenaw.

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St 
Tel: 436-7878

MISCELLANEOUS 
įvairūs Dalykai

PUPS ALL BREEDS
> • - v ■

A.K.C. “R” & some mixed.
By private breeders.

Taking Christmas orders now.

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

a T T TT f T T A”

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.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chieagcs miesto 
Dirbu ir užmiesčiuose, tret), 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTI! 

4514 S. Taiwan Ave. 
Tel. 927-3559

DĖMESIO
62-80 METŲ ĄML VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkams. 

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

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

< •_______ • , . > J *■ - -

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

ARVYDAS KIELA ;
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629
434-9655 ar 737-1717

LalkrodžUi tr hrtajenyW 
Pardavhoas h TiiiymM 
2644 m StTMT 
T»L REpubltc 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą;
- -J, JT . ' - ■*

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų
> VISIEMS LIETUVIAMS LINKI

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU:

A. LAURAITIS
V. RASČIAUSKAS

IR VISI DARBUOTOJAI

Sudarome dokumentus giminėms iš Lietuvos iškviesti, 
Ruošiame ekskursijų ir pavienių asmenų maršrutus į Lie
tuvą ir j visus pasaulio kraštus pigiausiomis kainomis ir 

geriausiais patogumais.AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 So. Western Ave., Chicago, III. 60643 

‘ Tel.: (312) 238-9787-8

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis. V ■'

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

P. NEDAS, 4059 Archer Avemn. 
Chicago, 111. 60632. T»I. YA7-59W

JIriaminic® Syrup 
1 riaminidn® Tablets 

or 
Triaminic-12® Tablets

For Allergy Relief 
that’s nothi to 

sneeze at

toc, LtoeoK Neberia 665OL

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nuo 
b vai ryto iki 6 vai vakaro, 

šeštai: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL d. 
h pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
1849 West S3rd Strwt

Chicago, DL 60629— Prezidentas Reaganas pa
tarė Amerikos mokytojams būti 
reiklesniems. Jeigu nereikalaus, 
lai vaikai nesimokys.

■k
PIRKIT! JAV TAUPYMO RONUf

6 — Naujienos, Chicago, 8, Hl. Tuesday, December 13, 1983

ad v o katu draugija
V. BYLATTIS

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet 
Šeštadieniais pagal susitarimu

4606 S. KedzI. Are. 
Chk»go, III. 60629

Tek? 778-8000


