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Sovietų politinis biuras nutarė dar kartą bandyti tartis su Kinija, Tengas reikalauja, kad rusai 
pasitrauktų iš Afganistano ir nekeltų maišto Kambodijoj.
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ERDVĖLAIVIS PRADĖJO LEISTIS 
AUSTRALIJOS PADANGĖSE

Praskriejo Ramųjį vandenyną, Kanados šiaurę, ašigali 
vėl Kanados teritoriją, ir nusileido Floridoje

tetą, • ir praleidusi metus sstro- ’ 
nautų mokykloje, taip pat labai 
laiss-ai jautėsi ne vien erdvėlai- ’ 
vyje, bet ir išėjusi pasivaikš-, 
čioti erdvėje. Ji buvo apsimo
vusi astronauto drabužiais, kad 
vkas kūnas galėtų kvėpuoti d e- ■ 
guonį, o josios galva neuždeng- Į 
ta ir plaukai buvo palaidi.

(CAPE CANAVERAL, Fla. — 
Prisitaikius geram orui Floridoj, 
ęrdvėlains Challender pradėjo 
leistis pietinėje Australijos pu
sėje. bssileisdamas praskriejo 
visą Ramųjį vąndenjTią šiaurės 
ašigalį ir. Kanadą, Duluth mies
tą^ Čhicagą, Indianapolį, Lex- 
ingtoną, nusileidimo taką tiks
liai apskaičiuotu ir iš anksto nu
rodytu laiku. Jis parnešė į Flo
ridą sveikusr visus 7 astronau
tus, jų tarpe dvi moteris ir vie
ną kanadietį.

Mokslininkai nustatė 
saulės energiją - -* *

šiame erdvėlaiį’yje buvę mok

je esančius turtus’^ sauįės siun- 
črarnrį energiją. yAkslimnkai tų 
įėjo specialiai paruoštus instru
mentus, kuriais galėjo tiksliai 
nustatyti saulės Žemėn si unčįat- 

— mą energiją^ ŪE_žemėv^maišą^ 
mą saulės.alergijos dalį.- šiais 
reikalais daugiausia rūpinosi as
tronautė Sally Ride", -kuri viena 
jerdvėla^yj 
pločio ka] 
šių iriš

<:‘-Siįgį: :• >:

ill
KETVIRTADIENĮ PEKINE PRASIDEDA 

KINIJOS ■ RUSIJOS PASITARIMAI

ANGOLA PASIRUOŠUSI 
ATŠAUKTI KUBIEČIUS

WASHINGTONAS, D. C. An- ’ 
golos prezidentas Jose das San- ’ 
tas pranešė JAV, kad jis yra pa- 

..siruošęs atšaukti 25,000 kubie-1 
čių iš Angolos, jeigu pietų- Af- • 
rika atšauks savo karius iš Na^Į- 
mibijos.

Angolos prezidentas sako, kad ■ 
ji® norįs Pietų Afrikoje taikos. Į 
■Jis norįs, kar Namibija būtų 
laisva ir nepriklausoma. Jose das j 
Santas padarė žingsnį pirmyn.: 

4k^te“meto---yis-orgahizavot ko- • 
vetojus, sitotė }aos į NažfSiiją - šė taikos sutartį su Sovietų‘Šą- 
ir stengėsi,-iš" jos padaryti ra-, junga. Sovietų Sąjųunga išrei- 
sams priklausančią koloniją Na- ( kalavo dideles sumas pinigų, šuo j;

-^C^zijos kovom Tvado- t miai statė, rūsams laivus, -atida-j Amerika pačius svarbiau 
‘ j vė dalį; Wypj teritorijos- ir prh| 'ykus. 4

- RUSAI PASIRUOŠĘ TARTIS SU 
AMERIKA, - PAREIŠKĖ ROMANOV

— Mums svarbu, kad nebūtų militarizuota erdvė,
tvirtina politbiuro narys.

ii jai išardekprez. Reaganas. at-

raibi 
iyavo

kdk  iąį Satiįėš' ėh‘ėrglji»'Wlis^i- 
siekią/jžėnięs; paviršiii;. 'augalus, 

a • » ' -- •• ? ‘ ... - .galvijus- n* žmones.

• Įdomiausia tyrimą
.l,l..Tatliko -Sullivan
. ' . •* • * • - ■' J - ’

Dr? -Sallj^ Ride „.erdvėlaivyje 
jautėsi kaip-Žemėj turiniam sal 
vo fizikos- kabinete. ■ Nei jai sii-

.'Praeitą sekmadienį taikos su- 
tarties- 40 metu 'sukakties proga "Vakar * v-t 5 - i.- j Suomiją atvažiavo Leningrado

* ■* komunistu partijos yada§ ir ita-'rinko'100,000 ihdi^tjųfusė''bug-', - ' A-.i ■ ' s-3 ■ kingas pontbiuro narvs Cmgo-
nafe. jnarsaw k-.Iv..RominoTO . v .. ,

.-reikalavo::Atraarykrte-vartus, j ' ' ' ■" ‘
. Prieš 400 inetų lsieh^ atėmė ' 

.is .'indų '-didelę šventovę. Indai' 
.akelis .kartus reikalavo grąžinti 
indams atinita šventovė, bet si- 1 
chai ir klausyti nenori. a

Amricar -mieste šichai, teika-' mtmistų partijos generalinio se-

nei nusileidimas 'nesukėlė jai 
jokios-baimės. Ja laisvai vaikš
čiojo erdvėlaivyje, 'sekė instru
mentus, žinojo jų reikšmę .ir pa
pasakojo prezidentui ką ji skrie
jimo 'metu 'dirbanti erdvėlaivy
je, kaį- pltezidentiš iš Ohio vals
tijos jog paklausė., .

Ponia Katrina Sullivan, baiJ
gusi imivąi*siieteC fizikos f akai-kainavo $332.00.

Savo laiku - Romanovas-: pla- i 
navą užimti Andropovo vietą, | 
bet sovietų karo vadai pakišo 
Černenką. Kai Ramanovas įsi
tikino, kad kariai ir KGB prita- 

.iria Černenkai,. tai jis. kovą ko- I . • _J_! 1^' __1 _T

laūja. kad’ kariai jiems atiduo- kretoriaus pareigoms nutraukė 
tų Aukso šventovę. Indai pashm- ir "tylėjo. Černenkai pradėjus 
te karius, kai keli sičhai, susita
rę. su Pakistam), norėjo suskal-( nistus, tai dabar jis buvo pa- 
dyti Indiją.' " 'U skirtas atstovauti Sovietų Są.

ir “tylėjo. Černenkai pradėjus 
kišti atsakingom pareigom stali-

skirtas atstovauti Sovietų Są
jungą Helsinkio sutarties su Ru-

— Honduras ir Guatemalos sija, 40 metų sukaktuvių minėji- 
pasienio sargai nieko neprilei
džia prie Salvadoro sienos.

me. Minėjimo m?tu Romano
vas išgyrė suomius. , -,

— šiandien mums, labiausiai
— Pirrradieiiį aukso uncija rūpi, čad nebūtų militarizuota

,, ...... erdvė. Pasitarimus atomo ener-

, Prez.* Reagan’as, patyręs apie 
Romanovo pareiškimą; pasakė, 
kad jis, Washingtone kalbėjo 
su Gromyka. jam pasakė, kad jis 
bet kada sutinka tartis su Sone
tų. .Sąjungos erdvės ir atomo 
ginklų kon trolės klausi ma i s, 

tik rusai norės.

Washington, D. C.—Valstybės 
sekretorius. George Shultz pra
eitą savaitę buvo labai užimtas- 
Sekmadieni ir pirmadienį tarė
si su keliomis Jungtinių Tautų 
delegąci jomis. Išsikaltojo su Ji e 
liais Nica ra guos-atstovais. Anū 
tradienį tarėsi su Salvadoro pre 
zidentu apie pasitarimus su irai 
alininkais. Dalyvavo Panamos 
prezidento inauguracijoje, su?b‘ 
si tiko su kabinete nariais. Apn
iaukė kelias Centre Amerikos 
valstybes. Grįžęs į Washingto-. 
na tuojau išskubėjo į Kanadą, 
tiktai tada grįžo Į Ameriką.

MASKVA, Rusija. — Sovie
tų užsienio reikal 
Andrei Grimyka 
skrenda į Pekiną, 
naujus .pasitarimus 
Kinijos vyriausybe, 
slėnio 
duedojax Leonidas lljičevas, san 
tykių su Kinija specialistas, iš
sikalbėjęs su Andrei Gromyka, 
grįžusiu iš Amerikos, išsikalbė
jo, ir tuojau išvyko į Kiniją, kad 
galėtų paiucštj Kinijos ir Sov. 
Sąjungos užsienio- reikalų mi- 
nisleriu. Iljicevas nori pirmą 
pasiinfermuoti apie dabartines 

vy r iau sy b ė s n u ota i ka s, 
etų ketvirtadienį Pradė-p.jams slKį£ryti savo vyriausy- 

paruošti dirvą |
] 2. Sovietų vyriausybė privalo 

| nutraukti visą paramą Vietna- 
I mo karo jėgoms, įsiveržusioms 
Į į Kambcdiją, ir dabar 
pavergusį.

3. Sovietų vyriausybė 
sumažinti savo divizijų 
visame Kinijos pasienyje.

' nepatenkinta so
vietų karo jėgoms, įsivefžusiom 
į Mongoliją. Jai taip pat nepa
tinka didelė įtampa Usuri upės 
pakraščiuose.

kad 
ti pasitarimus, ir ] 
miinLteriui Andrei Gromykai.

Paaiškėjo, kad Andrei Gro-i 
myka, atskridęs į New YorkąĮ 
žymisi anksčiau, negu prasidė-1 
jo Jungtinių Tautų pcsė<ižiai.! 
New Yorke pasimatė su Kini
jos alstivu ir šešias valandas 
kalbėjosi su Kinijos ambasado
rium prie*Jungtinių Tautų, šios 
savaitės pasitarimai pradėU 
ruošti žymiai anksčiau negu ofi
cialiai, paskelbta. Sovietų užsie
nio ministeris nustatė, kad sau
giau pradėti pasitarimas pei 
>Š’ew Y'orka. negu tiesiai iš Mas

85 MYLIŲ VĖJAS 
PLAKA RYTUS

• Iljičeyo vadovaujama dele- 
°:gacija norėjo išskristi į Kinija

Į gegužės mėnesį, bet Maskvai la- 
į bai nepatiko prezidento Reaga- 
. no: priėmima’S Pekine. Rusa:
• manėr kad jie pajėgs patraukti 

Washington, D. C — Jungu- kiniečius savo pusėn, kai pro
tinės Tautos ryžosi pagerbti že
mės ūkiuose dirbančias moteris. 
Tikrumoje, visi pripažįsta, kad 
moterys yra didžiausios ir ge
riausios darbininkės. Laukuose 
jos kruta nuo aušros iki sute
mos Bet jos ne tik išaugina mai 
stą, jos viską moka ir paga
minti.

IZRAELIS NESKUBA 
ATŠAUKTI KARIŲ

KAIRAS, Egiptas. — Egipto 
prezidentas Hasim Mubarakas 
gana ilgai kalbėjosi su atskridii- 
?iu krašto apsaugos sekretorium 
Caspar Weinbergeriui.

Prez. Mubarakas. grįžęs iš Jcr 
dianijo’s, tikėjęsi, kad Izraelio 
karo jėgos pradės trauktis iš uži
mamų pozicijų pietuos. Dabar 
paaiškėjo, kad izraelitai turi pa
laukti, kol Sirijos kariai pradės 
’rauktis. Izraelitai gali išeiti, o 
Sirija pasiliks.

zidenttas Reaganas nutarė par
duoti Taivano vvi-iausy!)ci 
dėmius Amerikos naikin' 
ir kitus ginklus. Pals Tenga. 
Jsiacpingas buvo labai nepaten
kintas šiuo prezidento Reagano 
nutarimu ir viešu jo paskelbi
mu. Bet kai plaz dentas Reaga- 

! nas atskrido j Pekiną, tai kinie
čiai taip šiltai jį priėmė, kad 
apie Taivaną jie visai užmiršo.

; Premjeras žao, pasitaręs su 
r.ršli Tai- 
Amcrikos

m

|NEW YORK. N. Y. — 
eitą sekmadienį visas 
Rytų Amerikos pakrantes labai 
smarkiai plake vėjas, smarkus 
Ketus ir dietas bangos. Dabai 
nukentėjo New Jersey ir Long 
Island pakraučiau Buvo laiko
tarpių, kad pute 85 mylių vėjas, 
viską versdamas, laužydamas 
stulpus ir pakelės medžius.

Tvirtinama, kad padaryti mi
lijoniniai nuostoliai.

Audra pasiekė Mississippi, 
Ūtos ir Nevarios vietoves, čia 
vėjas putė iš vakarų. Vietomis 
nešė sniegą ir ledus.

Pra- 
šiaurės

Gerbia už dideli trūsą ir pa
žadą veltui energijos neleisti. 
Amerikos žemės akio darbinin
kės sunkiai dirba, bet Afrikoje, 
Azijoje, Rusiją c moterys žy
miai sunkiau dirba.

300 Mites '

— Bengalijoje .vyko didelė- 
demonstracijos, šimtai tūkstan
čių protestavo prieš karo stovio 
įvedimą.

f
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— George Bush labai supyki
no Gerai dinę Ferrarą. nes visai 
nekreipė dėmesio i jos kaltini
mus. Debatų pabaigoje Geraldi- 
na vis dėlto supažindino Geor
ge Bush su savo dukra.

LALENDORtLTS

karu v: dais
vaną, bet n 
pasiūlymais.

i Sovietų vyriausybė anksčiau
- būtų pradėjusi pasitarimus su

— Popiežius Jonas Paulius II Kinija, jeigu būtu pakeitusi sa- 
patarė pietų Amerikos vyriau-
sybėms leisti spręsti tikybinius liečiančiais klausimais. Kh 
reikalus gyventojams- Jie yra nijės' rcikalavmsi šitaip skam- 
suaugę, ir turi nuovoką apie ti
kėjimo problemas.

vo nuomone keliais svarbiais Ru

i

Jeruzalėj jis pareiškė, 
karo jėgos gali už kelių 
išvykti iš Libano. Jis 

kad visi Izraelio kariai

— Willy Brandt buvo atskri
dęs į Menegua. Jis planavo su
taikyti abi puses, bet tuojau įsi
tikino, kad nieko iš to neišeis. 
Priešai nesukalbami. Už poros 
dienu išvažiavo.

— Sovietų policija suėmė 34 
metu žydą Aleksandrą Cholo- 
n ruski už tai. kad jis reikalavo 
leisti išvažiuoti L Sov.Sąjungos. 
Policija sako kad inžinierių 
neišleidžia.

— Salvadoro kanai tikrina 
visus keleivinis, kurie važiuoją 
Salvadoro keliais.

—Kanadoj sekretcrius Shultz 
pasimatė su nauju premjeru.

— La Palnar miestelis yra vi- 
I netoli Hnndura-# sienos. Sal- 

oSdoro karini valdo beveik vi tą 
['kramtą. Maištininkai, daugumoj 
.sJ apstoti Įulnunse,

SIMON PERES 
GRĮŽO JERUZALĖN

JERUZALĖ, Izr. — Premje
ras Simon Peres, prabuvęs visą 
savaitę Amerikoje, jau grįžo;j 
Izraelį. 
Izraelio 
savaičių 
tikėjosi,
tuoj grįš namo. Ret per savait
galį reikalai pasikeitė. Užsienio 
ministeris šamir .pirmadienį p*a- 
re škė. kad Izraelio kariai be 6 
mėnesių n^grįž. JAV dabar rei
kalauja pažadų rasiu, kad at
šauks karius.

Eskimai reikalauja, kad 
isybė ištirtu, kodėl žuvo 

800 060 elnių, kaip paleido už
tvankos vandenis.

— Sekmadienio naktį j Salva- 
oro Pnlman bažnyčios švento- 
u įžengė Salvadoro batalijo

nas ir užėmė bažnyčios apylin
kę. kad niekas nepasikėsintu 
prieš prezidente, kai jis atva
žiuos tartis.



TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIMĖMl
Kūno, proto ir jausmy damos pagrindai

Naujausių moksle žinių populiarus perteikimas 
JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

PENSININKO INTYMUMĄ SILP
NINANČIOS MEDŽIAGOS

Dr. Jonas Adomavičius

Alkoholio vartotojai silpsta lytiškai; juos 
taip silpnina dar ir narkotikai, barbitūra
tai, tabakas bei Įvairūs vaistai.

(Mediciniška tiesa)
būti sutrikdytas. Tada vyras gali 
ketveriopai nukentėti: 1. netekti 
lydiško noro; 2. susilaukti lytiš
ko organo suglebimo; 3. toks or- 
ganas gali nepajėgti atlikti savo 
darbo; 4. sėklos ištekėjimas gab 
sunegaluoti.

Todėl tiek gydytojas, .tiek vy- 
ras turi sekti, ką jam imamieji 
vaisiai minėtoje srityje daro.; 
Virš minėtos medžiagos, taip' 
gausiai vyrų vartojamas, neretai= 
alina vyrą lytiškai.

Vyro amžiaus jtaka 
intymumui

Sudėtingas tarpusavyje veiki
mas psichologinių ir kūno (or
ganinių) veiksnių turi būti tiek 
ai

Telšių miestas fotografuotas Lietuvos Nepriklausomybės metais

įvairūs vaistai dažnai trukdo 
lyties organų veiklai. Negerai, 
kad toks vaistų trukdymas daž
nai pražiūrimas pas pensinin
kus, nes jų lytinį nusilpimą 
mėgstama palaikyti už jų senat- 
viškumą, o ne dėl vaistų gautą 
tokį negerumą. Toje srityje 
pensininkai nukenčia dažniau
siai dėl vartojimo dvejopų vais
tų: 1. prieš pakeltą kraujospūdi

tos operacijos šlapimo nėsulai- 
kymą tvarkoma įvedant dirbtiną 
uždarymą — sfinkteij. O toms 
moteriškėms, kurioms sukosi- 
jus išbėga šlapimas (stress in
continence) suleidžiama TEL- 

: FON pastos apie Šlapimo kana
lą (uretrą). Visais atvejais rei- 

įkia nusiteikti tokiems šlapimą 
1 nesulaikantiems žmonėms TAL- 
i KINTI šlapimo nesulaikymo pa- 
! taisyme ir gyvenimo pageri
nime.

DIENOS ELGETOS — 
NAKTIES VAGYS

Dideliuose miestuose vagys 
nespaudžia. Jie yra susiorgani
zavę ir reikale keičia savo ode. 
les. Dienos metu jie eina elgė-

chirurgiškai patvarkomos nege-! taudami po namus, kad apžiū- 
rovės. Žinoma, perdidelę prosta-, rėtų nakties grobiui vietą. Jie

neprisieis taip dažnai ir gausiai 
vartoti, kaip dabar jos kad nau
dojamos. Tada ir tik tada pradės 
jaunimas užsiimti kūrybiniais 
darbais. Tai mums visiems bus 
didžiausias džiaugsmas.

Išvada. Tik tikrais žmonėmis 
tapę, asmenybę susitvarkę, mes 
pajėgsime žmoniškai elgtis: be 
svaigalų, rūkalų ir narkotikų

reikalas.su senėjimu, menksta išsiliejimo
išėjimas pensijon ar 4. Pertrauka tarp susijaudinimui 

žmonos mirtis gali psicMogiš-. pajėgumo pailgėja.

Įtampa, surišta 
Sakysim,

kai sumenkinti intynuiąie pajė
gumą. Žinoma, kūno (fiziologiš
ki.) pakitimai taip pat turi reikš
mės intymumui.

Tą visi vyrai turi priimti kaip 
natūralų jų gyvenimo dalyką k

tą prisieis išoperuoti. 1
Geriausiai pasielgsite, jeigu, susikalba.

turi slapiženklius, kuriais jie

pirm vaisius naudoję ar operaci- Beidama i namų teki elgetos,intymumo pajėgumą

Beixirai paėmus, intymumą 
silpninantieji vaistai veikia vi
są žmogaus kūną, įskaitant rami- 

u<esijau<lm4i perdaug .dėl te. Rei-1 nantj bei iki nusiminūnp sie
kia čia lietuviškos galvos nępa-: kiantį veikimą. Tik pensininkui ] apsieiti. O kai darbą pamėgsi- 

svai’besnes medžiagas (jo i»ty- me, tada nuo nervų vaistų ne
reikės naudoti. O kai druskos ne
vartosime, tada pakelto kraujo
spūdžio daug rečiau susilauksi
me ir tada nereikės vaistų nau
doti G tie čia suminėti negeru
mai tvarkomi vaistais, kurie

kia čia lietuviškos galv'Os nepa
mesti. Visi vyrai nėra vienodi* 
visokiame pajėgume.. Taip, P aje; 
kitaip, nusiduoda ir intymiuose= 
re&ąluose. Todėl visi penanki-: 

1 kai uesilyginkime prie sripcuoiim 
ir dėl to sau galvos nesukune.* 
Kiekvienas stenkimės normaliai 
gyventi, jokių virš minėtų me- 

ydytojo, tiek ir paciento su-" džiagų, silpninančių mūsų inty-' 
prastas tada, kai pensininkui, uuuhą, nevartoti, tada galimai
prirašoma neigiamai į lyties or
ganus veikiantieji vaistai.

Reikia žinoti, kad tik retai ku
ris vyras visiškai nustoja inty
mume pajėgumo, nors ir gero-.

naauną mažinančias) .čia sumi
nėsime.

ją specialisto globoje atlikę, pa j jį apžiūrėję, pažymi ant vartų, 
mėginsite sekančius šlapimo į an^ sienos arba ant tvoros slapt- 
pūslės treniravimo būdus. Pir-j ženkiį, kuriuo jie įspėja savo 
miausia reikia pensininką, pana- j draugu^ ar teil verta eiti al
siai kaip mažą vaiką, pratinti j neverta. ,
normaliai šlapintis. Miela gailės-j
tinga sesuo ar -toks' namiškis i Tiems slapženkliams išmok- 
pradeda pensininką nuteikti šia. u reikia nemaža laiko’ nes kiek- 
pintis PAGAL LAIKRODĮ ū-j vienas iš jų ką kitą reiškia. Kad 
SAVU NORU SULAIKYTI šia-į nesimestU jis į am šalia jo yra 
pmią. šita technika daug pade-j katės, šuns atvaiz- -
da atstatyti nepajėgiančio sulai-] dells> kad atrodytų, jog tat bu- 
kyti šlapimą vyro savimi pasi-Į vo nuPiešta "atv^ Va!kli’

Slaptos policijos agentams ; 
pavyko susekti šias gudrybes ir 
sekant slapženkliais buvo suim
ta daug nusikaltėliu.'^' L.

į laizne. Į smegenis verkiantįjį, 
kaip metbyldopa, reserpine. Air
dies ritmą ir pakeltą kraujospū- 
dj tvarkantieji, kaip indėnai. !

Dar čia priskaitoma ir didie-: 
ji ramintojai (trankilaizeriai) ,- 
prieš depresiją vaistai, prieš bai
mingumą (mažieji ramintojai). 
Dar durnaropių kilmės (bella
donna) vaistai, prieš spazmus,’ 
prieš Parkinsono ligą ir raume
nų atpalaidavimą sirkeliantieji 
vaistai. Antihistamininiai irgi.

įPrie įvairiopų vaistų, maži-' 
nančių vyriškumą, priskai tpma: 
cimetidine (tagamet — vaistąs,' 
vartojamas prieš skrandyje žaiz
das) ; digoxin — širdžiai dažnai 
vartojamas; moteriškieji hor-; 
monai — estrogenai; indorse-’ 
thaein— prieš reumatą- artritą'1 
vaistas.

- Pasiskaityti. Geriatrics, Octo-
tikėjimą, savigarbą ir šlapini- j
mosi kontrolę. j

1 
JIus tokių, kuriems tokia tech- j 

mka nepadės. Tokiems prisieis} 
naudoti įvairias nesulaikymui j 
šlapimo taikomas priemones: j 

! padėklus, itžsp^ustįikus^.-paklo- J 
dės pavidalo šlapimui rinkti in
dus. Kitiems pakartotinas šlapi
mo nuleidimas (atliekamas pu

* *
STENKIMĖS GERU PATA

RIMU PASINAUDOTI
GERIAUSIAS SLOGOS

geriau .pajėgsime ir šioje srityje^ 
savo saulėleidžio dienas prą-: 

1 leisti. .

-^Štai jokius.' normaliai su am-- 
žiu-nii atsirandančius intymume 
pakitimus; apturi dažnas vyras.’ 
I. Intymiam susijaudinimui rei
kia ilgesnio.laiko ir daugiau pa- 
ąkatų.. 2. Ilgėja tarpas tarp susi
jaudinimo jr sėklos išsiliejimo; 
jei ji išsilieja, ėsti trumpesnis 
išsiliejimas, mažesnis išliejamos 
medžiagos kiekis ir ji menkesne - 
jėga išsilieja. .3. Pagerėja kon-,.; 
trdiavimas išsiliejimo ir su-

DIDELI PINIGAI

Atsparumą y. Į naudoti prieš bakterijomis užsi-?

ELGETA

ŠLAPIMO NESULAIKYMQ

Klausimas.

uzuni

pinlgių. ;
Milijonierius pakreipęs gal

(antihypertensive) ir 2. psichių fcai.' j)a^y-venęs,<~Tief& 
:„s pagerinimui (psylhotropilM^|jultff ■'■ytj'aė poW

rokai sumažėja intymume pajė
gumas (impotencija gaunąsi).. 
Tai natūralus reiškinys. Tai kū
no susinešiojiino ženklas.

Čia savu neigiamu dideliu

prašau
faiiuUi Daktare, pagalbos

c-*

i J

is nori pajėgti neMsvar 
i giųti, tabako įjūrtnmsę nešini 
Į ti ir oarkodikttąįe
I šalia kūno - ir darnus.
| būtinai turi turėti ŽDfOSui s
1 t liausią dahka
(kimus (žmoa
Tik normali

Htm*
ro intymu

I aaočaf u«

MDcnmetrM fi 
Toe can buy trww w jwr

b

kos
Yra dar ir daugiau vaistų, ku

rie trejopai neigiamai paveikia 
vyro intymumą: 1. pakeičia nor
malų hormipnų kiekį kūne; 
2. nervais (nuo valios priklau- 
sorpais ir nepriklausomais) jau- svoriu prisideda dar -du dalykai: 
dinimo perdavimas esti suk ii u-1. žmogaus gyvenimo didieji pa- . 
domas; 3. kraujo tekėjimas gali sikęitimal ir 2. .psichologinė

O Slogiausieji vyrui vaistai — 
medžiagos yra jau minėtos šios:: 
alkoholis, narkotikai, barbitura- 
tai,. nikotinas ir visi nelegalūs: 
vaistai, taip dabar labai plačiai: 
jiaunimo naudojami. Jie netenka; 
lytinio pajėgumo tokiame jąu- 
name amžiuje ir dėl to pradėjot 
šiame krašte AJASIXIAI žudy
tis. Verkia motinos ir kiti šei-- 
mos nariai, o niekas apie vaiko 
auklėjimą taip ir -nesirūpina.: 
Namuose nėra narnu — šeimos.: 
Mokyklose nėra asmenybės for
mavimui pagalbos: tik aritme-; 
tika, fizika ir speliuimas. Bažny 
čiose irgi išsigimimas: vien kąl-, 
bos ir kalbas. O per jas mes, ypač: 
jaunas žmogus, nemato dvasi-' 
□inko paveikslo, kurį jaunas 
žmogus galėtų sekti. Paveikslas 
astoja tūkstantį kalbu: taigi, tu,, 
dvasininke, rodyk paveikslą 
tvarkingo žmogaus. Kitąrp — •] 
toliau bus dar blogiau. Mes ne-1 
teksime jaunos kartos.

Gerai, kad žydai rodo paveiks
lą. sektiną jaunam žydui. Už tai 
jų jaunimas studijuoja per die
nas ir naktis. Jų nepamatysi 
kvadiojant ąikštįse. smuklėse, 
net ir sinagogose jie niekų neiš
darinėja: higienos prisilaikyti h 
protą I multi pratinasi. Už tai jie 
ir vakio didelę <MJ žmonijos.

sistoja milijoniefiūs.-X*S~
Dvi savaites viešbučio' patar

nautoja laukė “išmetant” arbat
pinigių. Nesulaukusi vieną ry
tą tarnautoja svečiui sako:

—Šią naktį sapnavau, kad jūs

Klausimas. .Malonėkite. Gerb
daktare, mums pranešti apie ge~ tyrusio žmogaus) pagelbsti tam 
riausią nuo slogas gydymą ir jos . vyrui, kuris turi perpildytą pūs-' 
išvengimo galimumą. Dabar at-] fe. Kitiems įvestas ir paliktas
eina šalti orai, daug kas suslo-1 kateteris, ar virš gėdikaulioi —c----- c -j-------- , —- j —
guosime. Visiems bus labai nau-jI įvesta (operacijos pagalba) žar.l davėti šimtus pezų -arbat- 
dinga žinoti, kaip su ta dažna j ‘ 
negerove geriausiai tvarkytis.

Atsakymas.
goms, Įskaitant slogą, reikia 
kiekvienam, didinti. Jis didina
mas sveika mityba: vaisių - dar
žovių ir gausiai naudingų skys
čių naudojimu. Darbas higieniš
koje aplinkoje ir poilsis švaria'-, 
me ore taip pat atsparumui li
goms pasitarnauja. Vengimas ■

į nelė esti vienintelės priemonės, j
J Tais dviem atvejais prisieina
1 ■ ........... ■ ■ ‘ j va, taria:

— Penki, šimtai, dideli pinikrėtimą vaistus. ■ — Penki, šįmtąi, dideli pini-
Dabar vartojamos ir naujos gai, bet jeigu jau juos daviau 

priemonės. Sakysim, po prosta- tai tepalieka, tamstai.

. Gatvėje žmonės, šypsenos ir... elgeta paliegęs, 
nuodu h-ainausiame pavidale, Gatvė> triukšmas ir gyvenimas toks realus, -

j Matai vitrinose vaiskius brangakmenis isdestytus, 
Ir... neturtą, skaičiuojant daugelio žingsnius.

nereikalingus naudoti vaistus.
. Jei esi alergiškas kuriam 
maistui, vaistui, dulkėms... 
venk tų negerumų. Iš vaistų j 
pirmoj eilėj naudok zinką čiul-Į 
pifimxinrs tabletėmis. Čiulpk 
(neryk) be recepto gaunamas 

CHELATED ZINC, 50 mg. tab- 
*3les (100 tablečių buteliukyje). 
1š kairio sučiulpk DVI (2) tab- į 
htes. Po to kas dvi (2) valau- 
dos Čiulpk po vieną (1) tabletę' Languos uzgęsę žiburiai, reklamos miega

Gatvėje raitosi margų reklamų virtinės, 
Vakaras byloja meilę paslaptingai išdidus.
Kavinių angose linksmi veidai nerūpestingai šypsos 
0 elgeta beviltiškai sugniaužia virpančius pirštus.

<ol prisieis užmigti. Tas toks gy
dymasis nieko blogo nesukelia, 
gal tik kai kuriems burną kiek 
teerzina. Sumažina ir sutrumpi
na stogavimą.

Vartok vitamino C, 500 mg. 
bent šešias tabletei per parą. 
Būtinai pasiskiepink nuo slogos

Naktis ištiesia tamsią skraistę viršum miesto, 
Tyla, lyg rūpestingas sargas, tikrina visus kampus.

Tik elgeta gatvėj dar budi vienišas,
...Ir rytą vėl jis čia prabus...

Roma Jaloveckaitė



Detroito naujienos
. . J l »\ ,

D. L. Organizacijų Centro veikla
Darbingas Detroito Lietuvių 

Organizacijų Centro rvaluybos 
posėdis įvyko spalio 7 d. šv. An. 
fano parapijos mokyklos klasė
je. Posėdį pradėjo pirm. dr. 
Ąlgfs Barauskas. Savo praneši
me prisiminė automobilio ne
laimėje sužeistą Dloc Valdybos 
sekretorių Stasį sur.oliuną ir po 
Uią. Jiems pareiškė užuojautą ir 
pąTnkėjo grei+o pasveikimo.

Protokolas nebuvo skaitomas. 
Sekaątiy punktas Vasario 16- 
šiųs apyskaitos aptarimas ir tvir
tinimas- ' Surinkta aukų viso 
4.873 dol., iš aukų padengtos 
išlaidos. Likusieji suaukoti pi
nigai Lietuvai laisvinti pasiųsti 
Amerikos Lietuvių Tarybai. S;uo 
.metu kasoje 3.125 dol. Kasinin
ke Antano Vaitėnp, apyskaita

f

iąštu.nebuvo patiekta, o apskai
čiuota posėdžio metu. Amerikos 
Lietuvių Tarybos suvažiavimo 
ij Kongreso reikalai. Kaip jau 
zinoįipa; šiajs metais Alto suva
žiavimas ir dešimtasis Airierikost

informacijai pakviestas Saulius 
Šimoliuoas. Liet, informacijai 
pakviesti A. Grinius, A. Sukaus 
kas ir A. Nakas-Pastarasis posė
dyje ntdalylvavo,be1 reikės ma
nyti, ka<i informuos.

Meninę programa atlikti nu-’ 
matyta pakviesti Detroito Tau
tinių šokių ansamblis, vadovė 
Rusnė Kasputienė ir Šv. Antano 
parapijos kvartetas, v&dovas mu- ■ 
zikas Stasys Sližys. Nutarta 
ruošti sekančiais metais festiva- ■ 
lis ir kiti einamieji Dloc reika-j 
rai Posėdis užsibaigė geroje nuo’ 

. " itaikoje.
Šm. spalio mėn. 9 dieną Dėt-; 

roitę vidurmiestyje Kennedy. 
>quare lankėsi kandidatas i pre-: 
ridentus Valter Mondale, susi-Į 
rinko apie dešimt tūkstančių į 
minia. Mendale pasakė gražią: 
kalbą. Publika prelegentą pne-Į 
mė šiltais plojimais. Tribune su 
Mendale stovėjo M:chiganc Gii ! 
bernatorius Blancherd ir Mayor, 
Young.

laikais būtų paskaitytas 
kiškų. Taip, ištikro pažiūrėjo i 
tai ir žemaičiai, griežtai atsisakę 

. . .. . pripažinti K< raTjaučiaus sutarti.
Lre^iylų Kongresas įvyks spa-Į * Spalic mėn. 10 dieną Detroite’ To(*jįi kai kryžiuočių raitelių ir

į šimtų įtakingesnių pralStriTejTTš jie turės žūti, kaip j

;šdavi- maitiją
žmonk
i pagalbą ir L iv on 

rdoVO-U' alTiRS KOBT

kruvinam u.:
medžioklei. Jiems a‘ 

is orcii 
O VOIi 

ir kovos su t^is

Detroito

j

s

...

grei- 
apsi-

šlovino Birutę 
itmečių, vadinda-

cs ckc.

t, paėmė juos kaipo 
užtik nirimui, jig žemai- 
ikys savo pažadus. Ne- 
.1 laiko, užkariautojai 

steigti savo pilp> su stiprio- 
įguLmN, c misionieriai ėjo 
ti krikšto darbą. Visos ša- 
vaidovų buvo paskirtas Mi

chael Kuchmeister von Stern
berg. Užkariautojai nesivaržė

žuvo jų kaimynai p t ūsai., !

Nois vėlesnių laikų kroninia- j 
kai ir kaip kurie taip vadinąrni I 
istorikai bandė nuvei tinti tokį . 
žemaičių prisirišimą prie savo ' 
laisvės papročių ir savo tikėjit ’ 
mo, vienok ir jie ne viską įsten- 
gė paslėpti- Kadaise su panieka 
vartotas posakis “atkaklus kaipo 
žemaitis” laikui bėgant, virto 
pagarbos žodžiais. Tose kovose 
žemaičiai daug nukentėjo, bet 
už tai jie apsaugojo savo garbę 
ir tautinę ekzistnciją.

“Sandara?

dukras, žmonas ir kas tik jiems 
patiko.

Praslinkus metams laiko, iš
vesti iš kantrybės žemaičiai vėl j 
sukilo. Tai buvo 14M metais 
naujo šimtmečio r.ngoče. Krv- 
žiuočių pily- buvo išgriautos, 
įgulos ir misionieriai paimti j 
nela svę, ir Žemaiti ja vėl tapo 
laisva- Norėdami išgelbėti sa
vuosius ’‘už-tatus”, sumetus į 
kryžiuočių kalėjimais, žemaičiai į 
pasiūlė iškeisti juos į tuos ne- 
laisvius, kurie buvo jų rankose. į 
Ordinui nieko neliko daryti, 
kaip tik su tuom sutikti ir dė-1 
ka tam, keli šimtai žemaičių grį-! 
žo į savo kraštą.

Tuom tarpu Vytautas pasiun
čia į Žemaitiją du savo atstovais: 
Moiitvidą ir Sagailę. Jų mus’ja 
buvo įkalbėt7 žemaičiams, kad 
jie geniojo pasiduotų kryžiuo
čių globai. Bet kai žemaičiai ne
paklausė, tai Vytautas, 1406 me
teis .vėl pasiuntė save kariuo
menę gelbėti kryžiuočiams nu
malšinti ‘‘pagonis”. Tas kraštas 
dar kartą buvo šiaip taip nu
malšintas, kad ir paviršutiniai. 
J908 metais įvyko smarkūs su
sirėmimai su kryžiuočiais prie 
Raseinių, kur žemaičiai netikė
tai supliekė savo priešą. Kovos 

Į vyko iki pat Žalgirio mūšio. 
• 1410 metais. Žemaičiai ginėsi 

kaip įmanydami. Jie žinojo, jog

SKIRTINGOS PRIEŽASTYS

Svetimšalių legiono du kariai 
sėdi prie palapinės dykumoje 
ir kalbasi.

— Kodėl tu Įstojai į legioną?
— O ką aš turėjau daryti? 

Esu vienas ir mėgstu karinius 
nuotykius. O ko tu Įstojai?

— Aš? Matai, aš esu vedęs, 
tai norėjau čia surasti ramesnį 
gyvenimą.uisių įvykiii 

ros istorijoje.
g< rsaus žemaičio K^- 

ir palangiškes Birutėės -ū- 
tžpuola susidėjęs su prie-

s rasią .tik tam, kad 
mją tkejimą. j 

do manyti, jog bu
ll gyva Birutė, ps-, 
,ūnaus žygi ir pak

aičiais visose jų sun-: 
mo dienose. Ji mi-j 
is ir b iv? palaido-- 
se, ne Vilniuje, t et ’ 

eto:e Falangoje. Už

Vilkas per paslą netunka-

lankėsi prezidentas R. Reagan,! 
kalbą sakė ukrainiečių centrej 
salėj publikos buvo tiktai 600. į 
Kiek teko patirti lietuviai pasi-: 
rodė su taukin ais šokiais, ša
kiams vadovavo Rusnė Kaspu- 
tienė.

Ša Ž6--28 dienomis. Chicagbg'e. Iš 
Detroito i suvažiavimą ir į Kon
gresą, vykę* pirm., dr. Algis Ba
rauskas, Antanas Norus ir Alto! 
iždo globėjas Antanas Sukaus- 
ką$,' Paskirtos į -aukos 
Natų ienoms Dirvai ir 
po 20 idol.

* Aptarti Vasario l&-sios šven-

•įąįįžjx>įąi:'lietuvis ir -amerikie-i čius atminimui iš jo palikimo, 
tiš, kongresmanas ar senaterius. globėjas' švyturio Jūrų šaulių 
Išrinktas';„aukų vajaus. *komite-.j ko. pirm. Bronius Valiukėnas; 
tas: Ęugenjja Bulotienė, Auta- paskyrė stambią auką Naujie-j 
Bfcs? Norus, Somas ' Macionis ir nas paremti. Ačiū.

Vaitėna$;,Anglų kalbai ; Ant. Szzkauskas .

spaudai 
Draugui

ATMINIMUI

tės^reikalai, numatyti pakviesči-Į A.A. Šaulio:Vinco Rinkevi-

misionierių būriai įžengė į Žc-į 
maitiją, jie tucjau sutikę atvi-. 
ra pasipriešinimą. Griebėsi gin-| 
klo žmonės, išviįjo nepaisytus 
svečius ir spalio 16 dieną, 1393. 
metais žemaičiai užpuolė ir iš
griovė Klaipėdos pili.

Bet tai buvo tik pradžia šiur
pulingų grumtinių^. užsuęsusių 
14 metų- Pralaimėjęs pirmuose i 
susirėmimuose, kiyžiuočių ordi- 
i as atsikreipė i Vvtautą, reika-l 
Jaudamas ^sustiprinti” Karaliau! 
čiaus sutartį ta prasme, kad Že-{ 
maitija pasiliktų ne vien 
žiuečių giobore. bet pilu 
nuosavybėje. Tas, girdi, 
čiau priverstų žemaičius

1 krikštyti ir kapituliuoti.

urs.
Anų laikų kronika pripažist 

jog žerr.aičiai kovojo parody 
mi fanatiš. drąsą ir užside* 
Dėka tam dideliam neramu 
priešai buvo vėl išvaryti i

Ome posakio: atkaklus kaip žemaitis 
į ’- . Žemaičių . apkrištijimą Vytautas ir Jogaila buvo 

V - pavedę kryžiuočiams *- * 
■' t • f .Daugelis svetimų rašytojų ir 

•istorijų praeityje, kalbėdami 
ąpiė žemaičius, neišvengtinai pa 
bręžčknii, jog žemaičiai yra “at- 

įpi į hepąliankepi kaip 
ąžuolas. Tokia nuomonę apie, 

lęf lę pa- 
bąįgo^ęiįĮ4--tb^ iF'ęičadjipjė J&to 
.siffifmeci& ’ J Žėinaitijat bu vo
pfeiikffliušf ?ifaiVą- ne tik su kfy-

Vienok išdidžių ki 
“unoras” neleido jiems 
Pavasaryje, 1400 metais 
m Europos pradėjo plc 
kluoti raitelių būriai. Atvyko
pats Lotaringijos valdovas K 
rolis Didysis su savo dvsriškia 
ir puošniai aprėdytais?'gerai a 
šarvotais karių pulkais. ?’Kai jie 
jojo, tai žemė Imdavo”, rašė vie
nas kronikas.

•Jbgąiku - . ->••• 7- - :•
c " Tai buvo;9Hikiausias ir \tragis

klausias laikotarpis Žemaitijos 
istorijoje- Jis arti r_ai rišosi su 
bandymu apkrikštyti žemaičius. 
Vytautas ir Jogaila, nujausdami, 
pasipriešinimą iš žemaičių pu
tės. nutarė palikti tą misiją kry- 
^rttoęiaj Gegužės 2Q ! dieną, 
J390.Ąįmetais, nuvykęs i Kara- 
likučių; iVytautas užleido tą 
kraštą teutonų orderiui, paves
damas jam ir žemaičių “atsiver
timą’.’} . ■'

Toks’Vytauto pasielgimas šias

Spalio 32 dieną. 1398 metais 
Vytautas sutiko su ordino mis
tini Nemuno ir Dubysos upių 
santakos saloje. Pasėkoje tų de
rybų, vakarinės Žemaitijos plo
tai buvo dovanoti kryžjuočiams, 
kaino atlyginimas už atliekama 
krikštą. ■

Gavęs iš anksto užmokestį kry-
žucčiai vėl pradėjo biiaųtis iže versti juos prie krikštė'-Tai b'.i-

nž galybė su Karoliu Didžiuoju 
priešakyje, įsiveržei Žemaitija < 
iš pietų ir v<ikarų- -Iš. šiaurės gi i 
užpuolė Li/mijos ordinas. Ne į 
gana to, iš rvtu netikėtai isiver 
že ir Vytautas, Jogailos poška- ■ 
tintas, ne gelbėti žemaičiams jų ! 
nelygioj kevoj, bet naikinti ir

T

užpolimas ant’ 
s iš visų keturių pu-- 
; taip staigus, kad Že-‘ 

nespėjo susigriebti ir su- 
’o pajėgų. Vienas isto- 
:vmi, joę laike to karo į 
* J ° v • j “De.ugvbė beginkl'ų žmonių bu_< 

vp’nužudyta,, o dar daugiau pa-(a 
imta į nelaisvę. Visas kraštas Ii- J. 
kosi nuteriotas kardu ir ugnimi, jį 
Frie visų tų nelaimių reikia pri- ’ | 
dėti ir tą faktą, jog Vytautas,ji 
gelbėdamas kiyčiuočiams įsibrio 9 
vė i Žemaitiją iš kitos pusės, • S 
Celbėdamas naikinti alj... Šiuos B 
žodžius citavome iš M- Eagins-(j 
kio veikai: “Žemaičių Kunigaikš- & 
tija”. psl. 412. ‘ S

•—■

NEBRANGIOS. BET VERTINGOS KNYGOS
IW< fat mrtraitk. Jame yra vertingi, niekuomet neaenstą. Vis*

t. Raukfld, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Mafuaevičiani fr V 
Kšflisa ftnipmlai bsf rtudljofe, ffiustruotos nuotraukom!! t

Enh| lokių ^tpmflnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dabn 
trestai bei Ją istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuoju 

puikiu stiliumi Ir aurinktaia duomenim! 
yra 151 puaL, kainuoja $X

AUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly 
- Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne sausa 
ymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite 

Ta 206 pusla*lu laivą*

SERVE WITH PRIDEK 
THE NATIONAL GUARD

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fraternalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti'jau per 97 metas.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuoe 
darbus dirba.

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS. SSLUONUS doleriu 
apdraudų savo nariams:

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelnG> 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuyis ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdraudė — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui 
$1,000 apdraudos sūnų temoka tik $3.00 metami.

’ SLA — kuopu yra visose lietuviu kolonijose. y,.. 
Kreipkitės į savo apylinkės kuopų veikėjui.

lyga kainuoja tik |3

2759 W. 71st St., Chicago, BL
• BCPESTINGA’ IŠPILDOMI RECEPTAI » FANNIE MAY SAL

DUMYNAI « KOSMETIKOS RETKV^NV?

JAY DRUGS VAISTINĖ

tuliacija buvo skubiai pasiusta 
i vakarų Europos šalis ir ten bu
vo džiaugsmingai sutikta.

Tuom tarpu kryžiuočiai, su-

lių savaičių pasipriešinimo, že- Į 
maičiai pasidavė, žadėdami pri- 
imti krikštą ir pripažinti kriks-. 
tyto’U globą. Žinia apie pasku-

ATEINA LIETUVA
110.00

1. Dr. Kazio Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,
JI tomas ------ ........ -  --------- -—................... ...........

Atdara šiokiadieniais nuo
J y ai. ryto iki 10 vat vakaro.

Galite kreiptis ir tiesiai I SLA Centru

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001 

TeL (212) 563-2210

D. IT HLMAN, B.S., Registruotas vaistininkai

TeL 476-2206

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI

■>

IM

Read label and follow 
directions.

vokle^kj fcafbą. EaSal
~ Kals

mmlantto Pakibti |

For constipation relief tomorrow 
) reach for EX-LAX tonight. c

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

<■ '&. Dthtr brm

fekj fa* prkMkte vien< dolerį persiuntimo išlaidom®.

’ • te < .Į

ir AM &m.s

'F.w

GŲ ISTORIJA. I daBs 208 psl. _____
dalis, 229 psl. —__________________

liko šrleikio, LIUCIJA, proza. 178 psL

minos Narinės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psL 

rof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANT
RAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. ________________ ____

ckrrtN, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKIA.

$6.00
$6.00

$5.00

$5.00

$4.00

$2.00

Ini LICDAS MIKŠYS,
50 meta studijavęs, kaip

^araAė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kai Bet kada & 
Bet kur. bet karia kalba buvo parašyta apie Lfettvt, Beturint 
Ir Beturiu kalbą. Jis mokėsi kartu bu kun. Jauniau ir prot. B. 
Būga pas geriausius Šimtmečio pradžios kalbininkus, padui 
Keturių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tOuHua vertimui

Ir patarė mums toliau studijuoti. ,

n «oo» v
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Apie demokratiją kaip netobuliausią 
valdžios formą

Mano dėmesį atkreipė “Draugo” spaliu 4 d. vedama
sis, pasirašytas M.Dr. inicialais, maždaug tokios pačios 
antraštės, kaip šis mano rašinys. Vedamojo autorius 
pradeda savo rašinį, pastatydamas klausimą, kas svar
biau — politika ar kultūra?;Į..

Galimas dalyką^ kad nenorėdamas, šį jautrų kultū
ros ir politikos klausimą svarstyti, kiek jis liečia laisvųjų 
lietuvių visuomenę, vedamojo autorius nukrypsta į poli 
tikos ir ekonomikos svarstymą. Jis rašo, kad politika 
nusprendžia “kas, ką, kiek ir kaip valdys”, o ekonomika 
sprendžia “kas, kiek, ko ir kokiomis sąlygomis turės 
įvairiausių medžiaginių gėrybių”.

Šitokią politikos ir ekonomikos klasifikaciją noriu 
pavadinti visai nerealia, pagrįsta sofistikacija, kuri ne 
turi jokio pagrindo kiekvieno demokratinio krašto gyve
nime ir kuri gali tik sumaišyti mūsų tautiečių laisvuose 
Vakaruose sveikas nuovokas apie politiką, kultūrą ir 
ekonomiką.

Rodos, netektų daug aiškinti, kad kiekviena politinė 
partija bet kokioj valstybėj turi ir savo ekonominę pro
gramą, nes ant ekonomikos turi remtis visas valstybės 
gyvenimas, kitaip tiems politikams, likusiems be ekono
minio pagrindo, nebūtų ko- valdyti. Liktų tik beturčiai, 
ubagai, kaip Romos imperijoje, kuriems valdantieji ne
turėtų pinigų, kaip juos sušelpti.

Sutinku su vedamojo autoriaus nuomone, kad demo
kratija esanti gana netobula valdymosi forma, nes negali 
būti tobulos visuomenės arba tokios tautos, bet ji yra 
tokia valdymosi forma, kurioj valdžios galia gali būti 
pakeista rinkimais, be jokių konvulsijų ir vidaus valsty
bės sukrėtimų.

Toliau straipsnio autorius aiškina apie pasirinkimą

J. VENCLOVA

SIMONO DAUKANTO 
LIETUVIŠKA VEIKLA

(Tęsinys)
Todėl S. Daukantas veikė stropiai, bet, anot T. 
Narbuto, atsargiai, kaip kilnus diplon*atas. Dėl to 
jis net 1831 m. sukilime nedalyvavo, nes, kaip ir 
pačių rusų istorikas Šaltykov (1st. odn. goroda) 
rašė, rusai tyčia kėlė maištus, kad galėtų malšinti 
bei naikinti pavergtas tautas, o nevykę sukilimai 
buvo pradedami lenkų Lenkijos naudai ir Lietu
vai primetami. Prancūzų istorikas- prof. A. Vi- 
mard (La nation polonaise, 25) stlriMnius, kurie 
neturi šancų laimėti, pavadino absurdiškais.

.V! STOVAVFM.X5 SAVO TAFTAI

S. Daukantas jau savo studijų laiku pradėjo 
atstovauti savo tautai bei dirbti jos gerovei, kad 
atitaisius jai svetimųjų padarytas skriaudas, etc. 
Prof. V. Merkys (S. Daukantas, 1976, It., jžg.) 
nurodė: “S. Daukantas ir keli kiti studentai, že
maičiai, jų tarpe S. Stanevičius; K. Nezabitauskis, 
veikianti viso komplekso socialinių, ekonominių, 
politinių ir kultūrinių priežasčių, virto sąmonin
gais save tautos stsWWais. Bendri interesai su
būrė šiuos studentus j grupelę, nors greičiausiai 
n* nęt neturėjusią griežtesnių organizacinių for- 
fių. Ši grupelė aktyviai ėmė reikštis lietuvių lite-

kandidatų į valdžios vietas, ui kuriuos mumj tėnka bal
suoti per rinkimus. Jis rašo, kad balsuotojas “negali 
pasirinkti tik tas (kandidato) pozicijas, kurios jam pa
tinka, ir atmesti visas tas, kurios jam nepatinka”, šioje 
vietoje norėčiau tik pastebėti, kad rinkikas turi svars
tyti visus savo kandidato nusistatymus įvairiais klausi
mais ir apsispręsti, kokie kandidato skelbiami nusistaty
mai jam svarbiausi ir kokie ne tiek svarbūs, ir nusistatyti 
ar už jį atiduoti ar ne savo balsą. Kitaip mes vėl tik 
gautume plaukų skaldymą, kuris neįmanomas tokioj auto
riaus skelbiamo] netobuloj demokratijos sistemoj.

Nežiūrint M.Dr. erudicijos, rašant “Draugo” veda
muosius, aš vis tik nenorėčiau jam prikišti, kad bent jo 
aiškinimas apie balsuotojo apsisprendimą demokratinėje 
sistemoje, mums primena lyg kokį totalitarizmą, kuriame 
kandidatas į valdžios vietą negali turėti kitokių nusi
statymų nei jo partija (paprastai vienintelė valstybėje), 
nei jo valstybės valdžios sistema.

Šiaip ar taip, jei balsuotojas apsisprendžia atiduoti 
savo balsą už kandidatą, kuris jo rūpimais svarbiausiais 
klausimais atitinka balsuotojo nuomonę, tai jis kartu 
savo “tyliu pritarimu” pasisako ir už tokias savo kandi
dato nuomones, kurioms jis nepritaria.

Galimas būtų ir toks “laipsniuotas” balsavimas, kuo
met rinkikas už savo kandidato užsienio politiką atiduoda 
visą savo šimtaprocentinį balsą, o už jo vidaus politiką — 
tik nulį. Reikalas dar pasunkėtų, jei tuos kandidato už
sienio ir vidaus politikos nusisatymus pradėtume skal
dyti ir rinkiko balsą atitinkamai padalinti.-

Man rodos, jog netenka aiškinti, kad tokioje rinkimų 
sistemoje, kurioje savo balsus atiduoda šimtas arba pus
antro šimto milijonų rinkikų, naudojant “laipsniuotą” 
balsavimą ir pačius geriausius kompiuterius, nepavyktų 
rinkimų rezultatų susilaukti iki išrinktieji turėtų pra
dėti eiti savo pareigas.

Iš kitos puąės, tenka pripažinti, kad toks “laipsniuo
tas” balsavimas yra galimas ir vykdomas, kuomet eina 
reikalas apie mažą kandidatų skaičių, priimant studen-1 
tus į kolegiją-'arba kandidatus Į kokią privatinės įmonės ! 
arba valdžios Vietą. '.Net ir Jun'gtSnių’ Amerikos Pabal- 
tieeių Komitetas, pasirinkdamas savo reikalų vedėją, turi 
tokį sudėtingą balsavimą.

Toliau “Draugo” vedamojo autorius M.Dr. dienraš
čio sekančiame numeryje (1984 m. spalio 5 d.) tęsia savo 
vedamąjį labai jau keista antrašte: “Kur geriau tenkina
mi piliečių norai — Rinkiminėj Būdoj.. t- ar Turguje”. 
Jis vėl kalba apie tą jo pasiriūk-to’ feand’i-dato “package 
deal”, kurio jis negali išardyti ir balsuoti tik už tai. kas 
jam patinka.

Labiausiai nerimą sukeliantis yra autoriaus apgailes
tavimas, kad rinkiko balsą gavęs kandidatas gali rinki
mus pralaimėti ir todėl jo balsas bus nuėjęs niekais. 
Taigi, ir pačioje demokratiškiausioje rinkimų sistemoje 
jau yra įmontuotas tam tikras dvigubas “nesiskaitymas” 
su piliečio norais.

Šioje vietoje vėl nesinori daryti nemalonumų, kaip 
esu minėjęs, didelės erudicijos “Draugo” vedamųjų rašy
tojui, bet vis tik ima noras jam priminti, kad tik tokioje 
rinkiminėje sistemoje rinkiko balsas negali nueiti nie
kais, kurioje jis balsuoja tik už vienintelės valdžios par
tijos kandidatus.

Vėliau straipsnio autorius kalba apie rinkėjo balsą 
ir jo doleri, už kurį jis gali pirkti tik tą, ką jis nori, nes 
ir patys geriausi “salesmenai” negali jam įpiršti jokių 
jam nepageidaujamų “package deals”.-

Nežiūrint viso autoriaus moksliško dėstymo ir jo gy-

rartūroj ir apskritai kultūroj. Vienu veikliausių 
literatų tapo S. Daukantas, savo profesinį pasi
ruošimą panaudojęs parašyti pirmajai Lietuvos 
istorijai lietuvių kalba — “Darbai senųjų lietuviu 
ir žemaičių”. “Darbuose” jis išreiškė savo visuo
menines pažiūras. Lietuvos pogrindžio “Aušra” 
(34 nr.) pridūrė: “Kovotojų eilę už lietuvių tau
tos ir kalbos teises pradeda S. Daukantas.. ”

S. Daukantas tarnavo savo tautai ne tik savo 
gyvenimu, bet dar labiau savo raštais, kuriuose 
kėlė bei gaivino lietuvių tautinę dvasią ir žadb» 
viltį, kad lietuvių tauta prisikels. Kaip tikras lie
tuvis patriotas ir demokratas, jis buvo pažangus, 
nes anuomet, būnant šviesuoliu, rašyti lietuviškai, 
mylėti Lietuvą ir lietuvius labiau negu kitus — 
buvo drąsus reiškinys. Prie tokių drąsuolių oku
pantai ieškojo priekabių išvarymui į Sibirą, o len
kai juos koliojo, vadindami išdavikais bei “litvo- 
manais”. Tačiau Daukantas, nors buvo atsargus, 
to mažai paisė. Jis nesiliovė rašyti ir su slapy
vardžiais savo kūrinių leisti net būdamas Petra
pilyje, Senato valdininku. ;

Jam rūpėjo, kad lietuviai būtų dori Ir btaivūs. 
nes jis ir pats blaiviai samprotavo ir buvo vfsfljb- 
met blaivus. S. Daukantas savo, laiške vysk. Va
lančiui (“Aušfca’’,! 8 ,‘Df;) prisipažino: “Aš rtesn 
girtuoklis, nes savo gyvenime neėmaiu rafų į 
burną ir mano tėvas negirtuokliavo”. Taip pat jis 
norėjo, kad jo tautiečiai būtų darbštūs ir moktrb 
tusi įvairių amatų, etc.

M. K. Čiurlionio dekoracijos eskizas io sumanytai operai Jūratė

KATRYNA ERDVeJE ir nekenkė žiūrėti į t< Ij. Jie map kas 30 metų ir tą spartą žy- 
VAIKščIOJO 3 VALANDAS lė saulės apšviestą žemę. rašari padidino nauji medicinos iš- 
Cape Caiiavertl, Fla. — Vakarį radimai, tai yra “mirtinų kon-

erdvėn atsiustas iotografiios ’ NAKASONE GALI PALIKTI fcroi5”-
PREMJERU Žmonių prieauglis dabar pa-

__ (tvigubėja kas 3Q metų, tai yra
Tokijo. Jap. — Atiodo, kad per vieną gentkartę. Sparčiam 

premjeras Jachiro Nakasone j prieaugBui žvmiai padeda “mi- 
gali būti ir vėl išrinktas Japoni-, rimi? kontrolė”, lai y.a nauji 
jos premjeru. J vaidai ir pagerinta maiste ga.

Jis padarė didelę klaidą, peri ^yba-

jodo, kad Katryna Sullivan išii. 
| po iš erdvėfavio ir rakė suga
dintą erdvėlaivio anteną 3 va
landas.

Pats pavojingiausias momen
tas buvo išlipti iš erdvėlaivio 
Teisingiau pasakius išlysti. Erd1
vėlavyje buvo įrengtas 
ir’jaus t?.kas. ant kurio astronau 
tė atsisėdo >r pamažu
Ant nugaros ji turėjo motorėlį, 
kuT’s >ukn sparnelius ir ]ą pa: 
čią. Josios kojos kabojo, bet tie 
sparneliai ją stūmė, kur jai rei
kėjo eiti- Ji prisivėrė prie an
tenos, išsitraukė raktus.

aliumi-! anksti paleido praėjusį parla- 
' metą. Jis tikėjosi savo partijai 

išslydo.1 pravesti daugiau atstovų, bet

DAVID -LEESTMA IŠSMUKO 
VĖLIAU

Astronautas David. Leestma 
atidžiai sekė, kaip Kotryna iš
lipo iš erdvėlapio. apsisuko ir 
pradėjo* dairytis, kaip jai pasiek
ti nulenktą anteną.

Leestma atsikvėpė, įgavo rei- 
kalingės’drąso> ir išslydo iš erd
vėlaivio Abudu buvo apsiren
gę astronautų drabužiais,bet ne
dėvėjo- kepurės. Atrodo, kau 
nebuvo taip, jeigu jie nieko ne
turėjo ant galvos. Kotrina turė
jo stiprius plaukus ir didoką jų
kiekį, bet plaukai neapšarmojo

nepravedė. Jis kelis prarado. 
Buvo susidaręs pavojus, kad jis 
gali viską prarasti- Bet šeši par 
lamento nariai is kitos partijos 
balsavo už Nakasone. Manoma, 
kad ateinantį mėnesį,jis., gai^s- 
kelis balsus iš kitų partijų ir ga 
lės ;likfi premjeru. ■

’ ------ L-———L i U ’ f

KAS BUS, KAI žEMeJE.:^ 
GYVENS 48 BILIJONAI^

Harvardo universiteto žymus
bkranografas ir demografas

Kiek čia beliko iki 2UUO me
tų, vos 3ū metai, o tuomet pa- 

i šaulyje biis jau G bilijonai ir 
Jungt.. Valstybėse bus 3u0 mili

jonų.

prof. Roger Revelle- išdirbo len
telę,. kuri rodo, kiek fcuriąme 
dešimtmetyje mūsų žemėje būs 
gyventojų:

1990 metais bus O bilijonai;
2020- m. bus jau 12 bilijonų; I
2050 m. bus 24 bilijonai.

•2080 m. — 48 bilijonai, 
^00’ m. — 768 bilijonai;

Žmonių prieauglis padvigubė-

... GEN} WWM>RĖLAIW ;
:: liudijo

fa&lMiigton, D. C. — .Gęr.er. 
Westmoreland, lamš iškėlė teie- 

‘t vizijos bendrovei didelę bylą ir 
reikalauja $250,.milijonų. Gen- 
Westmoreland buvo vyriausias 
JAV karo jėgų vadas Vietname 
ir pralaimėjo. C.BS bendrovė 
per televiziją paskelbė, kad jis 
žurnalistams davė netikslias ži
nias, norėdamas gauti, daugiau 
pagalbos.

Gen. Westmoreland- Įsižeidė 
tokia pranešimu ir užvedė $250 
mill jonų bylą. Abi pusės turi 

gerus advoka-.
katus. - •

Walter Rostow. kuris: karo 
metu buvo ambasadorius; prėz. 

-Johnsono patarėjas, parėjo liu
dyti gen. Westmoreland pu
sėn. ■ • - . . ■

pasisamdžiusius

venimo faktams atitinkančios, sakyčiau, grynosios logi
kos arba grynojo proto kritikos, kaip tokią kritiką yra’ 
suformulavęs garsusis filosofas Emanuelis Kantas, vis 
tik norėčiau pasakyti, kaip, esu šio rašinio pradžioje mi
nėjęs, kad jo pastangos atidalinti ekonomiką nuo politi
kos yra vis tik didelis nesusipratimas.

Šia proga noriu tik prisiminti vienos lietuvių poli
tinės grupės pastangas atidalinti politiką nuo kultūros, 
kurios idėjos jau, turbūt, nuėję į istoriją ir vargiai ga
lėjo paveikti autorių, rašant savo išvedžiojimus apie de
mokratiją, politiką ir ekonomiką.

Dr. Kazys Šidlauskas

PIRMIAUSIA PAŽINTI SAVO TAUTA

. ..Kad darbavimasis .savo tautai būtų sėkmin
gas, reikėjo gerai pažinti savo tautą, jos laimin
gus ir nelaimingus įvykius bei nueitą gyvenimo 
kelią nuo seniausių laikų ir, bendrai, kuo ji pasi
reiškė savo ilgų amžių egzistencijoj. Reikėjo ne 
tik pačiam su tuo gerai susipažinti, bet ir savo 
tautiečius bei tautą su tuo supažindinti. Garsusis 

■ vokiečių filosofas prof. dr. Schdpenhauer (1788- 
1860) konstatavo: “Tauta, kuri nežino savosios 
istorijos, negali rikiuoti savo ateities. .. Tauta tik 
per savosios istorijos pažinimą ekwosi pilnai są

moninga” (Die Welt al& Wille und Vorstellung 
II, 509).

S. Daukantas tvirtai tikėjo, kad tauta gali 
atgimti bei sustiprėti, tik gerai pažindama ir 
įvertindama savo, praeities įvykius. Jis rėmėsi 
senovės romėnų rašytejo Cicerono nurodymu 
“Historia magistrą vitae” — istorija yra gyveni
mo mokytoja. Tad su didžiuasiu uolunm jis tyri
nėjo lietuvių tautos praeitį, rašė apie ją istori- 

veikalus it stengėsi su tuo supažindinti savo 
tanfifcČHiK >r jis rašė tik Jteurtttkti su padailintu 
stiliumi, kad jo tautiečiai geriau suprastų ir įsi- 
sąmenintų. Darbas buvr nepaprastai sunkus, nes 
priešai visomis pritmonėmis^lugdė Mėtuvių tautą 

. ir, siekdami savo politikių tikėlę klastojo jos isto
riją. Juo blogiau, kad prie šio klastojimo, sveti
mųjų įmulkinti, prisidėjo nemaža lietuvių.

—; Kaip Jane nuėjo, tdip“ nu
eis Fritz ir Harold. —sako ci- 
kagišiai. Jane dar norėtų ba- 
bandyti, bet labai sunku, nes 
kartą prarado.

— Willy Brandt yra socialis
tų internacionalo pimiininkas. 
Jis pareiškė, kad bereikalingai 
važinėjo į Nicaragua.

DIDINGA LIETUVOS ISTORIJA

Ir taip uoliai ir nuosekliai besirausdamas po 
įvairius bešališkus lietuvių tautos praeities Šalti
nius, S. Daukantas pastebėjo, jog lietuviai turėjo 
palyginamai aukštoką kultūrą, gražius bei turi
ningus papročius, gyveno laisvi ir laimingi, etc.

(Bus daugiau-)

Vakar pasibaigė Aleksandfbs Vaislūnienės 
“Vegetariška mityba ir sveikata”. Ji išeis knygos 
formoje. Kas norėtų šią knygą įsigyti, tai prašo
mas parašyti tokiu adresu: Mr. Jurgis Jašinskas, 
761 East 7th St., So. Boston, Ma., 02127.

Kelias dienas Naujienų atkarpoje eis J. Venc
lovos “Simano Daukanto lietuviška veikla”, o ta- 

, de pradėsime Pušėną
I ' ' . * * - - •*

9 * t$
Praeitu metu Nmriienų ėio K Pu-

į šėno romanee “Susitikimas Montanoi”. širmus 
I dienomis pradėsime spausdinti to paties auto
riaus naują romaną “Kova ir meilė”.

Kas norėtų įsigyti Paseno “Susitikimas Mon- 
i tanoj” ar kitus jo leidinius, prašome kreiptis i 
Genutės leidyklą, 327 psl. $5. Petras Gerxiia<^260S 
Hobson, Hot Springs Ar. 71911. . ' ,

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------
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uneral Home and Cremation Service
1729 S. Halsted St

24 Hour Service

■ Tel: 562-2727 arba 562-2728

Trakų miesto centras

a. R.
liūną, A. Brazį, Eu. Pocių 40 TeL >27-1741 — 1742

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3921 West 103rd Street 
Valandas pagal susitarimą

aakos su- 
išgalėmis. 
durų? Au- 
išgalėmis.

GERIAU DUOTI NEGU 
PAIMTI

TEL 233-8559

Service 461-8200, Page 06058

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W«stchest*r Community klinikos 

Modidnot direktoriui

1938 S. Manheim Rd, Weitchostor, IIL 
VALANDOS: 3—8 darbo dienon1^

Charles Stasukaitis 
FD. LE.
(312) 226-1344

VAKARŲ VĖJAI
Modernios poezijos knyga. Kaina 5 doL Minkšti 
viršeliai Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

BALFo piniginis vajus jau 
prasidėjo. Spalio mėnuo - BAL
Fo mėnuo. Nuo spalio 1 d. au
kų rinkėjai aplankys kiekvieną 
aukotoją, prašydami 
kokime sulig savo 
Neužtrenkime jiems 
kokinme sulig savo 
Atsiminkime, kad savo nors ir 
maža auka nušluostysime ne vie 
nam džiaugsmo ašarą. Yra sa
koma: ‘‘Geriau duoti negu pra
šyti.”.

Lietuvos Vyčių 112 kuopa atšventė 
60 metų jubiliejų

1984 m. spalio 6 d. Vyčių sa-

OPTOMETR1STAS
KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St TeL 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

GERAI PASIŽĮSTA
Motina su dukra virtuvėj in

dus plana, tėvas su sūnum sa- 
lione televizijos žiūri. Virtuvė
je garsiai sužvanga dūžtančio 
indo garsas .

<— Mama sukūlė paimiską! — 
sako sūnus tėvui.

— Iš kc spėji? — klausia tė
vas-

— Kad nesibara.

' Įvyko rugsėjo 22 dieną Anelės 
Kojak salėje, 4500 So. Talman 
Avė-

Pirm Paid Mąsilionis, atida
ręs susirinkimą, pasidžiaugė, 
kad po keturių mėnesių atosto
gų tiek daug narių atėjo. Val
dyba buvo visa, tik kasininkas J | 
turėjo dirbti. Jo žmona Jennie 
Povilaitis atliko visą darbą ge
rai

Nutarimų raštininkės per
skaitytas protokolas ir valdybos 
narių pranešimai vienbalsiai 
priimti.

Gautas laiškas iš BALFc, ku
riuo kvietė Į vajaus- atidarymą. 
Klubas nutarė ririrti $25 dolerų 

Jauką. Atstovės išrinktos: Mrs.
Julija Ramanauskas, Mrs Helen 
Wengeliauskas. ■

Pirmininkė taipgi pranešė, 
kad priešmetinis klubo susirin
kimas Įvyks lapkričio 24 dieną. 
Prašė visus gausiai atsilankyti į' 
ankčiau minėtą salę.

Pc susirinkimo vyko vaišės, 
malonūs pokalbiai h- visiems pa 
linkėta laimingo auksinio rude
nėlio.

Rožė Didžgalvtenė, koresp.

geniausia ir didžiausia laidojimo įstaiga

Įėję buvo švenčiama 60 m. veik- metų žymų veikėją, kuriam įtei
kė dovaną- ■

Svečių ‘tarpe buvo: prof. Ši
mutis, dr. Kaunas, Vilkelis ir kt.

A, Brazis pristatė solistę Nl. 
Bizinskaitę, kuri drauge su A. 
Braziu spalio 7 d. 3 vai. išpildė 
programą- “Margučio” rengia
mame koncerte. Solistė kvietė 

Sveikinto
jus ir solistę palydėjome ploji
mu. =- ’ ' >' '■

Valdybos narė S. Bolonos pa
tiekė 142 kuopos 60 m. veiklos 
apžvalgą. Sunkėme- plojimu.

Atspausdinta su vytimi virše
lyje programa. Joje patiektas 
nuo 1924 m, pirmininkų sąra
šas. Pirmas — V. Balanda, pa- 
skutirųs. —. P. Binkis, Jr.

9:30 .kleb.. A. Zakarauskas 
malda baigė oficialią iškilmių 
■dalį. Muzikas Stelmokas muzi
ka nuteikė šokėjuą. Buvo plati
nami loterijos bilietai.

Viso ^alyvavo apie 180 asine-, 
nu. Jaiajimo nesimatė. Puikiai 
atšvęsta 60 m. jubiliejus. Pagir
tini Vyčiąi!

Bilieto kaina — $12.50.
K.

los jubiliejus. Salė puikiai de
koruota, staliai padengti, ant 
kiekvieno stalo padėta gėlių ir 
iškilmių metu uždegta žvaku
tė. Pastove pridėta daug veik
los nuotraukų.

Pagal programą dalyviai kiek
vienas gavo po haibolą. Šeimi-

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Florida

p.

j .Fresh Cherries Nest

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 

2656 West 63rd Street
Valandos: antrad. 1—4 popiet,

Ofise telefonas; 776-2880,
Rezidencijos telef.: 448-5545

Žagariečų klubas
Lietuvių Žagarės klubo po- 

atostoginis narių susirinkimas

ninkės talkininkės nešiojo drily-| dalyvauti koncerte, 
rtams marinuotų grybų, bulke- 
lių ir kitų dalikatesų prie hąi- 
bolo. t i’.’ : .

TĖVAS IR SŪNUS
s

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

Šyvis s

niinon

- r-r

tidier, .r

I

Ck *■*»<«- udn*«

* Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.

TeL (813) 321-4200

-L

MOVING
Apdraustas perkraustynw 

iš ivairiy atstumu 
ANTANAS VILIMAS 

TeL 376-1882 ar 376-5996

i Prieš 8 valandą vakaro pradė
tos iškilmės. Prie garbės sta
lo-sėdėjo Marąuettė ffefco kleb. 
A. Zakarauskas, kan. V. Zaka
rauskas, senatorius Fr. Savic
kas, aldermanas Pr. Breidis, A. 
Brazis, iškilmių vadovas A. Moc
kus, P. Binkis, S. Bolonos.

M. Juzėnas sugiedojo Ame
rikos ir Lietuvos himnus, pritą-. 
riant dalyviams. Invokaciįją su
kalbėjo kan. V. Zakarauskas, i 
Sen. F. Savickas’ir aN. Fr.Brei- 
dis pasveikinę jubiliatus tuoj iš- ’ 
vyko. Prasidėjo- vaišės. Apkro
vė stalus įvairiais kepiniais su; 
priedais. Vėliau pateikė kavutę- 
su pyragu. . : -

Prie pabaigos vaišių iškilmių 
vadovas Ą. Mockus pakvietė, 
sveikintojus: J. Paukšti 36 kuo-- 
pos pirmininką, dr. L. Kriauče-

KARALIŠKA SRIUBA

— Klausyk, veiteri, kokia čia 
vištos sriuba, kada vištos joje 
nematyti nė krislelio?...

Padavėjas: — Ir nereikia! 
Anąsyk mūsų sriubą gyrei, sa
kydamas, kad karališka, o ar 
ten karaliaus buvo nors krisle
lis?

PERKRAUSTYhAAl .

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

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, HL 60650

PĮUJŲJ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ii laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Laidiniai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. iERĖNAS. Tol. 925-8063

SOPHIE BARČUS
AAOUO iSlMQt VA

leitadieolalfl far m 
dm bm iki frie
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Aikštes automobiliams pastatyti

^aWfai-T- „...................................................................................................................................................................., - i, “
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STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAW1CZ

Laidotuvių Direktoriai

/' B424 West 69th Street TeL RE

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, 
TeL 9744410

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

- 1446 South 50th Avenue 
yl Cicero, Illinois 

Telefonas 652-1003
h*
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— JAV R. L. B-nės Mar
quette Parko apylinkės valdyba 
rengia RUDENS BALIŲ š. m.

spalio men. 20 d. (šeštadieni),! .. >. ... . • - v, į patiekia šilta vakariene, venes 
b:30 vai. vakaro šv. Mergelės , . . . ,AT . baras, dovanu ps skirs tymas irMarijos Gimimo parapijos sa- >. ... . . .. . . . ’1 - e vxr U* a kltl netikėtumai, šokiams grosleje, 0820 So. Washtenaw Ave., ,. Gintaro orkestras.
(Jncagoje, III. | XI i - tJ ’ j Maloniai kviečiame narius,

Trinnpą meninę programą ‘ prijaučiančius ir visą lietuvišką 
atliks p. Linda Burbiene. Bu. visuomenę atsilankyti j ši pa

rengimų.
I>?1 informacijos skambinkite 

tel. 431-1616, 
4639.

Pakvietimai 
visus valdybos

pasgaunama ir 
narius.

Valdyba

DR. J. VALANTIEJAUS 
PAGERBIMAS

Liberty federal /avingx
ATC iQsN ASSOCiAPON

Taupymo ir Paskolų Bendrovė 
Filadelfijos Federalinė Liberty

1984 metų sausio 29 dieną Filadelfijos FEDE
RALINĖ LIBERTY TAUPYMO IR PASKOLŲ 
BENDROVĖ, Filadelfijoje vadinama lietuvišku ban
ku, tapo pertvarkyta i akcijų korporaciją. Jie at
spausdino ir pardavė 881,449 akcijas, tokiu būdu 
$8,400,000 padidindami atsargų fondą, kuris dabar 
siekia $23,900,000. Akcijos dabar kiekvieną dieną 
duodamos ir paskelbiamos daug laikraščių finansų 
skyriuose ir “Over-The-Counter market” (OTC) su 
šiais ženklais LFSL-PHIL.

Mūsų akcijas galima pirkti ir parduoti bet ku-
■ rioje akcijas pardavinėjančioje Įstaigoje. Kas nori

■ gauti finansines informacijas, prašomas rašyti šiuo 
i adresu:
' LIBERTY FEDERAL SAVINGS
< ; AND LOAN ASSOCIATION

Att: Mrs. Barbara L. Elias, 
Director of Shareholder Relations

202 North Broad Street, Philadelphia, Pa. 19102
į Suorganizuota, kaip Filadelfijos Pirmoji Lietu- 

ė vių Namų Statymo ir Paskolų Bendrovė 1901 metais. 
I'-- sufederalinta 1942 metais su $360.000 kapitalu, o 1984 

. metais josios turtas siekia virš trijų šimtų milijonų 
dolerių.

Union Pier ir apylinkės - Har
bour Country policijos, ugnege- 
-ių ir p’rmosios pagelbos vado
vybes pareigūnų rengiamą U- 
nion P er Lietuvių Dr-jos Gar
bės nario Dr. Valantiejaus pa
gerbimo vakaiėnė, kaip kad 
amerkiečiai vadina “roasting'*, 
už jo ilgametę tarnybą apskri
ties daktaro - egzaminatoriaus 
pareigose ir profesinį pasišven-4 

. m. spalio mėn. 
:<*nį 6 vai. vak.. 

Centro di- 
randasi ne
rytus nuo 

greitkelio.
i

Valantiejui 
pelnas

C. S. CHELEDEN, 
Emeritus pirmininkas

i
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LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.

ČIA GERIAUSIA VIETA
LIETUVIAMS

BUTŲ NUOMAVIMAS
B NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

e NOTARIATAS • VERTIMAI

ELEKTROS ĮRENGIMAI i 
PATAISYMAI

Turtu Chicagos mlas+o
Dirbu Ir užmiesčiuose, greit, r' 

garantuotai ir sąžiningaL 
KLAUDIJUS PUMPUTlf

4514 S. Talman Ava, 
Tol. 927-3559

YBŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTUS!

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

j butų mūrinis. Labai geros pajamos. 
Dilelis butas savininkui. Geras inves
tavimas.

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

Jidelis, gražiai įrengtas bungalow. 
Nebrangus. į

ŠIMAITIS REALTY

Beržas Lietuvos pajūryje 
(Laurinavičiaus drožinys)

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINĄ®! 
ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJIMAI1.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS fc

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, PrezidenUJ

J212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL 847-7741

UAL ISTATi FO« ŽALI | RIAL 1ST ATI rCXIAM 
_ F«rd«*>>nvl - -

tima, įvyks š.
• 9 <1., peuktad
Helenic Kultūrinio
džiojoje salėje, k'iri
toli Nev Buffalo, i 
US 12 kelia, prie 94 C

Visas šios Dr. J.
rengiamos vakarienės
skiriamas labdarybės reikalams
- ligoninės išlaikymui Haiti pa-' 
temti, prie kurios Įsteigimo yra 
daug Dr. J. Valantiejus priside-' 
jęs. ^išstatyta visuomenei, rengiamoj

Kviečiami šioje Dr. J. Valau-' Paro<^9j*
tiejaus pagerbimo vakarienėje,' Chicagos Lietuvių Filatelistų 
Union P,er Lietuvių Dr-jos na- draugija “Ltėtuva’1 rengia paro- 
riai, vietos bei apylinkėje gy- dą Jaunimo Centro apatinėj sa- 
venantieji lietuviai, gausiai da- lėj spalio mėn. 20-21. Paroda 
’yvauti ir savo dalyvavimu, di- bus atdara lankymui: šeštadie. 
džios pagarbos užsitarnavusi, nj 10-7 v. v., sekmadienį 10-3 v- 
savo tautietį pagerbti. j ~

Dėl kvietimų prašoma skam
binti, šios vakarienės organiza
cinio komiteto pareigūnei R. 
Albrechtienci. Telf. 469-3492.

Dr-jos Valdyba

DARIAUS _ GIRĖNO
TRANSATLANTINIO

žygio istorinė medž-aga, iš inž.
E. Jasiūno rinkinių (Dariaus •

t

Girėno albumo autoriaus) bus j dien 8:45 vai. vakare banga 1450

Paroda susideda iš 3-jų skyrių 
pašto ženklų, medalių ir Lit’za- 
nicos žygio istorinės medžiagos, 
kuri didžiumai yra nematyta. 
Tad visi kviečiami atsilankyti.

Įėjimas visiems laisvas!
Filatelistu Draugija

AM per "‘Lietuvos Aidus”.
Sekmadienį 9 vai. ryte radijo 

banga 1490 AM per Sophie Bar
čus išgirsite “Gerąją Naujieną 
Lietuviams” su tema: “Raudo
nas kryžius” .

Jei turėtumėte klausimų, ma
lonėkite parašyti. Prisiusime 
Jono Evangelijos knygele. Mūsų 
adresas: 321 O ak Lawn, IL. 
60454.

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 53rd St 

Tel: 436-7878

CEMETERY LOTS FOR SALE 
Kapiniu sklypai pard.

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

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland A v t., į

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

GELBĖKIT SAVO GYVYBĘ

“Yra kelias, kurs rodosi žmo
gui teisingas, bet galų gale jis 
nuveda i mirtį”.. Patarlių 14:12;

Maloniai kviečiame pasiklau- 
! syti šios radijo programos šian-

— Penktadieni, spalio 19 d., 
vai. vak. Čiurlionio galerijoje, 

4038 So. Archer, šalia Balzeko, 
menininkai skirstys premijas 
už geriausius darbus. Visi kvie
čiami užeiti.

dolerių, jeigu nepadidėje paja
mos.

— Chicagos Transporto Aso?;

s<e us for

AT OUI LOW IATH

1Naujienose galima gauti 
AUGUSTINO PAšKONIO PASSBOOK 

SAVINGS...
MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLA IR 

JOS KARIŪNŲ LIKIMĄ
Minkšti viršeliai. 90 psl. Kaina $4.00. 

Už persiuntimą pridėkite $1.00.
Čekį rašykite ir siųskite:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, Chicago, HL, 60608

Htgh
Interett Ratrs 

paid on

taterert Compounded 
Mįy jnd Raid Quarterly

Parduodama viena duobė Lie 
tuvių Tautinėse kapinėse, Sec
tion 4, Block 4, Grave 7. Skam
binti 523-5540. ;

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue

• > Chicago, IL 60629 . '
434^9655 ar 737-171^

i

&_

REPAIRS — IN GENERA), 
įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO i 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkyi 

TeL 585-6624

RENTING IN GENERAL 
N u o m o i

Newly decorated, 4 room ba; 
sement apartment a quite buil
ding Brighton Park. After 6:00 
PM. 445-3485.

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

LIUCIJA”
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. 4

U

~M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450

Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir jeitokre blankai- 
. m,wi .■..,iih- ‘ - "'l<

HOmeoWners Insurance
Good service/Good pass Į 

F. Za polis, Agent 
320814 W; 95th St

Everg. Pirk, III. f“,, 
60642 - 424-8654 '■ ®

HWUKf

< Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

t Darbo valando®: Kasdien: nu* 
8 vai. ryto iki 6 vaL vakaro.

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

TeL 776-5162
t«49 West 63rd Street

Chicago, HL 60621

13.00

12.0

Il rwmi

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL 60608
Peter Katanauskas, Pres. Tel.: 847-7747

BVMi Mon.Tua.rr 1.9-4 tttur.»-e Mt. S-l 

SERVING CH1CAGOLAND SINCE 1905 -

A. J. Gugei — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais vlrieflais ____________________

MinkUtaia vttieHaig, tik______________

Dr. A. J. GoMee — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONfiS. Kelionės po Europą Įspūdžiai. Tik ___

Gafltaia taip pat oiaakyti pažta, itunntua ėek) arba
prie nurodytos kaino* pr 

lt U paninntiino ffiaMoma

* ■

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 

NaajleaoM fcafima panti nepaprastai Įdomius gydy
tojo, Tiekloineįiės veikėjo ir rąžytojo BUiminimua.

A. GiMea — MINTYS IR DARBAI, 259 paL, Beda 1905 
fiieCų (vjkiul, Jablonskio ir Totoraičio jauna* dienas b 
mMlrūptalmp —-------—_ _____________________ gą.oc

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI j

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

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje. 
Knygos kaina —

ADVOKATŲ DRAUGIJA

V. BYLAITIS 
Ir V. BRIZGYg 
Darbo v&landoc

MO6 S. KodxU Ars. 
Chicago, I1L 40629

Tel: 778-8000


