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SUKTAS SENATORIUS
TEISME PRALAIMĖJO

VLIKO SEIMAS DETROITE

KINIJOS PREMJERAS PRALEIS

1SR3 m. lapkričio 12-13 dieno
ms VIJKo seimas poserižiavo
etroite-Southfield, Mier., l)ie> Apvaiztlus parapijos Kullūs centre. Dalyvavo 38 atstovai

burge, Vokietijoje, buvo atnau
jintas VIJKo veikimas. 1055 m.
TARSIS APIl
natorius Harrison Wiliams Jr. f
PASIŽADĖJIMĄ PADĖTI
VLIKas persikėlė į Jungtines
paėmė $56.G4M) kyšį ir norėjo I
Amerikos Valstybes ir 1964 me
laimėti bylą. Jis norėjo įrodyti. |
WASHINGTON, I
pasibaigs ginklų pa rd
tais persitvarkęs, tęsia savo
kad FBI agentai neturėjo teisės;
jos premjeras žao Z
nas
ivanui.
darbą.
duoti jam tekio didelio kvšio, ’ ..
. .
riką pasižadėjo pardueti
2. VLIKo valdyba, keičiantis
bet jis padare 'Klaida, paėmė pi-<
.. . . ..
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.
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nusi.eido
Honok.m
aerodrome
pasienio saugumui reiJAV Lietuvių Bend- tarptautinėms sąlygoms, bendran.gu= ir Ivlėjo.
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i Premjeras apžiurėjo
> elektroninius ginklus,
ptrni įninkąs dr. A- Į darbiaudama su diplomatine ir
Senatorius išdėstė vira reika- gaivino vietos gėrimais ir ps&i-Į bet Ku rijos vyriausybė turi pa-ikonsularine tarnyba, Amerikos;
lą ir kreipėsi į aukštesnį tei mą,, džiaugė nepaprastai įdomia Ha- j žadėti taikiri sugyventi su kaiSeimo melu buvo plačiai ap- Lietuvių Taryba, Lietuvos Lais- Į
1 kad dar kartą svarstytų jo by ią-. vajų gamta.
j myriais . nesiveržti į kaimynų
žvelgia tarptautinė padėtis ir* vės
"
‘
~
.
Komitetu,
Pasaulio
Lietuvių
1
.ir panaikintų bausmę, bet aukš-Į Sekmadienio vakare premje-1 žemes, Kinija suprato JAV tarpLietuvos laisvinimo problema. Bendruomene, atskiru kraštu
tesnis teismas atmetė jo prašy- • ras žao, patarėjų lydimas, iš-j taut ne puiitiką ir priėjo išvadą,
\pie "Vakarų Europos tarp^.u- bendruomenėmis ir organizacimą. Jeigu jis būtų pinigus pa- skrido iš Havajų į šiaurės Anie-j kad ta p
inę pvdiliką Sovietų Sąjungos jomis, memorandumais, laiškais
lanuoja veržtis Į
■ ėmęs ir tuojau juos atidavęs . riką. Kinijos premjero lėktuvas į na. Kinij;
itžvilgiu*' pranešimą padarė. ir asmeniniai be atvangos krei
Į teismui, būtų kitas reikalas, j sekmadienio naktį nusileido
Lietuvos atstovas Vatikane Sta- pė laisvojo pasaulio vyriausybių.
Kinijos premjeras trečiadienį
; bet dabar jis pinigus pasiliko ir.Hamptone, Va. Ih-emjeras f
vs Lozoraitis. J Lietuvos Isis- Į tarptautinių organizacijų ir ins-j
norėjo parodyti, kad FBI a -u-Įleido naktį vietos viešbutyje, tikisi baigti pokalbius su prezigvildeno sim- titucijų dėmesį į Sovietų Sąjun-1
Atskridusį premjerą pasveikino. deniu Reaganu, o ketvirtadienį
i tai kalti.
gos įvykdytą Lietuves aneksiją
- Selwa Roosevelt, JAV protokolo į jis planuoja skristi Į Kaliforniniųs, dr. K. Karvelis, A. J. Ka- kaip tarptautinį nusikaltimą, rei
šefas.
Į ją. Jis {įlanuoja susitikti su KaKLASTOJA PREZIDENTOi
sulailis ir dr. D. Krivickas.
kalaudama, kad būtų imamasi
Pirmadienį Kinijos premjeras j tifomijoje gyvenančiais kinieREAGANO KALBAS
■Apie VLIKo susikūrimą kal priemonių, kad Sovietai pasi
x’iaavac irc Į praleido apžvelgdamas William įčiais. Jis nori apžiūrėti KJiforbėjo vienas A'LIKo steigėjų ir trauktų iš Lietuvos ir būtų at
. J *
* * ,' ' n" ria- —
Į burgo istorines vietas, pamatė. nijos pakraštyje esančias kelias
pirmosios valdybos vicepirmi- statytas Lietuvos suvereninių
vietų KGB tanai vykusiai-klas-. senas miesto
-r aj)žin..ėjD ’ dumtuves. Jam rūpi ne tik Kali
teisių vykdymas.
fo ja JAV prezidento R. Reagano L Us
pxs.atus
Į^mijos gamta, bet ir žmonių
Fondo klausimais pranešimus
Vienas iš svarbiausių dalykų
Į kalbas ii d-' ma ang
-p
Williamburgo premjeras 1 gyvenimas. Atrodo, kad premjepadarė T.F. tarybos pirminin- laisvinimo veikloje buvo ir yra Į
banitems žmonėms. Sorie.ų sau-jailjcmoi)diu-atvažiavo į Wadi--ras yra pasii-yžęs kvięsti kinieinformacijos darbas. Sovietų
gurno agentai moka ta.p y> au- j rngtona, kad galėtų susipažinti, čiu> grįžti į Kiniją ir padėti s.ipirmininkas J. Giedraitis ir. Ka- Sąjungos imperialistinei ir gė
siai klastoti kalbas, kad tik la-1
^nreri^os ūkiais, keliais, dirb- moderninti Kinijos pramone.
cJFira-i nbcidinei pdliIik^-Tdinšviesti ir
pramonės' šr-j—l^rniviilesjjota dremr KaŪfc rVTC1US.
nuolatiniams žmogaus teisių pa
bšli tą klastą.
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tnįjoj,. premjeras skris į New
žeidimams
okupuotoje
Lietuvo

Prez.
Reaganas
savo
laiku
kaL
i
\
n
tradicn"<i
VLIKo veiklą vietinėje ir
premjeras i Yorką. Jis nori susipažinti su
je
regištr&oįi
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skelbti,
VLIKas
tėjęs
su
pdni
3
Thatcher.
Liauju
a|vvko
Rdmus_ pačiu New York u, su tarptai.tihwptąutinėjęrpĮetnHjc>.išs2miai
leido ,^-^ėl4^ir;Ęltcs bidden i us
s.masyėjo apie vidutinio dy*M<ar 1>rez^taS Reaganu iški;- ‘ne organizacija, su Amerikos
nušvietė VLIKo pinįięmkas d r. 116111^^^1^.jgrancūM^ę^?
atominių raketų puohnią.
# Įiriemė. '
į susisiekimu ir keliomis New
K. Babelis, išr«škęs. viltį, kad
nų,,- i^ių/ka Ib^nii^r
■zidenUs
pasakęs;,
kad
Vokietija
Į
,
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ei
a
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ri
visa
enę
-Ybrku -dirbtuvėmis ir miesto
penktojo organizacijos' dešimtį
l«(tnfrūs. -,siisijiišiirš7su Lietuvos
sudaranti pavojau Ponia T-bat- j fer^siinu, kuriuos plaauoį apl jįpyiįnkė ftjW
problemomis, finansiniai rėme ir
cner paklaususi, ar prezidentas tarti
- - su prez. Rea-ganu. Pats; - >exms<i:enĮ
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Kinijos premjeras Žao Zijang sekmadienį pssiekė Havajų
premjeras atsi
:jnpeijja ir bus. atstalyla-LĮętiL
remia
Vatikano
ir
Romos
radijo
turi
galvoje,
Vak.
Vokietiją.
Jis
salas o sekmadienio naktį atskrido į Hampton, Va. Pirmavos nepriklausoniybė. PapildoSvalbiausias klausimas — Ame sveikins su Amerika ir išskris Į
atsakęs
teigiamai.
Vokiečiams
taniybųL (anksčiau Madrido ir
dferiį jis apžiūrėjo kelias istorines vietas ir išvyko .į Wasli,,
...HBk&s pažadas sumoderninti Ki Kanadą, kur planuoja pralėkti
.
Filipinų
radijo)
^bendradarbius.
paskaičius
si"
klastota
pranešei
sįė-L
ingtoną,.
Prezidentas
Reaganas
Kinijos
premjerą
priėmė
aąriait dr.K.Jurgėia.dr. E.
' 1
Mijos ^pramonę.
Kinija zmo. t~„iKad- bent .pora dienų.
mą,
jie
suprato,
kad
prezidentą^
>4;
VLIKo
pirmininką
i
—
St.
antradienio rytą, žao Zijang Amerikoje praleis 8 dienas.
maniėhė ir V. Jokūbaitis, ir EĮ'jais nepasitiki. Iš tikrųjų, tokio1 ivisa’tąi brangiai kainuos, bet jis
tris“ įmndizų 'k^bT“^daktorė Kauys. M. Krupavičius, .L Ma
.prašys prezidentą, kr.d visas tas.' WASHINGTON, DC.— Kiek
pokalbio visai nebuvo. Jis — tik :procesas būtų galimai pigesnis.. vienais metais vis didesnis jucd.itutėms, A. Trimakas, V. Sidzi
KGB klastojimas. ’
Prezidentas Reaganas prižadėję j xižįų skaičius Įlenda į valstybe
ėjo darnioje, ir pakilioje nuotai- kauskas, K. Valiūnas ir K. Bobeli$5— lankė JAV, Kanados, Pietų
padėti, patardamas naudoti Ki J nę tarnybą. (— KGB agentai mokėjo taip nijos inžinierius, baigusius mo-i 1982 metais į viso krašto įvsiAmerikos, Australij os, Europos
suklastoti praetiais metais prej. ■ dėmios fizikos kursus Ameri-įrias valstybines įstaigas įsibroę, ’ kraištus, s u p a ž indindami tų
AMERIKOS GINKLUOTOS PAJĖGOS GALI IŠVYKTI
VLIKO SEIMO PAREIŠKIMAS
' Reagano pasakytą kalbą, kad" .koįe. (kraštų lietuvių visuomenę su
} vė 5.160 juodaodžių tarnautoj
ANKSČIAU Iš LIBANO, NEGU IZRAELIO KARIAI
; DĖL LIETUVOS BYLOS
rasai tuo patraukė savo pusvif
Lietuvos laisvinimo problema
Kinijos premjeras, jiačioje Ki uo tarpu 1983 metais į valsty
BEIRUTAS, Libanas.— Izrae- rėti su dabartine Libano karino- dalį vokiečių.
ir megzdami ryšius su užsienio
nijoje bekalbėdamas su laikraš ines pJžtigas koją įkėlė 5,6C.‘>
Seimas, išklausęs pranešimus (tarnybomis, žymesnės delegaci- lio kariuomenės yadovvbė pra- j mene ir su vyriausvfoe. Drūza:
tininkais, pareiškė, kad Tarvano i juodaodžiai,
— Vokiečiai išaiškino, kad te
apie 40-ties metų VLIKo veiklą, jos buvo suorganizuotos į Hei- nešė. kad Izraelio kariai nesi-; išmušė ‘libaniečius karius iš ko
klausimas tapęs jau visai
as žinias surinko ir pa. ke’Isinkio ir Madrido konferencijas renčia pasitraukti iš Libano te- lių "Bekos slėnio pozicijų.
roristai planuoja išsprogdinti reikšmis. Kinijos pramonės
skeliba, kad:
Vieningas politinių studijn
• •
• f
.
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Vakarų Vokietijoje JAV kari moderninimas yra pats pagi
1. 1943 m, lapkričio 2 d. vo ir į -Europos Pariamento sesiją, ritorijos. Dabartiniu metu Izraeras Washingtone. SpecialLibano vvriausybė turėtu
nes bazes. .
. lis turi savo dalinius įvairiose
(Bus daugiau)
kiečių okupuotoje Lietuvoje bu
Į kontroliuoti Libano radi-’o stori,
linis klausimas. Jis žino
Libano vietose. Izraelitai atšau
vo sudarytas VLIKas. Paskelbus
(Elta)
dar didesnis juodaodžiu
tas
tai bus tie vienos
j bet ia kontroliuoja, sirijiečiai.
kė savo karius iš įvairiu Pietų j
ŪM I m. Vasario 16 d. deklara
kf
užims atsakingus darJie leirtž’a vvriausvbei paskelbti dyti izraelitų .lėktuvai, tai rusai Bei premjeras n
Surinamo gubernatorius Libsno vietų, bet kai šiiitai pra- savo pranešimus, bet vėliau Si neria į šalį. \
ciją ir išleidus keletą atsišauki
ybės įstaigose.
kad jis gali pakk
mų i lietuvių tautą, 1914 m. ba Dės Banterse pareiškė, kad dėjo sprogdinti Izraelio karo :'.
rijos kariuomenės vadovybė nau- i
landžio 29-30 dienomis buvo premjeras E Tol Andour atsist? centrus, tai izraelitai sustabdė) doia stotį saviems pranešimams
K»•••
va
savo karo jėgų atšaukimą.
areštuoti VLIKo valdybos na- tydino.
i paskelbti. Dažnai iie yra prie- .
canal
K*X
riai ir artimi bendradarbiai: A. Į
•AV.V.
kVA
e
Sirija stato tokius reikalavi-Į šingi Libano valdžios praneši-1
S zone'
Darnusis, B. Gaidžiūnas. J. Kati- ' — Pirmadieni aukso uncija
i
4LMmAXTE<
s Amerikai, kad Amerikos mams.
fins. K. Brunius, A. Tumėnas,
iams bus patogiau išvažiuoti
Rusai bijo Izraelio tankų
K. Valiulis. J. Deksnys ir B. BieSMOtBTMAL
is Libano ir leisti izraelitams ■
•iukas. Artėjant naujai bolševi
tvarkyti šitą klausima. Izraeli-Į Gerai informuoti a'menvs,
iahhju
kų okupacijai, buvo sudaryta
U*HEM
<-«i. gavę amerikiečiu lėktuvus, tvirtina, kad tiktai Izraelio ka-j
VLIKo Vokietijoje dclegatūra:
ngvai galės suvaldvti Siriją, riai gali sutvarkv+i Libano -eM. Krupavičius. B. Skipitis ii
's jie gerai pažįsta visą tą apy- priklavsomvbe. Jeigu šio darbo J
V. Sidzikauskas. '
imsis JAV marinai, tai tada So1915 m. balandžio 8 d. VVūrzvietų karo jėgos stengsis pasiSirija kontrd’uoja
M
prieš’nti.
Libano radiją
į
Sirijos karo jėgos sutinka iš
kartai taip susipynę Libaną, eiti iš Libano, kada Amerikos i
ICOLMŽ
kariai
išeis.
Bei
svarbiausia.
Į
kad dabartinė Libano vyriausyRDMDMAS CWri4*MMJifa
os kariuomenė nepajėgs kada rusai išeis iš Sirijos. Prieš
visos Libano lerito- Ameriką rusai siundys kitus, i
bet nuo Izraelio tankų jie bėgs, j
PANAMA
ižai va dantieji didelę dalį nes rusams bus gėda, kad jie
AHA
alsisakė bendra- privalo bėgli nuo Izraelio karių.
Libano 1
t
Izraelis turi ir gerą aviaciją.
darbiautii su daltartine Libano
BAU
Gnhil
nenės vadovybe. Drūzų Sovietų valdžia nesiunčia savo
JumWat, persikėles lėktuvų j Siriją, nes ifraditai
patitarim
Panamoje vyksta penkių Centre
juos tuojau Kdaužo. {Sovietų
reikalus.
apra taikos ir
bendro nenori tu-1 lėktuvai lėtėti. Nespėjo pasirokad i
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IŠ LIBANO TERITORIJOS
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R Čia buą aišku, kad žmogus
gali būti protingas, baigti ne: mo: kad tie jaunuoliai uctori
sudėtingu* mokflus, bet gyve jungtuves ardančių ydų savo as
nime būti parazitas, asmenybe menybėje, su kuriomis jaunieji
ligonis. Tokie kebą visą peklą NEPAJĖGS ne tik šeimoje gy
čįą ant žemės. Tokie gamina venti, bet ir intymume laimės
kančias šeimyniniame gyveni susilaukti.
Išvada, šalinkimės nuo bėgėme. Tokie žaloja iutymius san
I tįiškumo intymiuose reikaluose.
tykius.
Todėl lisukiniės-ioliau neti-| Tokie reikalai yrą mums gamkuaiai-kalbėję, girdi: jis moky-HosTrėrėjo įdiegti ir nonnaliuotojas, apsišvietęs, tai kaip jis se intymiuose dalykuose nesigali taip nežmoniškai elgtis su randa jokios gėdos. Tik tvarkyps su sava trejopa sveikata
sava žmona (ar žmona su vy- kim
kimės
ru)! Dabar mes žinome, kad ne ir tokioje sveikątoje auginkime
visa apšvieta keliauja kartu su savo vaikus. Tik taip besielgiaužmoniškumu. Žinom, kad aukš-i lis. ims gerėti, sveikėti ir intyta profesija ne visada gyvena po mumo reikalai. Daugiau apie tai
tuo pačiu stogu su normaliu in- ritą kartą.
lymumu. Vidras čia priklauso
PasiskaitytL Martin, C: Sesuauo pilnos, trejopai minėtai dar- al Activity and The Aging Male.
;iios žmogaus sveikatos.
1977.

Kūno, proto ir jausmui.‘Srnos pagrindai

Naujausių moks1 c žinių p.neįtarus perteikimas
•

- .

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

INTYMUMAS SVEIKATOJE
IR LIGOJE (6)
Švie kimės sveikuose ir liguistuose inty
mumo faktuose.;
(Mediciniškas raginimas)

n.yiųus gyvenimas yra labai 1 Intymumo sveikatą ir jos užlai-,
ąuiHlingaą tiek normoje, tiek kyuią. Pigaliau aptarsime žmo
jyąjricpaiūe sumenkime. Nėra ir gaus inlymumą kliniškai, iš svei
negali būti paprastai sutvarko katos pusės.
Kas darytina intymumo
mo. p.liule pataisėme intymumo <
sunormavimui ?
SLA EKSKURSIJA
Gyvenimo įvykių įtaka
sutrikimo. Todėl ir nereikią pi-j
intymumui
KARIBŲ JŪROJE
Mes žmpgąus sužmoginimo
liųle bei kilu menkniekiu mė- \
reikale žinome tik ABĖCĖLĖS
ginti tvarkyti labai kopiplikuo- į žmogaus gyvenime keletas
Susivienijimas Lietuvių Ame
PIRM
ĄSIAS
RAIDESDar
tą veika.ą. šitą tiesą supranta ir Į Įvykių įtakoja jo intymumą
rikoje 1984 metais balandžio —
mums
reikia
toli
keliauti,
kol
į savo širdį bei smegenis įsideiia j (seksualumą). Nėštumas ir kū
April 29 cL, itngia. 7 (septynių)
visų
išmintj
tame
reikale
išaižy

išmintingas žmogus. Toks visai I dikio krūtimi maitinimas pakei
dienų ekskursiją Karibų jūros
sime. Mokslas daugelį svarbių
neprasideda su įvairiopais žino- į kia moteą biologiją, savivaizdą
salose.
dalykų ’dar nežino: nežinoma,
r visuomeninį santykiavimą.
nių mulkintojais.
Ekskursija išplauks iš Miami,
kodėl gandrai sugeba keliauti
Abortas'
ar
kita
kritiška
padėtis
Floridos, norvegų laivu, “Sky
Deja, yra labai daug lengva- į
tūkstančius kilometrų įš Lietu
gali
.
turėti
pasėkų,
paveikiančių
į
POPIEŽIAUS
TURTUS
DALINA
NETURTINGIEMS
ward". Laukysitės Meksikos
tikiu, yra nesuskaitoma daugybė 1
vos į Afrika, aplenkiant Vidur
•nolerš
ir
jos
partnerio
intymu■
Yucatane Cancum ir Conzumel
pakvaišėlių. Tokie yra apgavikų į
Italijos menininko Bernardo Si^o^i sęplymohkto šimtmečio pradžioje pieštas pavęiksias
žemio jūrą. Taip pat mokslui
uią.
Moters
išniekinimas
lytiškai
salose. Aplankysite gilios seno
lesalas. Pastarieji tunka iš nesi-1
dar yra paslaptis, kodėl forei ės
.stipriai
'
neigiamai
įtakoja
jos
i
vės Maya ir taip pat tropini reorientuojančiųjų le n g v atikių. j
upėmis keliauja tūkstančius my zortą Key West.
išeityje
intymumą,
jos
apie
save
1
’
cukraligė
ar
širdies
negerovė
bei
ręiąkiniuą.
Taip
elgiasi
tik,
neišApie
intymių
santykių
normaPastarųjų žabukai nedvokia, to- j
lių į veįsimosi vietą ir ten nu
Kelionė ištisą savaitę bus to
dėl intymumo srityje išnaudo- į mmiiiorįę ir -jos su visuomene apturėta operacija gali pakeisti nląnębai b ištvirkėliai h£i su t huną tokiam nė negalvoję,
gaišta.
-palikusios
savus
įpėdi

kia turtinga geriausiu maistu,
fęjai tarpsta, pilnas kišenes p.ri ' santykiavimą." Vaisingumas - ir r žmogaus 1nusiteikimus. Normalu s^vu p^otu sųsipykusieji. Ąišku. 1 O štai kitas Vaikelis, jau avia- nius.
pramogom, muzika, šokiais, mesrkrauna neišmaniĄių prakaitu 1 bergždumas/priveda ; intymumo į intymumo vyksmą gali sutruk- ’kad su matais nė vienam, iš mū- torius, visada slepiasi garaže, j
Nors
.
mūsų
žinios
žmogaus};,
, .- ,kad. spalvingi
,
• pnsimmi■ • - ■
kai žmona paprašo sudrausti ne-j
,
°
I nu. taip
uždirbtų žaliukų. - Su. tokiais Į reikaliiš prie’vienų svarbiausių i jy-ri .kūno sužalojimas, vedąs su nepakęliuL
suzmogmimui yra dar labai n-1.mai- jūsų mintys
■ .
• , , 2.neiš
Net ikį 1966 metu intymumo j vykusiai besielgiantį sūnų.
prie abipusio žemutinės kūno
niekad
mums nepakeliui. Mes rimtą rei-; žmoguiAląĮyisų. ;
Blogiausia, kąd tokie Vaike botos, bet mes vis tiek turime blės.
'
' '•
kalą rimtai svarstome ir kaip, Žiųogąus iibymumi 'sveikatadalies paralyžiaus (parap.egia), neikaluoąe žmonėms buvo tei
pasinaudoti jau ŽINOMOMIS
kiami
nuio^mai,
remiantis
ne
lių
elgesiai
nėra
pavieniai,
atsitri
būti
lsįkcinb
dalimi
mūsų]
l?ip
pat
ir
narkotikų
vartojimas,
SLA ekskm-sjįoi reikalais, už
reikiant ap.svarstome intymumo g
tiesomis-.
Mums reikia turėti na- sakant vietai-'laive jau da
tokiais,
bet
vien
teoretiniais
dakūnai.
Kenčia
šeinaųgjtyhaĖ
nė-1
_
prolines
sveik;
tos.".
Iš
čia
aišku,
1
vaistų
perdozavimas
ai
nei
ir
reikalus.
leidimais, šį reikalą pagerino i sagarsindamas. Tik kaj tą kančia F -^^4 nusiteikimą vaikui auklė- bar prašoma susisiekti — kreip
kąd įtanipą> kąltės jausmas ir j papras tais vaistais gydyi. ąsis.
Trejopas intymumą reikalų
^ie^to.^ndro čia neturi auk- tis į American Travel pervice
į baiiriingūmas gilr kenkti inly-;* Negalimą suminėti vLu gX’ve- Masters, W. ir Johnson, V., pa-Į sprogsta, kai skyrybas visi pa- j
įėjimo
sistemos. Net berašte lie- Bureau, 9727 SbhtE^Western
suskirstymas
i murbo ąvęikrią^. Dabar, .dar. E ninm ap^nkĄ-bių. visų ligų bei rašy.danū klasišką veikalą (Hu- mato, tada visokioj raibos paĮ iuyė mokina ir toks tėvas pajė- Avenue, Chicago, I1L 60643. Tel.
Patogumo dėlei aptarkime in- į biau bus’' aišku -Aiekyje^am, <"operacijų," kurios trukdo inty- man Sexuri Response, Boston, sipila.
gė išąųklėti
žmoniškiausius1 (312) 238-978T.
tymumo reikalus, padalinę juos; paip ' ‘'nežmoniškai , išnaudoja muniui normaliai pasireikšti, 1966. Little, Brown and Co.).
Nemanykime, kad vien su vy žmones per ilgus amžius. Jie tu- į
Visi yra kviečiami dalyvauti
įfiris da.is. Pradžioje susipažin- . iengvatikais nesąžiningi pirk- Tik dažniausiai pasitaikančios Jiedu išryškino, kad intymumo • rais Va.ieliąis tokie negerumai!
rėjo
anuos
paslaptingus
nusitei

■ šioje Susivienijimo ekskursijo
stmę su žmogaus intymumu (ly-' liai. pasiūlydamrpiliulę intymu-1 priežastys čia suminimos. Pa reikalai remiaąi ne vien kūniš ■dedasi. Kur tau Mbtjerų-Merge- J
kimus,
kuriuos
turi
minėti
gand

je.
tekamu,' seksualumu), prigim-į me pasilpusiani vyrui, kada čia : duodamos naujausios mediciniš- kumu (fiziologija)., bet ir psi- iių, nesubrendusių asmenybė- į
rai
ir
torelės.
Lietuviai
tėvai,
1 Kainuos nuo $1,175 iki $1,275.
fftriu, psicltologiniu ir visuome-: 2111a .reikalas apie žmogaus as- kos žinios intymumo sveikatos cboįcgįja b.ei visuomeninėmis, mis moteriškių irgi yra gyva;
■]
,
į .i
j /isai nepažindami jokių auklėji-. j į.is kainas įeina ir susisiekimas
rČnin požiūriu. Toks požiūris • luenybės, jo nusiteikimų ir pro- Iii Hgos reikaluose. Paminėti iš kultūrinėmis įtakomis. Todėl>1 peria
musų tarpe. Tekios netm- j mo sistemų, savo prigimto tė- Į lėktuvu iš bet kurio miesto.
,
apima žmogaus reagavimą Į in-i Įaviuio tvarkymą.,
gyvenimo, pavyzdžiai padeda dabar kiekvienas įsidekime gal- •;^
aue tik mt^miaiiĮ, lįet. ir sei-Į viškumo neprarado, sugebėjo}
tjor.umą. didžiai įvairių intymu .-r Ligoninėj aIsttpilim as bei su-iorien tuotįs sudėtinguose inty- von tiesą, kad žmogaus prigim- j
lis reikalauja kad intvmumas i
ST^biui. žiūrėk į vaikus auklėdami atlikti TRIS
nbė elgesį ir per visą žmogaus; sirgimas pakeičia žmogaus gy-įmūmo reikaluose.
tąpsiveda r et bažnyčioje jauni; tėvams būtinus dalykus: 1. jie [ s Garsaus lietuvių poeto K.
aihžių intymumo prigimties; veninio būdą. Viena tokių pa-: Dabar mes jau sužinojome, būtų sprendžiamas trejppai:‘ | žmonės, ii... štai jau ir skyry- Į
Donelaičio raštai pirmą kartą
vaikus normaliai mylėjo;
...
... jie
kaitą.
kaitų yra. pakitęs intymume ei- kad į intymumo reikalus nega- biologiškai (kųno požiūriu).’įbos. Girdi, “;j
' medes ji ] kontroliavo vaikų elgesius; 3. jie buvo atspausdinti Amerikoje
peimazai
Antroje dalyje prisiminsime gesys. Chroniškos ligos, kaip ‘ Įima žiūrėti vien kaip į fizinius psichologiškai ir visuomeniniai. Į apturėjusi, todėl einanti pas jau I leido
vaikams natūraliai vys-. 1897 metais.
kultūrįąkai. Šis reikalas bus nag'Į seniau turėtą sugulovą.
• lytis.
, rinėjamas šiame skyriuje.
i Arba vėl, moteriškių vardo’ ’Tik
—: taip elgiantis, galima Ii-j
i
-irI lever ii moteriški sutvėrimai da- kėtis visapusiškai sveikos; nau-i
‘
Visų pirma vyras turi
i
subręsti Į tikrą vyrą
j jar rėkte rėkia apie “išsflaisv jos gentkartės. Su tokia sveika-1
Kaip gydytojų tarpe yra gydy-(į aimą . Jonis, mat, prireikė vy-j ta ateis ir tvarka intymume. To
alvku. Kalba, reikalaiiia
•iškų dalykų.
reikalauja, <*4=?;
visi trokštame, todėl ir pradėki
tojų-vyrų ir gydytojų vaikų, gy
.'ėkauja apie vyriškus užsiėmi- me nuo-kalbų eiti prie reikia-j
dytojo vardo nevertų tvarinių:
-lus. apie papildomas įplaukas, mos veiklos.
i taip atsitinka ir intymumo reipamiršta vieną svarbiausią
Čia turi pasispausti ir dvasiš
i kaluose. Apie tai čia trumpai
i jf
lOimaliai moteriškei dalyką: kiai: jie Dievo vardu sujungę du
prisiminsime.
j
alkų Ai. ALĖJIMĄ. Tarnaitė, neurotikus, neturi- tikėtis ju su
i ,.. ,
.. . ___ _ , ...
I
Nieko gero ne.auklma inty alp jai pagefdaujama namuose, jungimo neišardomumo. Tik
mumo
reikaluose apsivedus; neatliks motiniškų pareigų, čia skyrybos — ir tik jos laukia to
"‘Motinos Vaikeliui” su norma { r prasideda tikra tragedija. Ne- kių neurotikų jungties. Reikia
* lia moteriške. Tekios vedybos notmiškos motinos augina vi- dvasiškiams liautis papūgiškai
anksčiau būdavo vedusiai. mo .uomeninius parazitus, kurie, ne -kartojus netiesą — jungtuvių ne
teriškei kančios, o dabartinei lo- jus tikę visokeriopam, gyveni išardomumą. o pradėti PADĖTI,
. kiąi moteriškei kančių nepake- nei. įskaitant ir intymumą. Jis parapijos žmogui išaugti trejo-. •
, .iant — skyrybos. .Mat,.minėtas okių nesubrendėlių asmenybė pai sveiku asmeniu, čia bus at
Chang* th* oil and
i Vaikelis, nors kūnu jau subren ms žmonių bus vien tik fizinis. liktas jų (dvasiškių) parapijoje
liter* *v«ry 3.0001*
dęs vyras, visai netinka vedy-! ) tai pakasynos normĄliam in- gyvavimo pateisinamumas.
And that*« where ILS.
. S.OOQmllw to avokl
wasting, gasoilrm.'.
boms. tuo labiau normaliems ymumui. Nieko gero intymus
Čia neturi apsileisti ir gydyto
them
: intymiems santykiams. Pas tokį gyvenimas iš lokių be asmęny- jai: nepakanka besirengian
► Don’t *• a Bom Loserf
;
lie
dalykai
esti
vien
kūniški,
fi
jių
tiek
vyrų,
tiek
ir
moterų
nętiems vesti išduoti pažymėjimą
ės Plan where na work*.
žiniai. O tai yra tik trečdalis j -ulaukia.
That way, while you’re
kad jie neturi lytiškų ligų. Reiet'ting the day-today
’ normalaus intymumo: Trūksta j Tokios moteriškės - Mergelės,
■nses. you'll still be bufkfina
m<>re secure
it* your
pas tokį vaikelį dar dviejų būti • okie vyrai-Vaikeliai niekada
i nu normaliam intymumui, jau I esuauga į normaliai besielgianU A Saving® Bonds. For
anksčiau minėtų, dalykų: psi-1 ius vyrus bei moteris. Tokie
sęe ui far
d bnr^RU^,
chologiškų ir visuomenimai-kuL .variniai yra juodos dėmės nor
finanetng.
; tūrinių sudedamųjų inlyjpumc malios žmonijos gyvenime.
k < tot • to*"*I dalykų.
AJ 0U» 10W UTB
štai kur šuo pakastas
M*m» *■• «to to *
Tokie inlymunw nevykę vy
su U ūk ūmais ir kitose
Dabar daugelis klaus: “Iš kur
Jie yra iwr-uialaus šei- akie nedorėliai gaunas, kurie
, myu nio gyvenimo ardytojai -lukdo žmogui džiaugtis ne tik
i žiūrėk, toks 3A metų- gydytojas lomialiu šeimyniniu gyvenimu,
• girtauja, greitkelyje į priešių >et ir toikiu pat iptyniumu? Štai
puse* važiuoja ir. žinomą. ‘ tef ;ur šuo pakasias, štai iš kurios
, brigui savo- gyvenimą. Jis
versmės kūlversčiais verčiasi vi
į buvo visai* kvailas, pajėįjė baig- ii čia minėti, i c dar gyva gau
įti medicinos inokątos, bęl'sąvc sybė kitokių nedorėlių.
Žmogus esti pikiai sveikas ir
asmenyb. je turėjo labai datų
ydų. Viena jų trukdė normaliąją >ąįėgia normaliai - žmoniškai
kiatyųiuniui. kita — normaiiair dgtis tik tada, kai jis l’RE.K)gyvenimui; , - 4 -j - j RAI NORMALIŽS esti sveikai
r a-esi CERMAK
| Q šiai kitas^ pusžąužis miiuie I j* lik kūau. puitu. bei ir N V 8b
K 3 7 ? ~ ?, ekSS P -■»<
.rituą vis dar pilaa* kapcbųf jį ' 4aMMAL8. kitaip sakant —
į paniuręs žiūri naguose lelevixi AįįMENYB L* Vienam iš tų sude
sveikam žm
du linų
j jos. bęv eik nekąlb^, o kai amo j
dalyk trūkstant, <
negali
į na pavėluotus pietus jam pati*
I kia. jis Uškia juąą ant lį&mc. na s n
ir dar koja įspaudžia valgį į jj
•

’

~

i.

'

-i

* *. —

SAVINGS...

j žiemius, pro giraitę ky*
mšy\m 1> dvyžių laibą, rau-£
ų bokštelį Vaikams £
rimui' neapsakomas j;
ir nepaprasta laikada nors pasisekda-;?
i kuris vienplauki? imi liepa šiuši to šitiek pasaulio pamatyti tuo #
j kėjosi su keiSimis moterimis, iri vienu tutrres pasisukimu. lę
i į msrgą žm<»niu litUlavimą jraL! retai kada mums pavykdavo suve ir šventoriuiuL Pro tą nunią1 skaityti vienu ruožtu visus tas
Į dar kartą pamačiau eiranl Mor-1 bažsyvias, ten baltas, ten raudoj
I lą su Ona: išsyk pažinau jas iš nas. ten vėl taip tolimas, kad

dieną..,
<
Aš jau we|į*Ui6u
Tautvčriačiv nei ją atsakyme |

N1EN0 ŽINIOS
Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS

(Tę>iny>)

kai gyventų tokiame pasaulyje,
. kur nebūtų kitokių žmonių, tikI■ iš
iuodvicįu
~ popiete a^ staapUusi,• pus-j
Tiesa, kad meno kūrybai rei.. to neatskiruuno
,
.
Tą
tai jie, tai negalėtų kurti, tada
I timumo. kuris per melų jaetus * .
"
t
<
I
.
...
T
.
.
ihmas
amionikutL
n
stengiaus!
apaktų
ir
apkurstų.
jie
^ra priežastis, net pelitiniai ir
lineliu
lyg
kd
a
būtviiė.
d .'asiniai sukrėtimai, kad kaž
Ne vadistinė visuomenė
t. Diel
P. V V
kas paskatintų kūrybą. Matočia
Trumano paliestieji trys punk<
girtis materiaiinčs sąlygos
Hr*
Į varpas, saukiamas žmones mels
j tai apie vadistinę (regimental
lt nėra laidas kūrybai, nes ditis.
V
society) visuomenę ir materia
-eik menas ir talentai yra tautai
ros, uz
Tą dieną alaejŲ seserų jau ne
listinę visuomene, o kartu ir
ė vanojami, nenuperkami. Bet
k a irimačiau ir net neatsinųmau. Vi
menininkus, siūlosi išvada. Važmogus iš tikrųjų sukuria absą laiką Imvau užimtas cžs. var
• disline visuomene reikia laiky
v liūčiai naują meną? Kūry bos
pu gaudimo, čia vargonų gies
menuKU.
ki! Sovietų Sąjungos žmones
7 neesąs, atrodo, eina imitacijos j
mes, čia vėl kunuxv kuris nadlen matau ja ten
Dailininkas Mikas Šileikis prie darbo
dėl to, kad tenai menininkas ne
keliu, nes menas daugiau ar ma- •
dr: m.mi<. o past gali laisvai kurti, rašytojas —
Ilsu palaiko ryšius su visucmeiš galvos' išmušė nauja kepurė,
rašyti. Netolerantiška visuome
kurią drąupe su guminiu anuonė menininkų nekenčia, galbūt; Lietuvių dailė palyginti nese- ANTANAS VAIČIULAITIS
ležastis ir sąlyga, be to, pati j dėl to, kad visuomenė nesugeba niai L kilo pasaulinėn plotmėn,
nikučiu man nupirko po mišuogaus prigimtis yra pozityvi į nuprasti dailės, kuri jai atrodo t Lietuvių dailininkai ligi šiol ne
parų.
^asdiręs
r reali. Savotiškai šiuo klausi ; neatitinka konkrečios realybės, nutolo nuo savo tautos išeivijoNamo grįžome vieni.
v
luriavoy
į ir pasišnekėti, — vėl prabilo
(Tęsinys)
nu pasisako poetas ir kritikas
r.uskrisio i pasakyti,
. <-• i i kokia
• T prie-,
! ie. J Daug iš ° j uvrav * rimtumoderSunku
mama.
'‘i:u< Van Doren. kad menas ne
Praėjus kelioms savaitėms,
ms
Besukant iš vieškelio į pien
i;
oi-pL^.a t^^’niosios dalies irbendrai
meno
atskvre nuo
- Dėdieniuke, visados jūsų Į
dali būti Gaujas*'. Reikia žino- į rastisdailininkus
ės piemevisuomenės, šiuo atveju atrodo,1 srit>’se Pasiekusių aukšto meno ių, aš vėl įsitveriau mamai j* laukiame, - pratarė abi seserys nufc; ,
1. kad visuomet seka pasikar-!
uiusr
kad Van Doren išvada teisinga, i kullūr<*
O vis dėlto mūsų rankove, bet sakyti nieko nesa sutartiniu balsu, lyg Į poterius | fr
j
|
tojimssL Jis tiki, kad kūry binės i
.austi nereijos? menininkai imituoja gvve- i visuomenė ne visus savo daili kiau. Man tik keista buvo, kad atsakinėdamos.
M(lavo
'
I
i rasite negalima suprasti tol.f
nimą, patvs jame dalyvaudami.1 n™kus supranta ir vertina. At aš sumaišiau savo galvelėje Mor
Mama kalbėjo:
;ol nėra aiškiai suprantama,
kapčiaus galėjai regėt: šešetą ar į
liktai moderniojo žmogaus pa-,rod(>’ kad 1,laziau Pajėgius la- tą su Ona: man šmėkštelėjo, lyg
— Mums reikėtų staltiesių...
ki^ks yra skirtumas tarp seno ir
■gini a is
saulėžiūra i modernaus' «weni-.biau vertina* net Pervertina, o Ona būtų gale ratų persėdusi j Ak, aptingau! Juk ir pati galS
aaujo pasaulio. Meno darbas
manymo spartų progresą vra' labai įtuo3’ kurie tikrai *ra to verti ~ tėvelio, gi Morta į mamos puse. čiau išsiausti... Bet aš norėčiau
alekuemet nėra kūryba, jis sako,
baltavo Vilkaviškio, ten taip rae^
saklsl p: L
skirtinga " nuo ' Šekspyro laiku ' net ignoruoja. Pavyzdžiui, PraAtsigręžęs pažvelgiau į seseris dailesnio rašto staltiesių, ogi kas džių gumšojo Pajevonio, ten včl į dėlę pas M
prasme, kad iškelia tokias
Ona ir pasi
^-vAnin.A <Skirtumas
slr i rt 1 r m a <; tok.,
tad
i n° ^nšaielO ekspresionistinė ir pasijutau iš tikrųjų negalįs gražiau bepadarvs už Mortele su |
gyvenimo.
toks,
kad*
jrableiBas, kuriu anksčiau nej denyje stiebėsi Alvito bažny-: žiūrėri tų
lsiu, kurias
mūsų gadynėj nestatomos bran kūryba musų visuomenei sveti atskirti Mortos nuo Onos. Man Onute...
eios, o vakaru šose kilo VnhaBo Į mums audl
gios stilingos gotiškos bažny- į ma. Ji nesupranta skirtumo tarp taip rodėsi, kad už tėvelio sėdi- — Ką jūs, dėdiene... — buvo
ir Naumiesčio. bažnyčių saki
v Bus daugiau)
Meno dalykuose žmogus iške ėiį Talkas0" a?chitektūislrea,istinės ir metafizinės kūry- jau Ona. žiūrėjau, žiūrėjau į bepradedančios gintis seserys.
lia naujų problemų jš savo gy Paitenonai, bet statomi logiškai j h055' R(/kla atsiminti, kad menas jas, ir man galvoj vis labiau jie — Jau nesižeminkit tiktai, —
venimo patirties, kuriame atsi išplanuoti dangoraižiai, ' kaipjnėra t,ktai §3mtos peiksiąs”, dvi painiojosi. Ir niekuo nega-j atrėmė rimtai tėvelis- — Kas ne niūksojo Širvintos kirkė, JRU1 Mašina dirbimui bonkų —
spindi žmogaus atsiekimai uni prancūzu architektas Le Carbu- bet ir metafizinio pasaulio da- įėjau vienos nuo antros atskirti! žino, kad visoj, apylinkėj nagin- Vokietijos žemėje; jeigu naši- Chveig 1904.
sier išsireiškė - “gyvenimui lis’ Nebeatsimenu, kas yra pa Abiejų tokios pat skepetaitės sulgesnių audėjų nerasi-..£
kumo veidrodyje. “Tas ir
I sakęs; “T^pyri .daug kas gali,
oa ts didžiausias atsiekūnas'? sa- masinęs”. Mokslas pasauliui ai-'
Jis nutilo. Viši tylėjom,'^žino
žaliomis gėlutėmis, abiejų tokie
Didžiausi
meni?
skleidė
tikrai
didelių
ir
naujų
i
bet
.:
tap
^
b
ne
P
asaul
i
—
£o V;
pat šviesūs, tiesiai per galvos vi dami, kad teisingi <jo žodžiai
, ■ kurie duoda 1 paslapčių. Šekspyro laikais žmo- j vizl3as> idėjas, mintį — ne bet durį perskirti plaukai, abiejų to- j buvo.
* •: ' : 7:
mums teisingiausią gyvenimo gugs mokslo srityje dar nebuvo
kibs pat mėlynos; ramios ir gę? j
Po valandėlės Ona prašneko:
pratimą. Net Šekspyras pa taip pasiruošęs.
. Plastinis menas mums, paly ros akys, o kai prašnekdavo, ir
— Nei jūs girkit, nei/kąr.. Bei
sauliui davė tai, ką mes jau pir
Jeigu iš tikrųjų gyvenimas ginti, yra naujas dalykas, tiktai abiejų, balsas buvo toks pat giėf
miau matėme. Skirtumas yra būtų toks nervingas ir dvasinėj muzika — dainos, liaudies pap dras, švelnus ir malonus. Net ir jeigu dėdienei; reikėti}, staltiesių į
ar juostų, —padąrysiva/ pa-j
tiktai toks, kad mes dabar jo kū- kultūroj atsilikęs, ’kokį kai ku ročiai nuo seno įsisąmonėję sie po karpą su ilgu plauku kiek^
'i / , ;
< j j
~ybą daugiau mėgstame ir ver rie menininkai įsivaizduoja, tai los gilumoje. ‘Muzika mūsų vi viena turėjo toje pačioje vietoje darysiva!
tiname su gilesniu intelektu. galima manyti, kad jie sako tie suomenei daugiau pasako, dau- ties kairiuoju smilkiniu.
Tuo tarpu mano dėmesys nuo į
Nieko naujo Šekspyro kūryboje są. Tiktai toji “tiesa” perdaug Tgiau reiškia ir giliau atjaučiama
Mano susikrimtimą išblaškė šnekos nukiy-po į raudonas ka-1
nėra, išskyrus tą grožį, kurį jis sukarikatūrinta ir perdėta. Me estetinės egzaltacijos plotmėje, mama, kuri paklausė:
' V reivines už gluosnių ir jovarų,-į
mums padėjo aiškiau matyti, nininkas nusivylęs visuomene, y
— Mortele, ar ; daug: turite Į miesto namus .ir.* bažnyčios
Mikas Šileikis
negu mes būtume galėję. Nie kad ji jo meno nesuprantanti,
. bokštus. Nuvažiavę arklius pasi
audimo?
•
kas kitas, tiktai jis, mokėjo ge- kai jis stengiasi jai ko nors nau- f — Amerikiečiai yra tauta T. — Negalime nusiskųsti, kad statėme klebonijos:, .kiesųė:, Abi
riau ir daugiau žmonėms paio- ; jo duoti; Susitelkęs avangardeJ .problemoms spręsti, — sako darbo trūktų. Garbė Dievui /už seserys išlipo, pagarbiai IKktelėdyti tau ko be jo nebūtų buvę į elitas sudarė “vadistinio tipo*’, -mokslintrikaL
tai, — atsiliepė toji, kuri sėdėjo damos galvastįjati^ujė ir/prieš,
galima ^matyti”
į lageri, kuris demokratinei vi-.
nueidamos, rūpestingai apsižiū-^
už tėvelio;. <. ?
?
Ne gamta, bet gyvenimas pa- suomenei taip pat sudaro prob— A‘ha —tariau sau. — Tai rėjo, ar prie ilgu; juodų ir ly
— Ghicagoje praeitais metais
mėgdžiojamas. Jeigu meniniu-lemą.
giais stulpais -suklestytų-šjomų
;
viešųjų mokyklų mokinių skai šioji Morta...
— Norėjau užeiti kada pas jūą nebus prisisegu koks "šiaudas, ar
čius sumažėjo 18,000.
dobilas.
’*
Beišsidkiriaųt
šnekėjo:
> UTERATCRA, lietuvių Htentūros, meno ir mokiV
— Užeisiu.' '• < užeisiū- - tūriai
i ■
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▼Seuam mėnesiui Kitose JAV vietose:

bėgusius lietuvius. Jie tvirtino,
, kad Amerikos lietusių jie nelies,
tada Br. Kviklys tokiu savo samprotavau pristato Nei bet jie nori sudaryti tokią orga■ umacua, kuri apims visus Amrj tikos lietuvius. Jie prašė, kad
kių kritiškų realių faktų. Mat, jie skaudžiose Ipetuvąi
Amerikos,lietuviai jiems padėtų.
nelaimėse buvo nerealūs optimistai, jo žodžiais tarianti iš-'
Pra<ižioje prašė, kad tiktai ne
kliudytų, o vėliau prašė pfdėti.
eitų — žalingi tautai svajotojai. Tokiais šiandien yra ir'
O kai jie tokios organizacijos
dabartiniai mūsų veiksniai. Tokiu yra ir VLIKo dabar-;
:rėmus suplanavo ir sudarė, tai
patys į ją sulindo. Pradžioje jie
. ssje
p.adėjo mėtyti iš jos krikščio. $11®
Kam reikalingi jų šaukiami seimai ir jų suvažiavimai?
is d mokratus, vėliau pradėjo
Mat, jų pasisakymai neparemti realiais faktais, jie yra
! siunti laukan socialistus, o dar
optimistai, kai jau Lietuva yra vilko nasruose... Man
-ėli. u pradėjo varyti laukan ir
»£i» rodos, joks veiksnys niekad nėra skelbęs tokios garanti1 L u; .unkus. Prieš kitas grupeĮ es jiems didelių pas langų ne
reikėjo.
jizaat Argi yra neigiamas dalykas pareikšti optimistini
Frontininkai, kaip lapės, su• indo Į JAV LB-nę ir pradėjo ne
Skaitai ir negali suprasti. Nejaugi tokia pesimistine
] ‘rk kiaušinius gerti, bet ir vištas
kryptimi mūsų pavergtosios Lietuvos reikalu tikėtų
Būlų, rodos, logiškiausia, jei, pešti -Bendruomenės pirmininmūsų
frontininkai/būfų sudarę j kui sena- višta nusibodo, tai jis
Draugo dienraštis? Užuot kėlus optimizmą, pagrįstą
pavergtoje Lietuvoje, bet Į dabar peša jaunesnę,
viltimi, tautai atsidūrus tragiškoje būklėje, Draugo re- dfrontą
__ •• ' J-’
įen .jie tą frontą . sudarė tiktai
Ko frontininkai veržiasi į lais
| daktorius rašo priešingai. Išeitų, kad xdėl Lietuvos būklietuvins knkščįonis de- vinimo veiksnių eiles? Ar mano
! lės nereikėtų turėti optimizmo, nes tam nėra realių faktų, mokraUiS- Okupantą, jie paliko
te. kad jie ten veržiasi darbo
| Ir jau viskas baigta.
L' k;-. J ramybėje. Jie dabar važiuoja' dirbti? Turiu galvoje laisvini
Kodėl mūsų tautos nelaimėse mes išeivijoje ir mūsų . pas. okupantą svečiuotis.;
me darbo. Jie ten veržiasi iš al
Tą
frontą
jie--ryžosi
padaryti
pavergtieji broliai turėtų būti bevilčiai pesimistai, nors
kio. -Jiems reikalingi pinigai.
ne ir neturėtų optimizmui realių faktų? Mano, nuomonę,'; plješ Amerikos lietuvius. Karo Jiems labiausiai rūpi pasipini-krikščionį - demokratai gauti, kad galėtų savo keliones
<ai būtų nusikaltimas. Taip pat būrikaltimas skleisti to-. 4netu
btridūgerokaitai apmokėti, fnž. Gečys" GečiaūsJrpntininkai nu Lare' .. frontą su- kas laikosi pagrindinės fronti,-dąryb priėš risus nuo rusų pa ninku kovos priemonės: Tepk,
toh n — ~
-y*.--— ——-—

Ar visada optimizmas be realiu faktu

Br. Kviklys gruodžio 20 dienos Drauge laidoje at
spausdino vedamąjį “Mūsų politikoje nerealus optimiz
mas”. Pradžioje aiškina, kad optimised yra tie, kurie
stengiasi visada išlaikyti g«ra nuotaiką ir turi vilti, kad
viskas baigsis gebai. Bet optimizmas, jainanyniu, virsta
blogiu, jei;ųiš neparemtas realiais faktais. Toks opti
mizmas gali virsti4pitigaama- apraiška., akru
tariant — žalingu reiškiniu. ’
Tokiam aklumui ir žalingumui įrodyti Br. Kviklys
pririnko ištisą eilę liūdnų įvykių, kurie ištiko mūsų tau
tą, bet mes dėl jų buvome optimistai, nors tam neturė
jome realių faktų. Taigi, toks mūsų optimizmas, paga1
jo aiškinimą, buvęs aklas, žalingas ir neigiamas reiš
kinys.
Mes buvome optimistais ir dėl Hitlerio paslkėsimm'
atplėšti nuo Lietuvos Klaipėdą. Optimistais buvome ir
1939 metais kilus karui; tekiais buvome dėl rusų bazių.

vokiečiai. Optimistai džiaugėsi, kad vokieS:
Lietuvą. Optimistai ragino neemigruoti. O i
jūryje, mūsų politikai vis guodė, kad Lietu
valanda arti. Visi veiksniai — altiniai ir
ir jų suvažiavimai baigdavosi vadų žodžiais:
metais, tai kitais jau tikrai... Reiškia, jo mta
pareiškimai buvo tik aklos, žalingos ir neigia:
kos. 0 ypač tokia neigiama apraiška pasižyz
pirmininkas savo kalba spalio mėn. 12 d. Dėt
Paskaičius tuos Br. Kviklio išminėtus ska
mą. sužinome, kad, jo nuomone, toks optiz:
neigiamas, žalingas, nes nebuvo paremtas reti
Nejaugi Br. Kvikliui atrodo, kad būtu buvę d
AUGUSTINAS PAšKONIS

Marijampolės Karo mokyklos
ir jos kariūnu likimas
PIRMIEJI KARO MOKYKLOS ŽINGSNIAI

eina toliau. £s tvjrttoa: “Nesėk
uiinga <<ooqių veikla**. Jeigu ji
būtų buvusi tokia nesėkminga,

ojininkas. O M Gečys šiandien
atstovauja ? Praeituose rinki
muose jis surinko netoli &.000
balsų. Palyginus su Amerikoje
gyvenančiais lietuviais — tai
mizerija.

zuotoji Lietuvių Bendruomenė
yra didesnė, negu Geėio suorga
nizuotoji. Mūsų Bendruomenės
nariai moka argumentuoti. Ge‘•ys tvirtina, kad visuomenė pri
segė “reorgų” prie pavadinimo.
(De mertuis uihil, nisi bene!).
Niekam ne paslaptis, kad fron
tininkų ideologas Stasys Barz(hlkas dėjosi lituanistu. Jis pa
sigyrė, kad jis sugaglvojo “reoigo” epitetą. "Reorgus” taikė
nariams. Skelbdamas palyginiReorganizuotos Bendruomenės
mus, Barz d ūkas paskelbė ir
"partorgo” naujadarą. Prigijo ir
"partorgas”. Tiktai jis taikomas
JAV LB-nės vadams, vedan
tiems kovą pries reoigus.
Tais laikais, "partorgais” va
dino tiktai vadus a la Gečys, bet
šiandien "partorgas” plinta ir
plačiau. Kamantas pasiėmė rejrgo titulą, jis reorganizavo sa
vo .seimą.
Bet pastebėjome, kad .lietu
tiesa nugalės neteisybę, nors ir neturėtimie realių,- ap
kalbius, kad laetHYą jis išvadavo ir kad niekas kitas jc viškame gyvenime “reprgų” da
kuopiamų optimizmui faktų. 0 džiūgauti tada, kada jąir
atneštos “laisvės” tir “gerbūvio” nepakeis. Br. Kviklio rda' daugiau negu ’'partorgų”.
turėsime aiškius davinius, tai nebus ■'riTtiš, q : žsųdjiinas,:
žodžiais pasirentiant, būtų bereikalingos pastangos, mūsų Bend ruomenės. t vadai ”partorveikshiam& bet kcklai.kovai vėsti, nes jau nėra realių gu” nesikrato, nes jie turi bend
rauti _s<r Lieluvą pavergusios
nariais,:.O paprasti eilir.iši'-J tiariaj /pąftoriais bendri
būįi/Jiš bč^Luo JŠelševikų, tai
ja pasitikėjimas nebūtų aklas ir žalingas.
dabar jokių -ryšų su partiečiais
ncnari.'pčblkya.
Parlcrgtįs • Amerikos lietuvių
limą pavergFųjų tąipe.-Kaip jaustųsi tie, kurie šiandien gyvenime" reprezentuoja fronto
bičiukus.
yra sugrūsti į kalėjimus, paskaitę tokį Kviklio vedamąjį ?
“Pariorg.'S” yra rusiškos ter
Sunku -suprasti, kodėl lBr. Kviklys visą laiką kelia tokius ra iuclrgjjas p ą m ė g džiojimas.
pesimistinius svarstymus bei tekias užuominas, kad jau St. Barzduko galvojimas buvo
Kalbant apie tai, dėl Br. Kviklio optimizmui', reikaviskas baigta. ..‘ Antai, jis aiškino, kad Helsinkio konfer trumpas. Jis būtų galėjęs-geres
senojoje Lietuva jau parduota ir prie tokio “biznio” pri- nį vardą sugalvoti. Frontininkų
liūs faktus optimizmui turėjo tie mūsų tautos vyrąi, -ku-. -kišo -nagus ir Vatikanas.'
noras valdyti lietuvius yra toks
rie 1918 metais pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės?
pal didelis, kaip ir komunistų.

- v Paskaičius tokį jo vedamąjį, sėjantį pesimizmą išei-;
vijoje, tenka jam pasakyti, kad vis tik Lietuva yra gyva ;
noriai, kurie beveik beginkliai išėjo kovoti prieš bolševikų
nors irpąvėrgta^ ir mes buvoiąe* ir esame optimistai dėl — Vokiečiu erdvės laborato
gaujas? Kiek turėjo optimizmui realių faktų mūsų ka-i
rijoj, kurią iškėlė “Kolumbija’’,
riai. kai jie stojo kovon prieš lenkus? Kiek turėjo realių!
nutraukta daugybė filmų, bet
faktų optimizmui mūsų partizanai, kai: jie išėjo, kovotą tokių kovotojų bpsį.'fcieWą-bus gyva ir viltis jai prisi nė vienas neišėjo.
kelti -nedings/ Ji bus: gyva ne išgąsdintuose albumuose.

— Jesse Jackson nesurinko iš
turtingu juodžių tiek pinigų,
kiek jis tikėjosi.

iKo iroms kovoti? Tiesa, tai didelė jų auką, bet ji kelia mu-'
»nys rado^yietą Draugo Mėnraštyje, nes. jo iškeltos mintys
myse pasidziavimą ir vilti, kad tauta, kurios sūnūs dėl'-jos
nu laisvės aukoja savo kraują ir gyvybę, ji gyva, ji nežlugs į yra lietuvių dvasią Popinančios. Mes visi žinome, kokia
nelaimė prislėgė Lietuvą, bet mes nešiojame savo širdyse — Atrodo, kad lakūnas Rob
ir nugalės didžiausias nelaimes. Bet ar tai nėra realus
ert Goodman niekad daugiau
O'JVO
mūsų'optimizmas ir-mūsų laisvinimo veiksnių dedamos! negalės skristi laivyno lėktuvais.
Skleisti tokias nusivylimo mintis, kurios yra nau
Kai Srijoj buvo numuštas jo
pastangos
nėra
nereikšmingos,
aklos
ir
žalingos.
T1311* dingos Lietuvos okupantui, rėkiančiam per visus garrialėktuvas, Goodman sužalojo sa
A.Svilonis
vo dešinės kojos kelią.

to. saulė jau buvo patekėjusi. Buvo labai gražus Įgavome po viena sumuštini. Tuojau .pasijutom
pavasario rytas. Bėgo pro sali puikūs gamtos lengviau.. Visi supratom, kad jei duoda; užkasti, kurie buvo aptverti elektrifikuotomis vielomis.
Pasirodo, kad visa didelė koncentracinio la
vaizdat Autobusas mus, tylius ir susikaupusius, . įąi nebūsime sušaudyti, o tik vežami į Vokietija
gerio stovykla buvo aptverta aukšta, apie trijų
jnešė i neŽMŪą.
Idarbams.
.
Kito mintis sto^a pulti abiejuose autobuso K Saulė jau rodė beveik vidurdienį. Šoferiai ap- metrų aukščio, dviguba tvora, per kurią buvo lei
džiama elektros srovė. Maždaug kas 200 metrų
c—Aoo.'imnLni' ir iliAf
J
...
viens nuo kito, iškelti gerokai virš tvoros sargy
bos
• e bokšteliai. Juose
VA • dieną ir naktį
--- budi sargybi-

tuvos padangę regime.

f po kokios poros valandų privažiavome Šešupe®
Saulei besireaSgiant
'
•
~ •
,1 kelių, staiga atsidūrėme
Kieme burgzdami jau stovėjo du autobusai. pratau, kad veža į Vokietiją darbams. Sušaudy
SUDIEV, LIETUVA?

gioja prožektorių šviesa. Viduje niūkso grupėmis
po tris Šmitai barakų. Kiekvieną grupę sudaro
trys barakai, kurie yra aptverti tokia pat spygHurtų viekf tvora m elektros srove, kaip ir visas
tegeri s. Jei kas bandytų prisiliesti prie spygliuo
tos tvoros, tuojau stipri elektros srovė nutrenktu.
-- »-- rO jei
turėtu nuo
“ ’ ~ elektros
1 1A*
srovės apsisaugojiTUO XiriA&nQUA * bandytų perlipti per tą tvorą,
ių iš bokšto tuoj pat būtų nu-

\ už kalvų
-1
leistis
ir
prie
labai
tankia
r_______ _____ i s
ytų aukštų Vaitų. '

vwrjininzas

v® vis tolyn ir tolyn. Vienoje vietoje,
niais ir pušimis apaugusioje vietovėje,

or.fi.
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VAKARŲ VĖJAI
11S modmioa poezijom poslapių. Kaina $5. Minkšti
nrselixu Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus
toxin adresu :
NwtjicuQa, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 6060K

DR. PAUL V. DARGIS
Mwdk-inw dtfttofcriu,
ITO S. Mjnbeim R4, Wwchwtw, m
VALANDOS: 3' ą darbo
fr ku antrą ieštadieių 8—J

— Tvirtinama, kad preziden
tas Reaganas prihntis planą
amerikiečiams išvykti iš Libano,
jei sirijiečiai pasitrauktų.

tb!

T«L 562-2727 irta 562-272§
TIL S33-1SS3
SmMob &55-45M. Pa«a M«št

• M_ Petrausko opera “Eglė
žalčių karalienė” buvo pirmą
kartą pastatyta Bostone 1924 me
tais.

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS ta CHIRURGAS

R’SCIALYBR: AKIŲ LIGOS

d Pirmasis lietuviu laikraštis
Amerikoje pasirodė 1879 metais
New Yorke. Jis vadinosi “Lie
tuviška Gazieta”.

P*ji** W^Zlty-Tir^

PIRMASIS PASAULINIS KARAS

!
j

nius ryšius, laikytis vienybės ir
informuoti vieni kitus.
— Savo nepjiklausoųvbs vals
Tautų apsisprendimo teisė
tybės,
pasakė-Tpenpisąon.
—
Mašinėlė skustis — Gillette,
Lietuvių studentų draugija
Seniai,
dar
šįmtipetyję,
es

1904.
■
tenkinosi ryšiais su estais.
tus, kaip ir. lietuvius, užpuolė
— Nebe vieni mes būsime ko- Į
Keltuvus namuose išrado-Otis, vęktęčiai, jų orjdinaę. Lietuviai . vps laukę. Visiems mums įstrigo
atsigynė nuo jų, p mes, nprs ko
1852 metais.
Šingarlovo tautų apsisprendimo
vojome, pateįfOĮue į vergiją. Po
teisės supratimas.

DR, FRANK PLECKAS
OPTQMXTRtfTAI
KALBA UETUV1BKAJ

TH. 737-514?

Pritika .Pini.—

TikrUU

i
VL.ADAS IKlžĖLuA

KBr* Str««

MM W. HM St

Rašiau Vidžemės gubernato
riui. Tas atsakė, kad ne jo val
džioj tokį pažymėjimą duoti.
Kieno gi galia šiuo metu? Ka
ras! Gal galima sąlyginai man
leisti egzaminus laikyti.
Prorektorius sutiko.
— Čia administracijos kaltė.
Tamstos prašymas pagrįstas.

Libaniečiai pasiūlė prezi
dentui Reagan ui na u j jį paliaubų
planą taikai įgyvendinti. Prezi
dentas nutarė jį apgalvoti

®.oytqja$ k chirurgas
WwtirbMlu Community klisikaa

į 'eontact

INKSTŲ. PūSLM IR
PROSTATOS CHIRURGUS.
M5S WEST S3rd STREET

Can yem havs noticeably
soft ska <vsa m
‘
Yes; _
I
Summer
activities can play havoc on
your skin, and could make an
otherwise enjoyable, fun tim
of year a bit uncomfcartable.
Swimming m chlorinated
pools and salt water, frequent
bathing, and overexposure
to the sun can cause skin ta
flake, peel and feel rough.
All those fun, leisure ecti»
Titles (bicycling, tennis, swim*
ming) leave little time te
extra pampering. But do try
to fit the following tips mto
your schedule. They will help
you give your greatest asset
your skin —■ the tender loving
xre it needs.
— avoid bathing in hot
water. Lukewarm water is xe»
freshing and not as drying.
— moisturize your skte
when it feels dry.
— rinse off after rwteml&f
to remove chlcrir^
mlt
water.
— shower yritfa a genfie
cleanser. A good one is
Neutrogena Rainbath Shower
Get RainbaHfis one of thces
marvelocs dual-use producif.
that softens si it deans
'
It į an amber gd fcrt
works Eke soap but wM
also make your skin
ably soft It is avail^k ht
three sizes, including a handy
4-ounce tube that
wry anywhere.
Try tlMse

Ofita tatafeaM: 776-2SK,
RtafeseUte Mala 443-&M

St Petersburg, Fla. 33711
T«L (8132 321-4201
F

taktimaj — Pilių
ŽEMA KAINA
. Priimam Master nh,,>g?
ir VISA korteles.
L tfiRRNAS. T«L ?25-Š®£

ANTANAI VILIMAS

f^oyjMKflMnaMKl

----- -m., -

-- - \------ -------- ---

reiškė man universiteto pro
rektorius.
— Bet ar aš čia kaltas, pone
prorektoriau.
Rašiau laišką
Kauno gubernatoriui. Laiškas
grįžo atgal su užrašu: nežinia,
kur išvyko.

. (Tęsinys)

•-

■

Funeral Home and Cremation Service
*

•

1729 S. Halsted St
Chicago, EL 60608
24 Hour Service

Charles Afnxn keitie

FD.LE.
(312) 226-1344

Universiteto vadovybė palaikė
mano prašymą, kuris buvo pa
siųstas Rygos švietimo kurato
riui, kad duotų sutikimą man
laikyti egzaminus. Kuratorius
trumpai atsakė: “Elgtis pagal
įstatymą”.
Tartu universiteto prorektorius, rodydamas man tą atsaky
mą, pašaipiai prasitarė:
— Elgtis pagal įstatymą po
to, kai ponas gubernatorius iš
vyko, nenurodydamas savo gy
venamosios vietos.

SENIAUSIA BR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-a4 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

I
1

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero
Teief. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
¥

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue
Cicero, UL 60650
Tel: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ L.AIDQJLMO ŠERMENINI

Patarėjai ii laidojirzo direktoriai:
■

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

BIELIŪNAS

Aakstes automobiliams pastatyti
--------

—--

'

-

—

■ —-

..

.

į

Į,|,|Mi

|

•

4348 So. California Avenue
.

'

‘

’

T

TeL — 523-3572

STEPONAS G LACK ir SŪNŪS

$Mm WOPA . 14M AM

LACKAWICZ
•OMB CHICAGO MOTOR CU®

TtMU 77B-1543

CHICAGO, L

4GC29

Anksčiau gyv. Cliicagojc ir

“Lietuvos AidaP
KĄZ* ERAZMIONYTt
y-eyriBPM -••• —

ūd

duo

JW<xv rtntM,
14S0 AM
P^t^nburg, Au.12L3O ral
-i
ftcKiec 1110 AM

lUt W. Hm 8tre«

CkirM*,

i
I
j
į

j

XIV

Miną 19&Š m. gruodžio 22 i. sulaukusi 86 mlu amžiaus,
j Gimusi Lietuvoje. Ąpjfirikgję išgyveno 75 metus.
į
Paliko nuliūdę: sesuo vienuolė Marija Scholastics (IhanįciUkonų Ordinas} Pę^silvanijoje. dukterėčia Florence Miles,
[gyv. Floridoj, ynTafoys Constantine Zepųk jįo žmona Naucy
Įsu šeima, gyv. Floridoj, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami,
į
Velionė buvo žmona mirusio Vlade ir motina mirusio
Į Valerijos.
Į
Kūnas bus pašarvotas antradienį, sausio 10 d., nuo 2 vai.
Įpopict iki U vai uak., Vance koplyčioje, 1421 S. MUh Avė.,
dienjk sausio 11 d., 9Į vai. ryto bus lydima
Autaoo parapijos bažnyčią, Cicero, ID
painakhjį bus laidojama $v. Kazimiero I

IShMMB

TwtaL 77M374

Laidotuvių Direktoriai

OH

fSWiyDKMi/f

Gyvęty* St. Petersburg, Florida.

įuos Cepulevičienės giminėm, draugai
i kvięėiami dalyvauti laidotuvėse ir

24^4 West 69th Street — TeL RE 7-1213
•

Į

< W

«

4
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DOW*T CUT R BETWEEN CARS
THAT ARE ALiOWJNG SAP?

>wu Run
TMERE*5 a

TiaouecF r

I

GAIDAS - DAIMID

Dėl tokio švietimo kurato
riaus atsakymo nenusivyliau.
Beieškodamas laisvesnės vietos
nuo policijos priežiūros, aš pasirinkau Maskvą.

Tartu studentija nerimo. Ka
ro ir vidaus įvykiai ją audrino.
Vyko susirinkimai — vieši ir
gą ir kituą du šimtus me^i£išbu
— Tai štai kokie jie demokra slapti. Griežtos rezoliucijos, lavome rusų vergijoje,' Ajėžių tai ! — susidomėjo tuo ne vie- peliai visus lydėjo. Ten buvo
vargas nedingo veltui. Kai visur nas. čia inkilo klausimas: kas Į kaltinamą rusų valdžią dėl ne
kitur stiprėjo ir augo visuomeni yra demokratija? Visi sutiko, ’ pasisekimų ir gyventojai ragi n ąnis susipratimas, brendo valsty kad demokratija grindžiama rui kovoti dėl savo teisių.
bingumas, tai ir estų pažangio dmsve lygybe, teise gyventi sa- Tartu universitetas, veikiamas
sios jėgos brendo. Šis karas, ti Vitai, pagal savo išmonę. De- Į tokių įvykių, bene pirmasis atikiuosi, tai parodys.
su ru._ Kartu
_
t
mokratijgs- pradais . pagrįstoje darė, duris moterims. Pirmoji
laimėsime/ santvarkoje pati tauta valdo sa- [ Tartu universitetan Įstojusi mošia proga aš noriu pasidalyti su ve, vykdomoji valdžia tautos at- teris buvo Taubman, iš Šiaulių.
tamsta naujienomis: vienas mū- stovų renkama ir atsakinga
sų estų politikas pasiteiravo Mi- prieš savo šalies parlamentą, čia i Universiteto rektorius Pasek
.iukovo nuomonės dėl Rusijos Šveirarijos pavyzdys, kur nuo- Į pasinaudojo Įstatymo neaišku
mu, kur pasakyta: “Asmenys,
pavergtųjų tautų likimo, šis pa saikiai veikia'demokratai.
— Kuo panašūs į juos ponai baigę gimnaziją, priimami Į uni
reiškęs:
— Mes einame tolį — esame miliukovai, šingarlovai ir kiti? versitetą”. Iki tol vyriausybė
pasiruošę pripažinti joms . apsi — klausia kai kas -susirinkime. aiškino, kad asmenys — tai'vy
rai. Tartu universiteto vadovy
sprendimo teisę. . i
.•
' — Maža kuo, — atsako, refe
šingarlovas, kuris taip pat rentas. Jię, laikydami save de bė išsiaiškino, kad ir moterys
yra asmenys.
dalyvavo tame pokalbyje, pri mokratais, tiksliai" nenusako sa
dėjo:
vo politinių pozicijų. Daug ne Tokiu Tartu universiteto išsi
— Bet tam apsisprendimui
tikslumų yra terminologijoje — aiškinimu pasekė ir kiti Rusijos
vykdyti laiką paskirti yra mūsų laisvė, pažanga, demokratija ir universitetai. Pakitėjo ir uni
teisė.
kiti panašūs terminai ne visų versiteto dvasia — mokomasis
Tas “bet” sukėlė baimės. Paet- vienodai suprantanti.
personalas atsižadėjo politiškai
so supratimu, kuris irgi tame
globoti studentiją ta prasme,
Neramios dienos
]K)kalbyje dalyvavo, toji, “teisė”
kad ji būtų ištikima esamajam
dygi rusų dainai:
Man nesisekė baigti teisių režimui. Universitetas buvo tik
Panorėsiu — pamylėsiu,
mokslo. Be. politinės ištikimybės mokslui.
pažymėjimo neleidžia laikyti
Panorėsiu — nemylėsiu.
(Bus daugiau)
— Ar jie “pamylės” mus ir
kada ? — tai atviras klausimas.
Atitinkamas vaidmuo tenka
-įkirti jėgai. .Ji tegalės, išspręsti
padėtį.
Tą pašnekesį baigus, padarė:'
ai a tokią išvadą: reikia sueiti
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA
lietuviams ir estams į glaudeą- -

j
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VASAITIS-BUTKUS
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I^IDOTOVIV DIREKTORUĮ
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1446 South 50th Avenue
Cicero, minais
Telefonas — 652-1003

'

- V;:
-1 - -

-

Į;
5 ~ Nąaji^nnfr, Ulrica8, UL

" ■- -

- -■

..... .

■■■■ a

■.

Tueada*. Ja&uacj tQ, 13M

Atviras laiškas Senelei su I-a/dele

Llės?- ’
• ‘
SufuiJj. cknptioUų Lietuvoj
lankės: jau antrų kurtą ir geri
įspūdžiai skatina ;ą sekančiai
kelionei Ji yra motina žynuos
bendruomenės veikėjos Ingridos
Bublienės ir. atrodo, kad ji ruo
šia kelionę ir jai.

Kreipiuos į Tave, Senele, ir luvos £yvenūsx.
Htlk’u geros ^veikMcs ir laimm Vilnių, buvo Trakose, Kaune.
gų Naujųjų Metu. Ryžtingai Druskininkuose ir :en esanėiuovartok savo pribukusią hzdelę ' se pušvnuc<? ir Anykščiuo-e.
ir, kas Tavo geru patarimu žo ! kur malė rūko luo-ta ant švendžių nepaklauso ir kenkia mūsų tosios upes stemų. Anykščių ši
pavergtai tėvynei, išvanok jų leli. besklažauų rudenio -pal Stefanija Stasienė yra Lietu
strėnas ir šonus. Gerai išperk vom. kelią vėtantį į Puntuką. vių Mokytojų Sąjungos Čikago
“'Žurnalistą” M_ Drungą ir pro
~Mes <»ug įvjtl terne, Lug je leidžiamų “Gairių” redaktorė.
pagandini ą B. Nainį už tai, kad palyrėire. turėjome daug -ui- Iš kelionės grįžusi tyli, nerašo
jų kolegos, tautas išgamos P. tikimm padznaryznų" — grupės ir nekalba.
^Petronio kvietimu, buvo nuvy vardu kalbėjo
Ve p<:dldizys ūkininkas
- valdovas L Moo
kę į okupuotą Lietuvą ir grįžę kūnas.
tyli, tyli... Drunga h Nainys jų
Jie la-kė muzsą us. NL K.
interviu neprašo ir nieko saw Čiurlionio gimtąjį namelį. Bastraipsniuose nerašo. o tupi kaip ranau>ko kielelę, kulturo- pa
šuneliai, uodegas pabrukę.
minklus, bet nemsie-. kolcho
Mielas ^Naujienų” Redak
Taip pat, Senele, išvanok kun. zu ir juose x^rcst^nciu brolių
toriau ir Bendradarbiai!
A. Kerį, S. J., kuris sakosi bu ir sesių ir ju Jais nesikalbėjo.
i
vęs Čikagoj lietuvių užpultas
Stefanija Šlajiene Lšg\ re Kum
Baigiasi mano “Naujienų” Į
prie altoriaus. O Vilniuje, kaip sišk ų U uidies muziejų, kur pla prenumerata. Nelaukiu ragini- Į
^Gimt< o Krašto” N r. 42 nuo čiai ir nuodugniai atkurta" lie- mo ir siunčiu Administracijai:
traukose matosi, patenkintas da tuvių v^l<iscni buitis ir -enas $75, iš kurių -CJO skiriu dianraš
lyvauja susitikime su ‘Literatū lietuviškas kaimas. Bet k«s tuos čio paramai. Prašau mus ir lo
ra ir menas” kolektyvu ir mal kaimus ir vSenkieinius sugrio- pau teisingai informuoti mūsų
dingai nusiteikęs smilko Petro- vė?_. Kaunas esąs labai gražus. lietuviškuose reikaluose ir kelti
nio raudonąjį kampelį.
Didelį įspūdį jai sukėlė Velnių negeroves, jei jų būtų.
Skaitau, prenumeruoju ir re muziejus. Tur būt tikisi su jais '
Linkiu visiems “Naujienų”
miu lietuvišką spaudą. Mano susitikti Z Kelias i Druskininkus
leidėjams ir bendradarbiams lai- (
Restauruota
namus lanko “Draugas”, ‘‘Nau — M. K čmrixMi2o rriesca —
[mingu. darbingų ir našių 1981
jienos”, “Dirva” ir visi kiti laik- ’
r metu atstatant vienybę tarp
naščiai. Rusu okupuotoj Lietu
į mūsų didžiųjų veiksnių ir vivoj leidžiamą “Gimtasis Kraš
tas” jau daug metu gaunu veltur
Bc-t Stefanija negirdi šalia ke- suomenės veikėjų.
Matyt išgama Petronis nori man Ii o lietuvių xleyvniu, aimanų bei
V. žvirblis, Chicago
senam ūkininkui galvą apsukti
— Pirmadienio rytą pedagoTr kviečia tėvynę aplankyti. Bet juje mate puskschi žr svėrei
“Naujienų” dienraščio
1 gas Jenas Valaitis buvo palaidoaš gerai žinau lietuvišką prie
Redaktoriui p. Gudeliui 1
II tas Lietuvių Tautinėse kapinėse,
žodį: uNeik su velniu oboliauti!” nų rinkiniu.
Sveikindamas su 1984-aisiais i Sekmadienio vakare Petkaus
Nenorėdamas Petronio dūdelės Anykščiuose
j linkiu Tamstai asmeniškai stip- šermeninėje įvyko atsisvekinipūsti ir dėkoti jam už patarna akmenį ir iški rybes. o taip pat visiems laik- mas. Solistas Vaznelis pagiedojo
vimą, padedant mūsų brolius ir ir Girėno ba
, [ raseio bendradarbiams bei skai į dvi giesmes, kalbėjo kun. J\3seses t remti , žudyti ir kalintk
i
tytojams ir “Naujienų rėmė- zas Prunskis, Aleksandras Zunuo tos viešnagės atsisaki.au.
jus ir M. Pranevičius. Salė buvo
Bet pasirodo, atsiindo dvasios neaišku.
tėvu [ jams.
pilna velionies mokinių. Atsivargšu, kurie tokiu kvietimu
liuose'
Praeitais metais iš Glevelan- ■
Į sveikinimas prasidėjo 6:15 vai.
jnielai pasinaudojo. Dešimt die
do. Ohio, persikėlėm į Floridą, |
} ir baigėsi 7:L5 vai.
nų praleidę tėvynėje tautiečiai niuje nuteikė y
Jacksonville. Kiek pats patyriau, !■
96 melų sulaukęs Jonas Valaig JAV yra: A. T. Antanaitis, V,
Ten
visgi Florida pensininkams ne- Į
tis buvo palaidotas šalia žmo
Kelertienėj J. Šmulkštys, M. riai
palyginamai geresnė vieta kaip
Stankūnienė. D. Sruogaitė - Byšalto klimato vietos, pvz. Ohio. - nos Antaninos Liutkevičių lės
Valaitienės. - '
- lienė. J. Pivoriūnas; A. Tonkū ■1US1 KOOU-IU- T<
nas. S. Stasienė. A. Aistienė, V.
Ctex
■arkingiau kaip anksčiau Clevė-J
nde.
j KUR YRA NUODĖMĖ?
L. Mockūnas. E. Sakadolskienė,
Prie šio siunčiu §80 čekį. Tai! “Nuodėmės alga yra mirtis,
J£ ir J. Spurgiai, R. Kaminskai- apie
bus prenumeratai 1984 metams! bet Dievo malonės dovana —
fbfe, N. Remeikytė. E. KraučiūĮ klausim
lieka — auka “Naujie 1 amžinasis gyvenimas Kristuje
• nienė, K. Martinkus ir K Jaz- bičiuliais uaoenuraw.
aoms.
Jėzuje, mūsų Viešpatyje”. Rom.
Viso Ogeriausio!
^Viešnagės programa leidot nikes Instituto he
Prašome pasiklausyti šios ra
■:-jSėrns “patirti” 'okupuotos Lie-Į Bet ar jos yra S
K. Karalis
dijo programos šiandien ban'ga 1450 AM 8:45 vai. vakare per
| “Lietuvos Aidus”.
! Sekmadieni 9 vai: ryto radijo
J banga 1490 AM per Sophie Barj■ cus išgirsite ‘:Mano
- . kelias
v
. su{.stoja čia”.
š ■. v
į J^i įtikėjote, "malonėkite pa
1‘rasyti ir pareikalauti knygelės

UAL ■ ST ATI FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMDiAW

IB

<
I

NUOMAVIMAS
• PARDAVIMAS • VALDYMAI

INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
KAM MOKĖTI NUOMĄ?
Traky pilis

ELEKTROS {RENGIMAI
PATAISYMAI
Turtu Chicegcs mieste tekfeaj,
Dirbu ir užmiesčiuese, fred.
»<rintuatai ir sįžėUnįaL
KLAUDIJUS PUMPUTIS
4514 S. Telman Ar*.
T»L 927-2555

GERIAU SKOLĄ.

Pajamų bungalow —

aukšto mū

“Užgimęs laisvas”. Mūsų adre rinis, 3 butai: 1 su 2 mieg. Garažas,
sas: Lithuanian Ministries, P.O. i Marquette Parko centre. Nebrangus.
Box 321, Oak Lawn, Ill. 60151. 2 aukštų mūrinis. Pirmame aukšte

6 kambariai. 3 mieg. Antrasis aukštas
padalintas i du butus. Batų siu vėlų
— R. LB Marquette Parko dirbtuvė rūsyje. Geros pajamos. Lith
uanian Plaza Court (69th St.) ir
apylinkės metinis narių susirin Washtenaw.

kimas įvyks š. m. sausio mėn.
15 d., sekmadienį, 11 vai. 45
min., tuoj po pamaldų, parapi
jos salėje. Prašome narius ir
svečius dalyvauti.
Apylinkės valdyba
Miko šileikio apsakymų knyga
“Liucija” jau atspausdinta.
a

DĖMESIO
S2-S0 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai SI26 pusmečiui automobilio
liability draudimas pensininkams.
Kreiptis: A. LAURAITIS
4651 S. Ashland Are,
Chicago, 111.
Tel. 523-8775 arba 523-9191

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St
Tel: 436-7878

,

t-

MISCELLANEOUS
(vairūs Oahrkxi

! PUPS ALL BREEDS

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
Tuo reikalu jums gali daug
padėti teisininko Prano ŠULO
paruošta ir teisėjo Alphonse
WELLS peržiūrėta “Sūduvos”
išleista knyga su legališkomis
formomis.
Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

A.K.C. “R” & some mixed.
By private breeders.’
Taking Christmas orders now.

395-8967

A. T V EK A9> '

REPAIRS — IN GENERAL
Įvairūs Taisymai

EAltrodBaa ir b.inguybfc
Psrdivissg Ir T>tiy

TAISO ORO VĖSINTUVUS,
ŠALDYTUVUS, SKALBDIO
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS
BEI KROSNIS.
Herman Dečkys
Tel. 585-6624

ŽM4 West C*A
TeL REpcWte 7-1941

PERSONAL
Asmeny teske

ATSILIEPK!

Dienomis Tu mano mintyse.
Naktimis sapnuose.
Be Tavęs man kiekviena diena
Taip niūri, taip liūdna.

Taigi atsiliepk — laukiu. Gal
randiesi — Amerikoj, Kanadoj,
o gal Europoj? Esu — 58 m.,
bet pilnas visokių svajonių. At
sakysiu, tik prisiimtus dabartinę
nuotrauką. Rašyti:

Naujienos, Box No. 271
1739 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608

Advokatas

GINTARAS P. ČEPKNAS

Masiną, sudėti skaitlines'
Borrough, 1883.

Darbo valandos: Kasdien: shq
9 vai ryto iki 8 vai vakarą
* fie&adu nuo 9 vai r. iki 12 t*L d.
Ii pagal aontarimą.

Mašina siuvimui drabužių
Howe, 1846.

Td. 776-5162

M49 Wert 63rd Street
Chicago, DL 60629

Dr. A. GvMea — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečia 1905
metų frykiui, Jablonskio ir Totoraičio jaunai dienai ir
roMrttpminų------------ |8.00
Dr. A. J. Gw»a — DANTYS, Jų priežiūra, rveikata ir
grožis. Kietais virieMaia
84-00
Minkitaia vtridiais, tik fS.00

ADVOKATŲ DftAOOlA

■I
Įg

Dr. 7L J. Gowen — AUK4TA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONES. Kelionės po Europy JapūdžiaL Tik____ (2.06 <

Iį

Gadina taip pat užsakyti partn, atsiuntus Cek| arba
amony orderi, prie nurodytos kainoe pridadaat SI į>m siautimo iUrtdomA

and PLEASfi
snake peopl®

NAUJIENOS,
KiXBTKD ML CUCAMlL K
.

•i-'JB-f.l

<

.

Atsiliepk, svajone, o šviesi,
Kas Tu tokia, kur esi,
Su Tavim' norėčiau būt kartu,
Kas Tu .tokia, kur gi Tu ?

Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, Tboomeoėe veikėjo ir raSytojo striminimua.

STW

■

1

DR. ANTANO J. GUSEN0 RAŠTAI

■______

■ ..J..—s

7________ _______ _________

59

---------------------------------- ----------------

Naujienos, 1739 S. Halsted SL

• VERTIMAI

1 BACEVIČIUS — BELL REALTY

Adresas

;

TeL 847-7741

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTCKA

Pa v

Chicago, H. 60608

Chicago, m.

• NOTARIATAS

Auka Lietuvių Teisėms Ginti Fondui

KAINA — $17. n*erstnntžnrai pridėti UJ
SnĮsti čeki: -----

ij

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

R MAMŲ PIRKIMAS

Prašome pasinaudoti šia atkarpa, čekius rašyti “Lietuviu
Teisėms Ginti Fondas” (arba “American Lithuanian Rights
Fund, Inc. ) ir siųsti adresu: 5620 So. Claremont Avenue,
Chicago, Illinois, 60636
. s

Vardynas ir trumpa angliška santrauka

h

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 1

BUTŲ

Nepamirškime savo aukos Lietuvių Teisėms Ginti Fondui

Lietnvių-Ienkų santykiai ir kovų pradžia

MĖNESINIAIS IšSIMOKtUMAIS.

2212 W. Cermak Road

GINKIME LIETUVIŲ TEISES

KOVOS DEL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBES

ATS NUOŠIMČIAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS

Laiškas Naujienoms

DR. ANTANO RUKšOS
619 puslapių, kietų viršeliu knyga

UAL 1STATI FOR BALI

|

- .— r ■

Vj

6 — Naujienos, Chicago, 8, HL

į

V. BYLAITIS
k V. BRIZGYS
OMte vaUndoc

Roo ® ryto M B voL popiet
MKatfiemai* pofil sutariau.
> o >
>a KMDe Avfc
^ktoOBOa QA B0C29

Trt.: 778-8000

