
(UVAITE TEISIA SUIMTU
SKUBIAI PAKEISTA ARGENTINOS 

KARIUOMENĖS VADOVYBĖ
PREZIDENTAS RAUL ALFONSIN PIRMIAUSIA ŠTABO 
VIRŠININKU PASKYRĖ G1LNEROLĄ JULIO A. TORRES

BUENOS AIRES, Argentina, prez. Alfonsin sušaukė specialią 
—- Naujai prisaikdintas prezi
dentas RanŲAlfonsin pirmiausią 
paskelbė įsakymą, skiriantį Ar
gentinos kariuomenės generolą 
Julio. Alfredo Fernandez Torres 
Argentinos karo jėgų štabo vir
šininku,; įsakydamas visiems 
kariuomenės vadams klavryti 
naujai paskirto viršininko.

Vėliau prezidentas R. Aifcnsįn imtis priemonių, kad nebūtų su- 
trumpai pasikalbėjo šn JAV vi- naikinti buvusių trijų chuntų 
ceprešidentn G. Bush ir priane- < . . . .
Še,- kad Argentina yra pasiryžusi -valstybės žinioje.^ Jeigu kas im-Į 
su-JAV bendradarbiauti. - - | ! .

Tuojau-po to prezidentas Al- įsakymus, tai bus griežtai bau-

parlamento sesiją. Pats svar
biausias šios sesijos tikslas bū
siąs atstatyti teisėtą tvarką vi
same krašte ir panaikinti sauva
lę. Parlamentas skubos keliu tu
rės atstatyti pagrindines žmo
gaus teises.

Prezidentas Alfonsin pirmą 
i dieną įsakė generolui J. Torres

KANCLERIS H. KOHL 
TURI BĖDOS ★ WASHINGTON

, BONA. — Vakarų Vtkietijos 
kancleris Helmut Kq^il Jųri bė
dos su atsistatydinusiu in^kdsia- 
mu “laisvųjų demokratų“ finan-

I su minisleriu (lito Lainhsfordu. r
j Jis nepajėgė išsiteisinti M. Ben 

z o kyšio byloje, o dabar Ham
burge leidžiamas Spiegei iškėlė 
viešumon dar vieną bylą,. Sa
vaitinis žurnalas skclkia Lanibs- 
fordo pa:r;?ių kyšių dokumen
tus. 1

Prokuroras tvirtina, kad jis 
yra paėmęs stambų ky ų už leidi
mą Benz bendrovei nemokėti

..dokumentai, laikyti karių, ..o ne i mokesčių už 7(i0 milijonų dole- 
j rių pelną. Lambsfordas įrodinė- 

Į sis naikinti .chuntų nutarimus ir j jo ministeriams, kad krašto pra- 
monel bus naudinga, jeigu atleis 
šią bendrovę nuo valstybės mo
kesčių. Jis pals pasirašė doku
mentą, atleidžiantį Benz bend
rovę nuo mokesčių. I

Bet jis neatsisakė priimti-

džiaihas.
Argentinos krašto apsaugos

fonsin pasveikino prezidentūros, 
aikštėje subrinkusia šimtatūks-, 
tantinę -minią -ir pranešė, jog ka- ( ministerį. prezidentas paskyrė ci- 
riuomenės štabo viršininku pą-rRaul Borras. , . . 4 ,
skyrė generolą J. A. Torres,'kadi Paskirta 1.6 žmonių komisija .
trauks tėismkn Ar^eninos ka- nužudytųjų sąrašui sudaryti, į stambaus kyšio, kai Benz pasiū- 
riuomenės vadus, pašalinusius- ku'-ią, be šešių karių, įeina ir lė. Jis į rankas neėmė jokio če- 
demekratinę - .Argentinos san-! dešimt civilių. rašytojas; Er- j kio, bet jis paprašė Benz bend- 
tvarką ir valdžiusius kraštąnešto Sabalo, teis. Ricardo .Co-j rovę už tuos {Uiiigus nupirkti 
tauriomis prienitmetnfs^ Bus' lobi^res, Eduardo Kabosi, gydy į Amerikoje bendrovės šėrų. I’ro- 
?atrauktos- teismanZtrysRene.Fa^l^e, ,buv^>uej kurąiū^ą,Vįs% feĄęj^^.išą-.škį-^ 
šios karininku chuntos, kurios’ noy Aires universket'o rektbrius’ -- * —
valdė k rasta po .976 m. pervers^ H Hario Fernand ez Long, ž u r na- ------- .
jho. Paskutinė chunta, kuri pra-ipi-stė; Magdalena. Ruiz Giulazi, dar viena byla, 
vedė rinkimus ir -perdavė- vy-- metpdist^i ^ vyskupas ; Carlos T, 
riąusybę ciAriiį&iisįfnebus tei- 

Jaiinę^^i^eisęo- da 
materi^ttikaš-^^gorio

no, o dabar prašys teismą nu
bausti minister}; Jam bus iškelta

aukso uncija'

MEXICO —

CESTtAl
-H AITI^SV?

Naujoji-kariuomeuėš .vadovybė sutinka 
bendradarbiauti su JAV Vakarų žemynui ginti.

siąma
Preę.; Aifpnsįn^’ęr^ėšė- susi- (. .

rinkusfei ininiai^kąČ s šuda- i iky jbs - r^^ąa s •
ryta 16 žųjonhl komiisija,-,kUFi . j j \
sudarys- ri^ud^ųjĮį- argentinie- zjtyo argentiniečių,
čiu sarašą ir jCpkškelbs; Komiš befe -bnyp Aužudytas..it_ .drdokąs 
siįn'įefs Šeši kandi ir desiim^MĮ^ 
naujai išrinkto parlamento at- * prėzšleirtas port, ka<I būtų. rakel- 
stovų. Prezidentas dar pastelrė- ^Lo.s viešumon \iso-s žūdyr^>,.kad 

Į vbūtuyšnižjausti . nusikaltėliai Tr 
nebūtą -kaltinami lie, kurie iš 
tikro nėra atsakingi. - '

Argentinos karo apygardų vir- 
: šinirikų dauguma pritarė nutari
mui perduoti. krašto vyriausybę 

'civiliams. Jie pritaria naujai iš- y 
kariuomenės vyriausio vado pa-|™kto prezidento ir naujo štabo ; 
reigoms ir įsakė tuojau imtis viršininko patvarkymams. !

jo, kad bus baudžiami Įsakymus 
davusieji kariuomenės vadai.

Pasikęš triimĮią :kalbą susirin
kusiai miniai, prez. Alfonsin tuo
jau nusukubėjo į kariuomenės 
štabą. Ten prezidentas asineniš- 
kai prisaikdino generolą Torres

priemonių, kad ginkluotos pajė
gos nesiimtų jokių ? žingsnių 
prieš naujai prisaikdinto prezi
dento paskelbtus patvarkymus.

atstovų. Paskutinėmis rinkimi
nės kampanijos dienomis Naka- 
sone pajuto, kad jis gali pralai- 
.mėtL bet jis nemanė, kad las 
pralaimėjimas būtų buvęs teks 
didelis.-. V-. ? - : > 1

Japonijos parlamentas turi : 
; 1’51 T narių. Nakasonės vadovau- . ŠiĮ jama liberalų demokratų partija 

psavędė 256 atstovus. Jeigu jis 
pajėgs susitarti su keliais nepri- 

’ klausomų partijų nariais, tai jis 
galės sudaryti vyriausybę. Bet 
jis nepajėgs taip jaustis, parla
mente, kaip turėdamas savo pa
ties partijos daugumą. Jeigu jis 
anksčiau keliais klausimais ne-

I galėjo rasti bendros kalbos su sa-

PAS SUIMTUS ŠIJITUS RADO DAUG 
SPROGSTAMOS MEDŽIAGOS

POLICIJA NIEKAM NELEIDO IŠVAŽIUOTI > SOSTINĖS, 
O VĖLIAU KRĖTĖ SUIMTUS ITARIAW^BPS

Išsprog- ti, ar suimtieji neturi ko nors 
bendro su Amerikcs ambasada 
Libane sprogdinusiais. Ten buvo 

rGgdmti ir prancūzų bei Iz
raelio kariniai centrai. Ame i- 
kieeiai nori partiti, ar suimtieji 

ką nors žinojo apie mi- 
į nėtų sprogdinimų pasirengimus 

ir vykdymą.
Užsienio reikalų minister’s 

Aziz Husejinas pranešė spaudos 
atstovams, kad Kuveito prie- 
miesc.ų trijuose namuose 
dinamito bombos, revolveriniai? 
sprogdinamoji medžiaga. Suimti 
tos medžiagos slėpejai. Ameri
kiečiai bijo, kad suimtieji l 
būti karo teismo nubausti ii’ 
šaudyti. Jie nusineš į kapus 
bai svarbius liudijimus, lie 
dar gali' susidaryti ginkluotu 
rų grupė, kuri gali .e .t. 
sius išlaisvinti.

Amerikiečiams taip pat k 
ta, kad dabar kaltinami Irako

Kl'.VEITAS. sostinė.
dinus Amerikos ir prancūzų am
basadas, policija nekreipė dide-

l lio dėmesio į pati sprogdinimą, išspr 
bet ėmėsi sekli visas Kuveito 
sienas ir uostus. Griežčiausias 
policijos įsakymas liepė niek.o šijitai 
neišleisti, o norinčius išplaukti! 
liepė suimti ir atidžiai ištardyti.4.

Atrodo, kad policijai pavyko Į 
išaiškinti grupę teroristų, rasti' 

į karo medžiagos sandėlius ir su- j 
imti 10 šijitų fanatikų. Suimtie- Į 
ji tvirtina, kad didžiausias mu- Į

j sulmonu priešas yra Amerika, i 
j todėl ir nutarta pirmon eilėn iš- Į 
J sprogdinti Amerikos ambasadą j
Kuveite. i

Suimta visą Irako šijitų gru- i 
pė, pasiryžusi išsprogdinti ame i 
rikiečių įstaigas, nors ir tam rci 
kėlų mirti. Suimta visa grupė,! 
išskyrus vieną, kuris žuvo dina-1 
mito sprogimo metu. Į

Kuveito užsienio reikalu mi-
- * cnisteris Abdul Aziz Husejirias Jie jnano, kad pasikė.-si 

tvirtina., kad suimtieji atiduoti' 
karę teismui, kuris prasidės pir- 
madįeni. Kuveito vyriausybė nu
statė, jog tai yra Irako šijitų dar-' 
bas, ‘rasta Kuveito sostinės prie- į 
mieštyje sprogstamoji medžią-1 1 j“ - š . • .. Į
ga, leista žurnalistams ją nufo- j 
tografuoti, todėl ir-skubama ši-j 
jilūsjdeisti.

Sekmadienį į Kuveitą jau at j 
skrido; kėli-; amerikiečiai, šias! 
srili^-.$peųįalistSv:. Jie Labai ne ; 
patenkinti'-Kuveito .vyriausybės 
pranešimu ir didele skuba pra- j 
dėti^kąro teisiną: Arherrkiečiąi t 
net Jrfėžino sprogdinim<> vyriau-( kad išmuštų Korčnojų iš preli

minarinės kovos, siekiant g-:;ti 
teisę ateinančiais matais ž.tlCl 
su pasaulio čempionu Karpovu. 
Žaidynės baigėsi 7:4 Kasparo-, j 
naudai. Kasparovss nusinešė 

o Korčnojus .$1X,(l.>t).
Savo laiku Karpovas pasakė,

mą prieš Amerikos ambasadą 
ruošė Irano šijitai, o dabarTian- 
do kaltinti irakiečius. Tikriau 
šiai tai yra mulos Crcmeini tak
tika.ISPANIJOS KOMUNISTU SMŪGIAI 

NUKREIPTI PRIEŠ SOCIALISTUS r
MASKVA ĮSAKĖ KEISTI TĄKTIKĄ, PARTIJOS GEN.

SEKRETOREI! IŠRINKTAS GERARDO IGLESIAS
MADRIDAS, Ispanija. — Pra- liau pasilieka komunistų parli- 

eitą savaitę pasibaigė visą sak'ai- jos pirmininke.
tę besitęsę Isapnijos komunistų į Komunistų partija niekad ne- 
parlijos suvažiavimas. Iki šio i buvo galinga Ispanijoj. Pilieti- 
meto Ispanijos komunistų parti- ' nio karo melu komunistų pro- 
jos gen. sekretoriumi buvo San- paganda buvo plačiai išvystyta, 
llago Carrillo, bet dabar trim kai Sovietų valdžia, šanlažuod'a- 
melams gen. sekretorium išrink- j ma tuometinę vyriausybę, suli- 
tas 38 metų Gerardo Iglesias. Jis; ko perleisti kovojantiems ispa- 
gavo 69 balsus, o Carrillo tik- j 
tai 31 balsą.

Maskva nutarė iš pagrindų 
pakeisti savo politiką Ispanijoj.; 
Iki šio meto Sovietu valdžia ve-i 
dė kovą prieš Franco vyriausy
bę. bet dabar visa Maskvos pro- j 
paganda bus nukreipta prieš Is-. 
panijos socialistų partiją.

Sename Ispanijos parlamente j 
komunistai turėjo 23 atstovus.' 
tuo tarpu praeitų metų spalio i 
mėnesio rinkiniuose jie pravedė ' 

į tiktai keturis atstovus. Ispanijos 
'parlamentas turi 510 atstovų, o
Carrill vadovaujami komunistai je. Pareigūnas nemano, kad ten 
pravedė tiktai keturis. Spalio tuoj bus paskirtas JAV.ambasa- 

, menesį daugiausia balsų gavo I dorius, lx?t ambasada šioje saloje 
ir vyriausybę sudarė Ispanijos J bus įsteigta.

Į socialistai demokratai. Partijai 
j vadovauja 42 metų socialistas 
Felipe Gonzalez. Socialistai nu
sinešė veik visus komunistų 
l>alsus.

KASPAROVAS NUGA LĖ J O 
KORČNOJŲ

LONDONAS, Anglija.— Ga: y 
Kasparovas penktadienį nugVė
jo šachmatininką Viktorą K. rč- 
nojų. Kasparovas laimėjo parti j-, 
ir surinko 7 punktus. Jam bVų 
užlekę partiją baigti lygiomis, 
nes jam reikėjo tik pm.kL ,

nams tankus, jeigu jie sutiks 
divizijų priešakiu pastatyti ko
munistus.

šio orgahiaztoriaus vardo ir pa-’ 
varetės. Kuveito vyriausybes na ! 
riai-..yra įsitikinę, kad amerikie ; 
čių pasipiktinimas neturi jokio: 
pagrindo, v. * - •

Kuveito vyriausybė pradžioje! 
labai pasipiktino Irano vyriausy- j 
be ir- mula Chomeini, nes manė, į kad ne taip jau lengva 
kad tie šijitai atvykę iš Irano. į Korčnojų, bet ka 
Dabar aiškėja, kad jie yra atvy
kę iš Irako ir Libano, ner 
priklauso fanatizuotiems 
tams, kurie aklai
Chomeini nurodymus. Amerikie 

Į čiai norėtų suimtuosius nuodug 
niai apk.ausmėti. Jie nori patir-

Suvažiavimo pradžioje atrodė, 
kad Carrillo gali laimėti, bet vė
liau atstovai pasisakė už Gerar
dą Iglesias, pasiryžusį kovoti 
prieš socialistus.

eidi jam šo
kinėti, tai jis pats s- <i pakct . ; 

jie į ir tada gali jam kirsti. Panašia; 
iji-! pasielgė ir Kasparovas. Jis leido 

seka mulos1 Korčnojui mėtytis į šalis, o ka.
Korčnojus padarė kailą, lai j.u 
nas Kasparovas (l’.k 20 metų)

PREMJERAS J. NAKASONE
PRALALMĖJO RINKIMUS i J” T"'1 .^‘7^ 7f“'1 vo partijos atstovais, tai dabar 
TOKIJO, Japonija. — Prem- jau bus daug sunkiau valdyti.

; narius nusinešė 
parla- konservatoriai, pasiryžusieji nu-

Prezidentas Alfonsin, trumpai jeras Jasuhiro Nakasone norėjo Nubyrėjusius
pasitaręs su nauju kariuomenės sustiprinti
štabo viršininku, 1 
saikdino kariuomenės, laivyno! 
ir aviacijos štabo viršininkus ir 
pasirašė įsakymą, kuriuo nuro
doma, kad Argentinos karo j ė- j 
gos privalės klausyti naujos 
vilinės vyriausybės, kuri nuo’ 
šios dienos perima prižiūrėti vi- j 
są vidaus saugumą.

Visi naujai prisaikdinti ka
riuomenės vadai prižadėjo išti-: 
kimybę prezidentui Alfonsin ir į 
naujai sudarytai vyriausybei.

Grįžęs iš kariuomenės štabo j 
į Ružavus prezidentūros rūmus.

savo pozicij;
tuojau P1"1'j mente, bet jis neteko 35 partijos sodinti Nakasonę. 
lės. laivvno!

GRENADOJE ĮSTEIGS 
JAV AMBASADĄ

ST. GEORGES. Grenada. — 
Atsakingi JAV pareigūnai tvir 
tina, kad netolimoje ateityje 
JAV įsteigs ambasadą Grenado-

Dain

KALENDŲ RfiUS

Gruodžio 20: Julius. Gražvilė, 
Jaudėnis, Grožvilė, Vaiši s, Mite.

Saulė teka 7:13, leidžiasi 1:2H

Oras šaltas, snigs.

Pasirodo, kad JAV. pasiųsda
mos savo karius j Grenadą, įsi
pareigojo salos gyventojams pa 
dėti, liet ta parama privalo būti 
kontroliuojama. JAV jau atšau
kė savo karo jėgas iš Grenados, 
bet ten pasiliko nemaža patarė-

u Kalėdų 
naga mint

ms jaunuo- 
audinukais. 
įuotrauka)

Komunistų partijos pi rm in in- 
Į ke buvo Dolores Ibarruri, visą 
laiką bendradarbiavusi su Mask- ju grupė, 
va. Pasibaigus pilietiniam ka- Amerikiečiai, norėdami išvvti I 

| rui, Dolores Ibarruri išvažiavo Į kubiečius, bombardavo kelias j 
•į Maskvą ir ten buvo Kremliaus į salos vietas. Lakūnai imt. klaidą 1 
globojama. į paleido porą bombų į vieną Al-*

Diktatoriui Franco mirus ir j lanto pakrašty buvusią4igoninę.
1 naujam karaliui paskelbus am- * 
! nesti ją, komunistų partijos pir
mininkė grįžo į Ispaniją. Vienu

’ metu Santiago Carrillo drįso pa 
sipriešinti Maskvos, politikai, bet 
ji niekad nesipriešino. Ji ir to-

iem kratų

Amerikiečiai nutarė duoti G re-Į 
nados gyventojams IX milijonų 
dolerių vertės įvairiausiu • gėry
bių. Jos prišalo būti taip kon
troliuojamos, kad nepatektų į 
vilkų rankas. (

Brighton Parko Lietuvių Namų Sav 
rinkime priešakyje (iš kairės į dešin 
telkiu varias Timothy Daly. lietuvi 
Joe Kulys. 12 to wardo aiderman: 
sako kalbą lietuviams ir Briyhl< n I 
Savininkų dra 
kimas įvyko g 
rapijos mokyk 
Daly, taip ir ;

prižadėj<

<1. vak
s V;k!
r<> Nei Prasi dė

termanas Majerczyk. geri į taręs dri 
padėti lietuviams, jei kiltų reikalas.



ST. CATHARINES, ONTARIO
P kGERBTAS VISUOMENĖS VEIKĖJAS JONAS DERVAITIS

ių metų lapkričio 28 d. pa- aukas tiesiogiai Į Tautos Fondo
e bė Joną Dervaitį, jo 70-ies centrą. j
i tų gimtadienio proga.
Jenas Dervaitis daug metų
veno Hamiltono mieste ir, i
eš kelis melus ten pardavęs

Catharines miestą, arčiau 
y venančio sūnaus Edmundo 

kuris mokytojauja SI. Danes 
' mnazijoje.

Jonas Dervaitis. tik atvykęs i 
('.alharines, tuojau Įsitraukė

Jonas Dervaitis ir pats nuošir
džiai aukoja tautinei veiklai, 
prenumeruoja daug laikraščių 
ir jų palaikymui skiria daug 
aukų. Iš plstrntojų perka kny-1 
gas ir jas skaito.

Apie garbingą Jono Dervaičio. 
gimtadienio sukaktį suvažiavę] 
svečiai nežinojo, išskyrus gimi-: 
nes. Pas p.p. Deivaičius dažnai 
yra svečių iš toli ir arli, ir vai-Į 
šių be

buvę Tarybų Lietuvos koiekto-; loji-, neaišku. Po sienelių melu, 
1 iiai, iš kurių “saugumas”-norėjo Į o gal ir kiek anksčiau, ir jis pats! 
: pati r a, kaip po vim i-taisymų Į susilaukė tokio pat likimo. Bu- 
i j lenus atrodę Erškėčio (teki 
j vo jo si. p. Tarybų Lietuvoje)! 
j dra’p-nlai, t.y. kiek juese būda-j 
i 70’ Lkę palies Erškėrio ir kas* 
' p. iklausv<L.\o J. Šimkui ar E.
■ Vlcui

Fcn
Ber

. . i metai yra Tautos
.iofinis St. Catharine:
menei priklausančiai lietuvių
onįjai. Eidamas Tautės Fon-

-.1 j įgaliotinio pareigas, labai 
r;.’.šventusiai dirba ir stengia-
• ; . Mankyti kiekvieną lietuvį ir 
j ę rašyti aukos pavergtos Lie- 
tj .’-s laisvės reikalams.

Tautos Fondo įgaliotinio pu-
■ r/gos yra sfcnkics, pareikalauja 

čaag laikd i)-: asmeninių iM.ūa.j, 
k aries susidaro važinėja?.: ir 
rankant aukas, o už tai r.kkas 
neapmoka.' • ■

Jonas . Dervai lis, būdamas, pat- 
? iotas lietuvis,
'’arbiri pašvęsti laiko nei išlaidų.;
Tai vra'vienas iš tu. kurie, kain ‘ 
darbščios bitelės, pareiginge 
neša medų į. avilį, neatsižve
giant, kad kiti naudojasi der-! vininko garbei padainavo keletą!
l uini. i dainų, o vėliau į dainas įtraukė’

Tik dėka Jono Dervaičio • ir svečius. Svečių dainos sudarė 
darbštumo, šiais metais iš ma- j linksmą nuotaiką ne tik soleni- į 
žos lietuvių kolonijos surinkta į zantui bei jo giminėms, bet ir 
Tautos Fondui $1,435. Be to, kai1 visiems “paprastų pietų” daly- 
kurie pasiunčia Tautos Fondui viams.

Ir vienoje, ir kitoje enciklope
dijoj nei žodžio apie kokią nors 

karo” 
ir r.e-

talką “didžiojo tėvynės 
metu, nes tokios talkos 
buvo.

bu-.vo kalbama, kad jis tik atkrei- 
' pęs gestapo dėmesį į J. Beleckų, 
Į kaip reporterį, daug rašiusį Lie- 
t tuvos Aidui iš teismo salės 1’^1 
pėdlejių nacių bylos metu.

Nei tada, nei vėliau nebuvo 
jokių kalbų apie kokiu* nors J.

į Belecko ryšius su bolševikų po- 
(grindžiu. Pagaliau nei patys bol- 
t ševikai nežiūri į jį, kaip į savo!
herojų. Mažojoje Tarybinėje 

t Lietuviškoje E n c i klopedijoje 
skyrelis apie jį baigiamas: 
‘‘1910-41 aktyviai bendradarbia
vo tarybinėje spaudoje, buvo 
Tarybų Lietuvos dienraščio re
dakcijos sekretorius. Pasiraši- 
nėjo pavarde ir slsp. Erškėtis. I 
Už tarybinę veiklą hitlerininkų ' 
ir vietinių burž. nacionalistų nu P 
žudytas”. Lietuviškoj Tarybi 
nėj Enciklopedijoj dar mažiau 
“1910-H bendradarbiavo tarybi 
nėję spaudoje, dirbo dienraščio Į 
Tarybų Lietuva redakcijos ats. , 
sekretoriumi. Fašistų nužudy-1 
tas”.

norėjo 
nukreipti kelių upių sandenj Į 
Sibirą, bet laikinai atisakė nuo 
šių planų.

Sovietų inžinieriai

* * £
J. Belecko likimu nuošlrdžiau- 

I šiai rūpinosi Alekies leidėjas 
kronius Daunoras ir laikrašti
ninkas Mikas Ilgūnas, nebuvo 
abejingas ir Lietuvos vokietis 

! mjr. Birentas. Jie nuolat kon
taktavo pažfstamus įlakinges- 
n’us saugumiečius, sekė per 
juos tardymą, visas naujienas 
per patikimus asmenis perduo
davo šeimai. Gal buvo ir dau
giau šia byla susirūpinusių 

i žmonių, bet šeima apie juos nie-
o nežinojo^
Gegužės pabaigoje pagaliau

UŽ KĄ BUVO SUŠAUDYTAS ŽURNA- I 
LISTAS JUOZAS BELECKAS?

jtyje jis atsiradosu’ba per vie 
redaktoriaus ’ neapsižiūrėji- 
arba per paprasčiausią apsi-

LAIŠKAI Iš TĖVIŠKĖS
Tarsi balandžiai, iš toli 
Per kalnus ir okeaną, 
Jūs lekiate laiškai mieli, 

odos
* (Tęsinys) '• ; i

Suėmimo ir tardymo būdai 
taip pat nepateisina kalbų, kad 
jis galėjęs būti su’m'as už ry- Į 
sius su bolševikų pogrindžiu. Jį 
areštavo ne geštapas ir ne vokie-! 
čiai, bet mūsų “saugumas”, o tai, 
rodo, kad jis vokiečiams nebuvo 

įpusėjus, kada svarbus. Visi Tariamieji ryši:is 
Edmundas pasirodė su su bolševikais ir jų agentai bū- 

ertinga dovana — “linginio kė- davo suimami arba namuose, 
e”, pasakydamas kam jinai arba darbe, arba pakeliui į dar
ia skirta. i bą, visada nelauktai! kad apši
lti proga solistas Aleksam!- žiūrėję nepasislėptų. J. Belecko 

as Paulionis passkė reikšmių-'atveju “saugumas" tekio atšal
ią kalbą ir paprašė svečius su- ’gurno neparodė. Tartum tyčio- 
jeasii Ilgiausių metų. y Imis, kad jis apsižiūrė'ų ir turė

tų laiko kur nors pasišalinti.
1912 metų balandžio pabaigoj 

Kauno dienrsštyje Ateitis tilpo 
vadovaujant a«|rus j Belecką kaltinantis 

straipsnis, kuriame buvo pikti
namasi jo veikla bolševikų oku
pacijos metu ir stebimasi, kad 
tokiems žmonėms mūsų visuo
menė per atlaidi. Straipsnio au

torius buvo jau pažengusio am- 
žiąus kauniečiams gerai žino
mas rasto žmogus, nuo seno ne
mėgęs J. Belecko, bet kodėl — 
arba Beleckai nežinojo, ar neno- 

Į rėjo apie tai kalbėti.
p Tokie ir panašūs aiškiai ten- 

S dencingi straipsniai Ateityje 
<• vietos'negaudavo, šį kartą iaik-

jokių progų, nes jie turi

kričio 27 d. svečiai buvo kvie
čiami ir suvažiavo iš arti ir kitų 
mies ų “paprastiems pietums”. 
B? abejo, apie Jono Dervaičio 
gimtadienio paslaptį svečiai su
žinojo

Kadangi Jonas Dervaitis, gy- 
nesigaili šiam ; vendamas Hamiltone, priklausė 

parapijos chorui, 
nuz. A. Paulioniui, iš St. Cath- 

; arines, tai solistai Aleksandras 
' ir Veronika Paulioniai sukaktu-!

g
s

£
ft

:❖> ox «-> <«■> :«• <«•> <*> <«•

tvirukų, eina šis
veiKimmas.

LINKSMŲ ŽIEMOS ŠVENČIŲ 
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Naujienų redakcijai ir administracijai, Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje nariams bei pareigū

nams^ giminėms, pažįstamiems ir bičiuliams 
linki

KLEMENSAS ir ELENA ČIŽAUSKAI
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, leidimą. Keistu sutapimu straips 
nį praleidęs žmd^uk buvo geras 
J. Belecko draugas ir ilgametis 
bendradarbis spaudoje. ■

Beleckai buvo sukrėsti. Ne
abejojo, kad straipsnį .seks areš 
tas, kalėjimas ir Tnežinia -kasi

! daugiau. Draugai patarėjam pa-j buvo patirta, kad visi tardymai 
silraukti į Vilnių ir palaukti, kol Į baigti. J. Beleckui paskirta ne- 
visa aprims, bet jis pasiliko na- didelė bausmė, ir kai tik gęsta
muose, nenorėdamas savo pusi 
slėpimu dar labiau apsunkinti | bus 
padėtį! Į šiek, tiek

Nelaimės jis laukė šalčiau, ne- ’ gestapo vardo paminėjimas, bet 
gu buvo galima iš jo tikėtis: I buvo užtikrinta, kad iš čia jokių 
ąepertraukė darbo, laisvalaikiu į staigmenų nebus. Geštapas šia 
niekur nėjo iš namų, nakvodavo J byla visai nesirūpino, o “saugu- 
---- - 'vii, c. sprendimų tvirtinimas 

esanti tik rutiniška procedūra.
Tai išgirdusi, Beleckienė nu- 

skubėjo į Geštapą. tikėdamasi 
išsiprašyti su vyru pasimatymą, 
o gal ir leidimą įteikti jam kiek 
maisto ir drabužių. Bet grįžo 
apsiverkusi ir nesuraminama. 
Gestape ji netikėtai susitiko su 
Serebraviėium (ar Selebravi- 
čiuin), žydu geštapistu, nepri- 
klausomybės metu buvusiu kaž
kurio Kauno 

. . .. , Į bendradarbiumiesiems ps buvo!

pss sprendimą patvirtins, jis 
pasiųstas į Proyeniškes. 

nemaloniai paveikė

namuosę. Tik trečią ar ketvirtą > nio 
dieną po straipsnio pasirodymo 
Ateityje, kažkas jam paskambi
no telefonu į darbovietę ir pa
klausė, ar jis negalėtų rytdienos 
ryte stabtelti “saugume”. Esą 
nieko ypatingo, tik skaitę Atei
tyje pasirodžiusį straipsnį ir 
norį išsiaiškinti kelias smulk
menas.

Nuėjo ir daugiau negrįžo.

CD' Jonas Dervaitis yra gimęs 
1914 metais lapkričio 30 dieną 

tįj Žiūriu km., Kidulių valsčiuje,
Šakių apskrityje.
ė Siam darbščiam patriotui lie

ji j tuviui svarbesnis gimtadienis 
'^■jnebebus “paprastų pietų” pa- 
^1 slaptyje ruošiamas, nes vietos 

lietuviai jau žinosime gimimo 
į ; data ir ta proga-susirinkę reikš-j 
tųiningiau pagerbsime Joną Der-

$L ■ Linkiu Jonui Dervaičiui ir to- 
£.:liau nepavargti dirbant lietuviš- 
£ Šioje veikloje, nes-.kiekvieno lie- 

tuvio pareiga prisidėti darbu, 
jautomis vardan pavergtos Lie
tuvos sesių ir broliu laisvės.

■■ - ■ J. šarapnickasA

'© LITERATŪRA, lietuvių literatūros,, meno fr moklL 
: ”54 m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinet 
£ .-č-vės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoi

Raukflo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir 1 
TTlauj straipsniai bei rtudijes. iliustruotos nuotraukomis t 

-K. Čiurlionio. M. Lileikio. V. Kalybos, A. R ūk Pelės ir JL ’Vxfbi

© DAINŲ ŠVENTAS LAUKUOSE, poetės, ražytojoa Ir
5 nhj lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie darini 
1’estes bei jų istorija, ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
t -ms, gėrintis autorė? puikiu folium! ir surinktais duomenim b 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja |2.

© VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apra^ 
luošo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausr 

ryvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite- 
r’tūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 200 puslapių knyft

1 LIET U V1AKAS1S PAMARYS. Henrilo TomO-TamxIoTi 
pomla.1 paraiyta įtudija apie Rytprūrins, remiantis Pakalni f 
l^bguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Jdomfls kiekvienas 
lietuviui. Leidinys HiustruotM nuotrankomfa, pabaigoje duodama 
ritrnrardfiij pavtdlnlma!»!r jų vertiniai J vokiečių kaffią. EaBaJ

EntnAnal fr minty* apte m m ends Lr rietas neprfl. Lietuvoje tr pir
ma teisia boBevikų okupacijos metate. Knyga turi 234 puslapiui 
bet kainuoja tik U. .

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, i 
Iri fr klaidingai interpretaojamar gyvenime Ir politikoj 
I rglo Jaiinakc knygoje apie Juliaus Janonio gyvenim 
riją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju ui imoga 
Knyga jr*1 didelio formato, 265 >oslapiu, kainuoja

> IATTXINt5 NOVELSS, U. Kosčenko USryba, T,
i; Kaina 15

Kelias savaites jis buvo užda- 
tas rūsyje po saugumo rū-

dingęs, tartum nežinomame ka
pe. Jokių laiškų, jokių pasima
tymų, jokios žinios, už ką suim- j 
tas. kuo kaltinamas,'kur laiko-' 
rnas. Teismo nėbuvo. ’ TėismiF 
funkcijos taip pat priklausė 
“saugumui”. Apie nutarimą jį 
pasiųsti trims mėnesiams Į Pro- 
veniškių darbo stovyklą šeima 
patyrė tik iš jo likimu besirūpi
nančių žmonių. Nieko “saugu
mas” šeimai nepranešė ir tada, 
kai geštapas tą sprendimą pa
keitė mirties bausme ir kai mir
ties bausmę įvykdė.

Po arešto namuose kratų ne
buvo. Niekas iš namiškiu, arti- 
mųjų ir draugų apie jį nebuvo 
klausinėti. Tardymo liudinin- , 
kals buvo iškviesti keli “Žaibo” 
spaustuvės darbininkai ir du

žydų - laikraščio 
ar redakcijos na

riu, žmogum, su kuriuo Beleckų 
santykiai iš .seno buvo labai pa
šliję. Serebravičius ir gestape 
neparodė jokio draugiškumo. Ji 

j neab.ej.ojo, kad jis nesunkiai pa-
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GIFT. PARCELS TO LITHUANIA
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

2608 West 69th St, Chicago, I1L 60629 * TeL 925-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies Įvairių prekių.

Maistas iš Europos sandėlių.
MARIJA NOREIKIENfi
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t SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2b01 W. 69th St., Chieago, HL 60629 TeL 925-2737

i

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

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

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro. 

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

« TeL 476-2206

tirs, kokiu tikslu ji ten lankėsi, 
h’ tai jos neramino.

Atrodo, kad jos nujautimas 
buvo pagristas. J. Belecko byla 
tuoj pat pasuko nelaukta kryp
timi. Gestapas pareikalavo ka
linį perduoti vokiečiams-, o taip 
pat pristatyti 193-4-35 metų tLie- 

, tuvos Aido numerius, kuriuose 
buvo plačiai aprašinėjama Klai
pėdos nacių byla. J. Belecko 
darbu Tarybų Lietuvoje .gesta
pas nesirūpino ir nesidomėjo 
“saugumo” atliktais tardymais.

šitai apstulbino ir J. Belecko 
draugus, ir pačius saugumiė? 
čius. Dar visi labiau apstulbo, 
patyrę, kaip greit gestapas įvyk
dė mirties sprendimą.. Koks Se- 
rebravičiaus vaidmuo šioje by-

r

i

teismu
-y to!

ir

nu
Lykyta'

5'mų, 
ryto!
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Linksmu Kalėdų ir Laiming

HrJriu visiems savo klientams, eraugams

COMPLETE AU1
STASYS DAF

AUTOMOBILIU TA!

4542 So. Western Ave.

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Met
1 VISIEMS LIETUVIAMS

One Hour Dry Cleaning Service 
One Day Shirt Service

THE MARQUETTE LAUNDRY
. Lųi.,L.i;-ifiiŲ and

2416 Lithuanian Plaza Ct., Chgo., Ill. 60629
v(on 69th block west of Western)

Phone PR 8-9155

bO metų studijavęs, kaip

f-

n lLD utį M 1

paraše 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas kad? t. 
Bet kur. Bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą. betėvius 
Ir lietuvių kalbiu Jis mokėsi kartu su kun. Jpu^lum ir nrnf R 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, n?rH ■ ■ 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslins vertimui 

Ir patarė mums toliau studijuoti

IaIst 105. Kieti ririeHaL

& S. Halsted St, CElcago, IL 806D8
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TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIME
Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai

Naujausių inoks'c žinių populiarus perteikimas 
•JONAS /iDOMAVlCIUS, M. D.

SVEIKAS PROTAS - SVEIKAS
INTYMUMAS (3)

Tik išmintingas žmogus pajėgia protingai 
elgtis visuose reikaluose, įskaitant ir in
tymumą.

1 vtas, nOiM Ii ,L«. .ųikia;.
be religinio palaiminimo. To 
kiems pakiks trejopos (kūno, 
proto ir asmenybės-jausmų) 
sveikatos, kad ir civiline jung- 

Įiimi sujungtiems.
Čia religininkai labai nu- 

į šk'rfaūtRia ŠtTpriai r’oTigiskai 
nusiteikusiuosius, kurie paklau- 

my-
, nesusituokia dėl ne 
intymumo. Gėris bTitų 
tokiems tikintiems, jei 
sutuokti: jie galėtų 
(įsūnyti) vaikus, didį

ne reikalai yra kuhūrbs pasėka, 
ar Įghntae skirtingumas tarp 
,yro ir moters. Paprastai, iaųr-i 
mumo įrankiai turi mažiausios 
reikšmės šitam? reikale.

(Intymaus gyvenimo tiesa)
’ ' T i gaus neapfenkia. Šioje srityje 

, kiekvienas pajunta kai kurių’ 
nesklandumų, nesaugumų. Kiek 
Yiehs's turi kai ‘kurių baTmingu- 
■mų — visi galvoja, kad kaimy
nas ar draugas tokių nuogąsčių 
šioje srityje neturi. Tiesa yra, 
kad nėra eksperto intymiuose 
•reikaluose. Šioje srityje nė vie
no asmens patirtis negali susu
muoti paskirų asmenų skirtin
gumo ir patirti jų ilgalaikių j r.

, labai intymių satykių stjpruipo,' 
gilūmo/- ’ .. .... • ./'

Kiekvienas ir kiekviena žipo.; 
Šioje srityje sago aktyvumą Tt 

Nuo amžių intymūs (lytiniai) ; dažniausiai įsivaizduoja kaįjr 
reikalai turėjo ir turi didelės j kiti tame reikale elgiasi. Ta 
reikšmės visiems žmonėms.vaizduotė gamina įvairias paąr- 

kąs, mitus.

Kiekvienos kartos didelis skai
čius žmonių suranda naujus įsL. 
jausmihimo 
‘satrtykiuos'e 
•tarp senos

Dr. Jonas Adomavičius

. ųsuskaitomai įvairios bevertės
^ priemonės buvo naudojamos ai ’

V gaivinimui pasilpųsių intymiųjų
į jėgų. Išlaidos ir .pastangos buvo

Sniekais leidžiamos. Tie palysį 
, niekai dar ir dabar kartojami,,

nes pelnagaudžiai šioje srityje
labai greit pralobšta. -Gydytojai

• ir šiaip žmonės laiškais-skėl-
• bimais apverčiami, kuriuosfe
• knibždėte knibžda auksiniai pa-
’ žadai pastipusio intymumo at

gaivinimui, Patikėjusieji
kiėrns inelagiaiiis skundžiasi ap-

; .vylimu, nes jie. nuo mediciniško*
t .kelio, medicin škame reikale hu-

tolsta ir į nemediciniškus iniš-
■ tus patenka. Tada tokiems liūd-

, • * . v . . . f . : . . UH*. Ml orkimnujailiu. 1. C*A
nds dienos šioje «ritvjė ateina.’ „ „ «. > • •"■ . j- .j j nesutuokimas, nesujungimas $ |

•to

Todėl kiekvienas, be -išimties, 
numeskite, dirbtinio gėdingumo 
skraistę ir ryžkitės tikra medl- 

t ciniška šviesa apsišviesti vi- 
Į Siems taip svarbiuose intymumo 
1 reikaluose. ' >

’būdus ' intymiuose 
Tada atsiratį^' 

ir naujos kartoj- 
prieštaraujantys nusiteikimaiTt: 

; kiekvienos pusės intymūs dalį < 
kai esti dogmatiškai, ginamf. 
Aišku,, tada yienijjĮųtiis. ihia kąt; 
tinti. Tada bainlirigunias- toje' 
srityje atsiranda ir žmonij svei
kata pašlyja. . ■ '

Religinė netiesa .kenkia 
intymuinui

. ši baisi religinė netiesa 
dabar dar ^praktikuojama.

iki f 
Tai-

šeimą dviejų besimylineiųjų, kai 
vienas ar abu esti nepajėgūs in
tymumui. bet abu .sutinka to,-’ 
liau mylėtis. Tokiems netuoki- 
mas daro žalą, sukelia emocinę 
nesveikatą. -Pats laikas religij
ninkams atbusti šiame reikalu 
nes netikintieji, neteisingų dog- 

. mų neprisilaikantieji, vis vien’ 
Lytiniai reikalai nė vieno žino-1 mylėsis, toliau pavyzdingai .gy^.

Kiekvienas turi baimin
gumo intymume

galimaK u i

W \l I ER
( AROL

visiems savo klientams ir draugams

III.

netik iškeltu liet ir gerai pavalgyti.

ir ELIZABETH M1SEVICH. Sriv.

MISEVICH - CARROLL, Mgr.

[linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
linkini

■ £o relginių nuostatų ir, nors 
Į ledam lesi 
į pajėgaus 
J suteiktas 

jie būtų 
, adoptuoti

gerą darbą padarytų.
Nivuuktuvės dėl intvmunio 

pasilpimo yra tūlų religininkų 
neteisingas, nežmoniškas ir ne- 
delsiant atitaisytinas elgesys. Ne 
vaikų gausa, bet gera savijauta 
yra svarbiausias dalykas inly- 
rnūme. Tšniintingašis ir vaikų 
reikaluose reikiamai susitvarko. MH

;(jfėra -SHATjaūta Talfluoja
Tsimrngą intynuriną j IH

>Gera savijauta yra esminis 
re'&dlas 'h'fmiuuse dalykuose, t 
Tik Ičia -nėpimnrSktme. -kad gera r . 
savijauta viršija dizinį lytinį^, 
malonumą. -'Gerai 'besijaiKtlamr-.s 1 
žm’ugus apie -save, apie savoj ./?4 
paiTnočj 'bei apie intymumą, ži-j *^i 
no, •kati.-jo int-ymūmaš 5iūs la-A 
bišusiai rpatenkinnrtt'is ūr mato- į 
nūs. *Nt- viefto žmogaus, liek ■yy-.l įpr 
dy’hųas, Tiek ir dvasiškis neturi! — 
skriausti, -norta "kartais negalima 
žmt^agus TSgelbė'ti.

y *2_~' Tu--*** s v©augelis dalykų šalina 
gerą nuotaiką

'•Kiekvienas dabar atsiminki-.
■ me, iad Tik labai maža dalis su
;iythie luntefja t«Siri»anėiB c»-į Į,.,;,,,,;,,,;,,. aa sa™ vv.

. nulaiką. .į, daž.
nnotarką menkma daugel.s aa-'.jęum0 Tas reĮ):aiaB.vl.a tvarkoje.
yaų. virti Ttesu-isanėtų su m- & ,u įįg aštuonis

t’-'—i - "t . - ..... . kartus dienoje,.įr .aštuonis kar-
e. XtanTflfts laktas lęiSkvienant į- 
yyftii, Tiad Tiainimgumaš "(arixi-l 
dty); .h- nusiminimas ■ -*(<^res- 
siob) , -atsiradęs 1^1 Tet ‘koJntfe* 
kitos ąjrkžaeffeSj^tfi^BtĄelti he- 
sklandumus intyrilūiiie. Vien sa-“' 
vbtiškas atsihešimas link inty' 
mumo gali' visai be reikalo su-r 

: kelti , nesklandumus. i
Klaidingai žmonės įsivaizduo 

ja savo intymumo partnerį kaip, 
dyfinio susijaudinimo mašiną. 
Yra žmonių, neteisingai galvo
jančių vien apie intymumo tech-: 
niką. o ne apie jausmus. Taip: 
gal vejantieji visai nuasmeninu 
intymumą.
j Baimingumas apie pradinį 
' intymumą yra normalumas I

Baimingumas apie seksą, ypač, 
pradžioje, išmokimo stadijoje,’ 

ikytinas normalia apraiška, 
vien dėl to. kad toks baimingu
mas yra visiems vyrams pasi
taikantis, visuotinis. Toks bai
mingumas atsiranda dėl gyve 
namu laiku esamų dvejopų pa- C 
žiūrų į intymumą. ’ 5

1. Intymumas kikomas ne- r 
■kalbamu apie jį dalyku. Tada J 
išsivysto moralistini s fantazi- y 
jos. Tų fantazijų protas nesu / 
mažina galvojant apie jis. Jo J 
žmogus Išvengia kaltės jausmo y 
-dėl turimų fantazijų, jis pageri- f

my m o. Taip jie rūpinasi dalinai jos apžėliiną.
■dėl to, kad jie "skaito praneš:-. Panašiai moterys be reikale 
mus apie affikTųš Tyrimus su Į rūpinasi, kad jų krūtys .Ui per 

įgausiu vyrų •škmchnni apie jų r dideles, tai permažos, kad jų 
. 4.intymumo dažnumo vidurkį. j kojos tai perstoros, tai. pepplo-

-:čia visiems vyrams pasakyti-1 nos. Kitos moterys rūpiriasiį kad
na tiesa, kad jieiiautųsr besirū- jų galvos plaukai riėįfėmina jų* 

veido, kad apie jų ki^i^'.'Sįjaie-; 
bus auga plėukąię aįbal'feid jų 
išvaizda apkežusL '.irUgfeinez- 
diška.

Tikrumoje, neturėtų- būti jo . 
kio didelio rūpesčio d&Lvisįj virš 
minėtų dalykų. Mat. •svarbiau
sias žmoggui rūpestis turėtų bū
ti jo 
nusiteikimų) sunormavimas. 
kio sunorniavimo atsiekus, 
kiti rūpesčiai išsisprendžia 
bai sėkmingai.

Kai kurie asmenvs vra dau
giau patrauklūs už kitus. Tas 
pats yra ir jausmingume: vien."

“Taip?:ųrmę^per'jJtairi^ kitaip!
TiE. vienas dąhfkaš čia atsi- 

miritinas: pastovus draugavi- 
čmas, o hemnlyujiu santykių daž
numas turi j būti aptartas pagal 

■ abiejų pusių, abiejų’dalyvių pa 
geida vinių.

Nesirūpink apie intymumo
Įrankį

N ra vyrų, be reikalo Jjesirūp:-, esti jaumingesni negu kiti. Gi 
nančių apie savo varpos dydį 
.Jos nesujaudintos esti didžia 
skirtingos,

ASMENYBĖS (jausmų; 
To-; 
vis.'

•Intymumo dažnumas kaip- 
nurod intis vv
rg; y

2200 ( < rninL Road (
T< Icf.: \ lYgini;i 7-8874 

•» *» <♦> 4 «• •» •» >

Gydytojai žino tekius 
iric dažnai rūpinasi d 
i perdažno, 'ai perrelo inty-

vyrus.
I savi

i, Uafefifa Wedu ir Laimingu tNaajū .Metu
Ir ORAI GAMS, KOSijiMERiAMS IR VISIEMS IJETCVIAMS!
5 * ■ *. *■'*,. c ■ * ** t ’i

jk * .* * ' j

Baizekas Motor Sales,Ine
i w % i -

U ’ i ’ M '

<*HRYSlJteR P-LVM'HTH j^sfrĮbtitor
*r wii.i t,iRF vk"

j- W.‘W Ąrchrr Aveirefe - Tek phone Vlrir nin 7-1515
I
I » • *I **

tsineni.

YV

mmą. Lyties 
s vai 
atsii

sa-

prisibijai, kad nesi su-f 
ai- sutvertas patraukliau-' 
riniu priešingai lyčiai, toė 

ūli sumažin- 
i, žmonišku- 

meile, žo-
YSMENYBĖS pilnumu, 

"kiekvienas turi- 
visą savo gyve- 

•eikaluose daug" 
vienas prie kito

mas, negu vienas po kito 
es knaisiojimasis.
ryk rūpestį laukan, 
sugrįš pajėgumas

Vyrai, besirūpindami apie 
vo varpos dydį, neturėtų
miršti, kad įvairiais laikotar
piais varpos dydis ir stangru
mas keičiasi pas tą patį vyrą. 
Kai kurie psichologiniai fr fizi
niai veiksniai įtakoja sujaudin- 
ios varpos dydį, sakysim, tai. 
priklauso, kiek laiko praėjo nuo' 
paskutinio intymumo. Impoten
cija retai kada esti dėl lyties or
ganų ligos, dėl nervų ar kraujo 
indu netvarkos.

lion) toks negerumas sutvaf* 
komas.

^gintina dar ir kitos priemo
nės tokio negerumo prašalini- 
mui: tai stiprus suspaudimas 
dviem pirštais varpos galvutės 
sulaiko sėklos ištekėjimą. Atito
lina tokį ištekėjimą ir sumaži
nimas varpos jautrumo, naudo
jant preservativą, ar ištepant 
varpos galvutę anestezuojančia 
mostimi (pirm intymumo tą 
mostį nuvalant, kad ji nedarytų 
nejautria partnerės). Taip pat 
žinotina, kad virš minėtos prie
monės prisieina tik retkarčiais 
panaudoti. Daugiau apie tai dar 
ir kitą kartą.

Išvada. Visi pradėkime tvar
kytis su brangiausiu žmogui 
turtu — tvarkingos asmenybės 
įsigijimu ir jos palaikymu. Tam 
reiKia nuolatinės praktikos, tre
niruotės. Tada neturėsime laiko 
antraeiliais" reikalais rūpintis. 
Tada mes būsime savo vietoje 
visose žmogui svarbiose srityse, 
įskaitant ir'intymumo reikalus.

Pasiskaityti. Donald M. Vicke
ry, M.D. Take Care of Yourself. 
Addison-Wesley Publishing Co.

Žinotina, kad joks vyras nėra 
lygiai pajėgus visą laiką. Taip 
pat nepamirština, kad visi vyrai 
Kartais kai kuriais atvejais esti 
impotentai. Chroniškas nepajė-, 
gumas (impotencija) apima bai
mingumą (anxiety), dalinai čia 
turi įtakos vyro rūpestis 
savą nepajėgiimą.

Priešlaikinis sėklos 
ištekėjimas

Nors priešlaikinis sėklos ište
kėjimas (premature ' ejacula-- 
tion) fiziškai >yra priešingumas' 
impotencijai, vienok jis turi tą 
pačią priežastį. Čia irgi atsipa
laidavimu nuo įtampos (relaxa-,

'S 
g
K

ii n? 
1st 
.« 

a
a

skonio reikale — pamėgimas' 
eina nuo storo iki liekno. Atsi-' 

gi sujaudintos esti i randa asmuo, kuris mėgsta kitą.
daugumoje maždaug vienodos, j žmogų tokį, koks jis yra. Vyrai; $ 
Ne varpos dydis, bet atlikimo j gali mėgti stambias moteris, axl& 
pajėgumas yra lemiantis daly 
kas intymume. Taip pat yra vy 
rų, 
apie

jei jos tinkamai rengia-
$

K H
H

nesąs,
si. Moterys gali mėgti plačia 

be reikalo besirūpinančių pečius ar apgalvotų judesių 
savo krūtinės smailumą, vyrus.

jos neplaukuotumą, ar perdidelį Visai dalyko nepakeičia, ar

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų j 
a 

mūsų klientams, draugams ir pažįstamiems f

apie;

— V. V’okietijo^ prokuratūra 
nori -žinoti, ką O. *Lambsfordas 
prižadėjo rusams, ųž savo pro
tėvio paveikslą. Pats Tichono- 
vas,. Sovietų premjeras, pasirū
pino, kad iš rusų- muziejaus tas 
paveikslas būtų atiduotas Otto 
nambsfordui. . ;i

—- Vakarų. Vokieti jos kancleris 
Helmut Kohl ’labai apgailestau
ja, kad priėmė Otto Lainbsf or
dą į krašto* vyriausybę finan
sams tvarkyti. Kaireieris yra- įii- 
tikines, kad jis yra kyšininkas,

■ ' ■ ■ . .. > ... i..

įki Švedijos nuvežę &> mil. do
lerių vertės kompiuterį, įbet 
jiems nepavyko 'iš ten išvežti.

Kailm prekybininkas

NORMAN BURSTEIN ;
sveikina save klientus ir prietelius bei arti
muosius, linkėdamas visiems sulaukti LINKS
MŲ KALĖDŲ ir LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ.

Vietoj kortelių, aukoja lietuviškiems, reikalams.

185 N. Vabash Ave. Chicago, Ill.
Tel.: 263-5826

STANLEY ŠAKINIS

Tel. YArds 7-9107 t

LIETUVIS DAŽYTOJAS
Dužo namus iš lauko ir iš vidaus. Darbas garantuotas.

L1ETUVIĮ TAURAGĖS KLUBAS
KALĖDŲ ŠVENČIU IR 
NAUJU METU PROGA .

ŽIEMOS ŠV EN C IT K A LūfO Ų I *kOG A 
Vietoj kalėdiniu atvirukų/skirdama'NAltHENOMS auka 

sveikinu Naujienų redakciją ir aHniinisIracįją bei 
klubiecius, prietelius ir geros vai ids lietuvius.

Linkiu visiems linksniai prakišti šventes • 
ir laimingai sutikti Naujuosius Metus ’

j 'sveikina sato narius ir 111 flru
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lygiateisiškumas. Inž. Gečio vadovaujami atstovai alĮ? VJ* bakenas 
kino, kad Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ir Vyriąusįą$ 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas turėjo būtį lygiateisiai

Kad nebūtų nesusipratimų Ir bųtų galima tęsti" pasi
tarimus, VLIKo atstovai nurojįė, kad pasitarimai tupi ’ 
vykti “lygiateisišumo dvasioje”. YLfKas lieką VLIKu, 
jis atstovauja pavergtą Lietuvą ir Ualba Lietuvoje suda
ryto politinių partijų komiteto vapdų, o Bendruomenė 
yra VLIKo sukurta organizaciją švietimo ir kultūros 
reikalams.

Į pasitarimus buvo atneštas abiejų organizacijų pa
reigūnų susitarimas, jis tiksliai perskaitytas ir prieita j 
išvados, kad pasitarimus reikią vesti “lygiateisiškumo I 
dvasioje”.

Nežinome ar gruodžio 17-oji diena buvo parinkta są
moningai, ar apie ją visai negalvota. 1926 m. gruodžio 
17 dieną premjero Mykolo Sleževičiaus vyriausybė buvo 
nuversta, prieš lietuvius kovoti pasiryžusio “Geležinio 
vilko” grupelės karininkų buvo išvarytas seimas ir pra
dėta kaitalioti demokratinė Lietuvos konstitucija. Gali
mas daiktas, kad gruodžio 17-ąją pasirinkusieji nieko 
apie demokratinės santvarkos panaikinimą nežinojo, o 
jeigu ir buvo girdėję, tai primiršo, bet galėjo būti, kad 
nesusipratimai tarp VLIKo ir JAV Lietuvių Bendruo
menės savo savo pagrindus iš to perversmo. Jeigu nebūtų 
gruodžio 17-tos perversmo, tai vargu turėtume nesusipra
timus, kilusius tarp VLIKo ir JAV Liet. Bendruomenės.

šešių vyrų pirmi pasitarimai buvo labai ilgi. Reikia 
manyti, kad praleista daug laiko dėl ■ smulkmenų.-’Jeigu r
ir ne smulkmenos,itai-būtų nereikėją prie t v|ęiĮo stalo' pra
sėdėti pusdešimtos valandos. Reikia manyti, ’^ad buvo 
paliesti keli pagi-indiniai .klausimai,' pu^auktį ^Yąšhing- 
tone, ir visą laiką iki šios dienos: lietuvius ^kfriantį&ji.

Džiugu, kad pirmi pasifarimąj/ nebuvo, paškųiiniąi. 
Nežinome, kas buvo svarstyta, bėt ’žinoingLkad sjisirin: 
kusieji nutarė susirinkti kitiems;- pąsitlĮrfma^ns? Galimas 
daiktas, kąd kai kuriu klausimų . sprendimui reikalinga 
organizacijų aukštesnių pareigūnę nųpnipnė.' Tiktai gavę 
Centro vadovybės pritarimą.'galės pranešti' sprendimą, 

Jeigu Bendruomenės.atstovai būtų. Amerikoje mokėję 
savo organizacijai pasigaminti pinigų, tai jie būtų radę 
bendrą kalbą. Inž. Bronius Nainys niekad' pinigų pasi* 
gaminti nemokėjo. Jis buvo meistras pinįgarųs išleisti., 
bet Bendruomenės reikalams pasigaminti — neLNe Nai
nys. Chicaga labai gerai atsimena Nainio suruoštą va
karą. Viskas buvo padarytą: salę nusamdyta, maistas už
sakytas, šokiai paruošti, tiktai šokėjų nebuvo. Vakaras 
suruoštas, o salė tuščia. Visa Chicaga kalbėjo apie Nainio 
Bendruomenei užtrauktus nuostolius.-Jam kito-kelio ne
buvo, kaip kėsintis į ALTo pajamas. JĮę ir šiandien dau
giau Bendruomenei išleidžia, negu atneša. Jokia organi
zacija be įplaukų negali gyvuoti Prelatas Balkūnas pri
žadėjo ALTui padėti vasario mėnesį surinkti aukas. Ja
saitis bandė apsieiti be pagrobtų pinigų, bet kai Bend
ruomenės vadovybėn atsistojo Nainys, tai jis išardė susi
tarimą ir pradėjo grobti ALTo pinigus. Nainys sukėlė 
neramumus su ALTu, o vėliau ir. su VLIKu. Kamantus 
paveldėjo iš Nainio tuščią iždą. '

Iždo papildymas buvo pagrindinė nesusipratimų su 
ALTu priežastis. Vėliau prisidėjo ir kiti reikalai. Atro
do, kad jau praeitais metais Bendruomenės vadai-priėjo 

pasitarimai ėjo dr. Kazio Bobelio ir inž. Vytauto Ka- ■ įsitikinimo, kad reikalai negali toliau šitaip tęstis, Jie 
manto pasirašyto pareiškimo “lygiateisiškumo dvasioje”, priėjo išvados, kad reikia rasti bendrą kalbą ir taikytis. 
Žinome, kad dėl to pareiškimo kilo gana ilgas aiškinima- Devynių darbo valandų tam neužteks. Atstovai nutarė 
sis. Vieni aiškino, kad abiejų lietuviškų organizacijų kitą kartą susirinkti, kol nesusipratimai bus išspręsti ir 
buvo vienodos teisės ir pasitarimo pagrindas turėjo būti rasta bendra kalba. Lauksime- sekančių pagitarimų.

VLIKo atstovų pasitarimas 
su bendruomenininkais

Praeitą šeštadienį, gruodžio 17 d., įvyko Vyriausi 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto ir Kisieliaus vadovauja 
mos JAV Lietuvių Bendruomenės atstovų pasitarimas

VLIKas buvo paskyręs trijų asmenų komisiją, kuriai 
vadoV'avS,’Mfiko vicepirmininkas inž. Liūtas Grinius 
o komisijos nariais buvo pedagogas Tėoddras BHnstrubas 
ir A. šoliūnas. Bepdrųorienę atstovavo inž. Algimantas 
Gečys, T. Remeikis ir frontininkų atstovas V. Ambrazai
tis. Bendruomenės delegacijai vadovavo inž. Gečys, nors 
Ambrazaitis bet kada galėjo inž. Gečiui pasakyti, ką jis 
turi svarstyti ar nutraukti.

Komisijos nariai praposėdžiavo- pusdešimtos valan 
dcs, padarydami trumpą pertrauką užkandžiams. Bandė
me susisiekti su vienos ir kitos pusės atstovais, bet ne
pavyko. Kaip vieni, taip ir kiti išskubėjo iš Chicagos, 
atsisakydami padaryti bet kokius pareiškimus. Amerikos 
lietuviams šis klausimas labai svarbus, nes jis jau beveik 
visą dešimtmetį gadina Amerikos lietuvių nuotaikas. 
Didelei daugumai -buvo aišku, kad šių dviejų organiza
cijų bendras darbas yra būtinas. Lietuvą pavergę rusai 
komunistai yra didžiausi lietuvių tautos priešai. Amerika 
stos ginti pavergtus lietuvius tiktai tuo atveju, jeigu lie
tuviai bus vieningi ir vieningai rūpinsis savo krašto lais
ve. Bet jeigu lietuviai ves erzelį savo tarpe, tai negali 
būti jokios kalbos apie amerikiečių paramą.

Šiomis dienomis VLIKo Elta paskelbs oficialų pra
nešimą apie vykusius pasitarimus, paskelbs aptartus ir 
sutartus dalykus, tuo tarpu galime tiktai pasakyti, kad

. Dr; Vytautas P. DŪrgis

KAN.I TUMO-VAIŽGANTO MJNĖJĮMAS LOS ANGEIiES 
’■T/'^',-SU DAKTARU VYTAUTU DARGIU

; -. L. S. T/ik9fp.\Ned-Lithuani^ Minėjimų -akademijų: pradėjo 
gruptįžio;jnėn, 11-d. Los An- Uos Angeles neolifhuaiįų pinni- 

AgęĮės- Tąūffriū Namų, salėje, šu- pinkas Vytautas Burokas,' trum- 
rengė korporacijos garbės, nario į pa -svęįkjniiųp- kalba pristatyda- 

jkan. Tumą-Vaižganto oOrties mas prelegentų dr., Vytautą. 
Jpfėtų.mi^tięą almėjimą. . j Dargį.tokiais žodžiais;
; ’J I& į3įsto'teo paskelbta, kad “Šiandien susirinkome pagerb- 
p'askaitai apie kan. Tumų-Vaiž- U ir paminėti vienų įš lietuvių 

į gantų- pakriesi-as filisteris -dr. Į tau tos milžinų ■ kanauninkų^ 
V y ta ųtaę Dargis, iš Čikagos f R. TnmU. - Vųižgan tų, Korpor ącjjos; 
Laetarvig OB^nės. Centro valdy- Neo-Lithųaiiia garbės narį, Apie 

■ bos-t^pirmininkas). .''Prelegento ji,, kaip visuomenininkų,-yalsį-y- 
parirkimąs^ už ką “kreditų” rei-j bininkų, literatų ir nęolithuap^ 
kia atiduoti; turbūt, nėpailstąn- su mumis savo? mintimis pasi- 
či-am • ilgimečiui - neb-Iithuanų dalinti mielai sutiko korporąci- 
veikėjui Ė d v i n ū i .Bakenui, jos filisteris kolega dK Vytau- 
hųvo sveikintinas. Turime ..juk ; tas Dargis. Kolega Vytautas gi

męs Lietuvoje, baigęs “Aušros” 
gimnazija Kaune, ir medicinos 
studijas Tuebmgene, Vokietijo
je, tarnavo amerikiečių kariuo-. 
menėje ir yra medicinos leite
nanto laipsniu American Medi
cal Corps. Priklausė skautams,, 
šauliams, ir ' okupacijų ’ metais

V. Dargio kalboa tekfto nesiun
čia, nes jis jau sekančios dienos 
—<• pirmadienių — ankstų rytą 
turėjo būtį sugrįžęs Čikagon, 
dėl to pažadėjo pats savo kalbos 
tekstą perduoti “Naujienoms”).

Paskaita truko vos 20 minu
čių. Tik skaitė gal kiek greito- 
kaį. Girdėjau tokių pastabėlių, 
te| pats'dr. V. Dargią man sakė, 
xad jam buvę duota 30 minučių 

j laiko, todėl gal kiek ir pasku
bėjęs, nes norėjo visą paskaitą 
.šskailyti.

Paskaitos turinys buvo labai 
geras. Esu tikras, kad tą paskai
tą, ko gero, jau būsite skaitę 
"Naujienose.’ pirmiau negu šios 
mano pastabos pasirodys. Už pa
ikai.ą pubLka padėkojo dr. V. 
Jargiui gausiais plojimais.

Toliau pirmininkas V. Buro
kas prismė tns kolegas: Ramū
nę Vitkuvienę, Lutą Aneliaus- 
s.enę ir Danguolę Kuzmickaitę, 
onios paskaitė trumpų ištrau- 
kų iš Vaįžganto kūrybos. Jų 
skaitymą publika priėmė taip 
pat labai šiltai. 4

Minėjinio-akademijos progra
mą užbaigė vyrų kvartetas (A. 
Poukaitis, • R. Dabšys, B. Seliu- 
kas ir dr. Ę. JąrasGnąąį/. sudai
navęs keluriaa daiija^ t'ž gerą 
dąinavimą publika. Arusia ii pa- 
plojo 'ir dėl to kv'artęUsj'^teib - 
gindamas us “kątulės5*,’ bįsuį pa- 
dainivo. ;., Bėnjąin'bio UbcbuĮ.,- 
kio dainą, -.. apięikurią kitą ląr- 
-tą daugiau — vėįatl.-., . 
' j/"’ . ■ ‘ ’.

.Pirmininkas Vį ^Urokės<až- 
-baigdamas pro^amą. padėkojo 
kolę^r dį. ,'afvyku-
adm iš Čik^goą-'f®^})- lęšoniis), 
kolegėms Ramųfe@t’’ .Rūtai iru 

^Danguolei iiž. skąit&iiįĮ?,<,jtaįp’

.; Py apatinėje salėje buto 
bentiri pietjls, kurią; metu buvo 
tiek norinčiu juose: dalyvauti, 
Kad netirpo prie ir taip jau gau
siai kėdėmis , apstatytų -’stąlų. 
L>aug kam teko grįžti. čia 
nepapiėtavus. . y /y v*

Dr. Vytauto Dargio viešnagė, 
šia proga, čia Los Angeles, buvo 
itkrai sveikintina, jis čia;’buvo, 
kaip sakoma, ■ įr ‘"vii^edl. and 
dined”; susitiko daug seijų pa- 
Žįstami^ o dąr daugiau sudarė 
nauju pažinčių, kas išėfp.į nau
dą ne tik jam asmeniškai, bet ir 
jo vadovaujamai R,- Lietuvių 
Bendruomenei. V

v Bravo dr. V. Dargiai,!

PREL. J. KUČINGIUl 
75 METAI

Los Angeles lietuviškosios šv. 
Kazimiero parapijos klebonui 

....... . ............   _ prel. J. Kučingiui š.m. gruodžio 
na anksti), tai vos suspėjau gau- trumpos kalbelės, publika prie naėn. 23 dieną sueina 75 metai 
Ii kėdę, tiek publikos prisirinko mikrofono einantį dr. Vyt. Dargį amžiaus ir jis, pagal Bažnyčios 
išklausyti dr. V. pąrgio. * sutiko gausiais plojimais. (Dr. (Nukelta į penktą puslapi)

4r čia, Los Angeles^ išprususių 
, žmonių, gerų paskaitininkų, bet 
jie jau daug kartų girdėti ir ma
tyti, todėl svečio iš Čikagos,- dr.

1 V. Dargio, gal kiek kontroversi- 
nio asmens kaip R. LB-nes pir
mininko pakvietm»as šia’pjoga 
labai tiko. Tai įrodė -pihintėlė . ... ,r._. . .-
publikos Tautinių-.- Namų šąlė buvo pagrindinės rezįstehcįnės. 
(suėjo — kiek tilpo) , kas yra re- ’ organizacijos' Lietuvos Laisvės 
tas reiškinys tokiose akademi-, Kovotojų S-gos laljai aktyvus 
jose.

Ir publikos buyo tiek daug, q 
nežiūrint, kad/ buyo- viena kita 
“asmenybė” kai kur pasisakiusi 
prieš svečiu kalbėtoją .ir kad

. .niekas neis jo klausyti”. Pa
sakiau tai “asmenybei”, kad jei- į^ras 
gu ir niekas neis, tai aš nueisiu 
vienas ir... kai nuėjau (net ga-

(suėjo — kiek tilpo) , kas yra re- ’ organizacijos' Lietuvos Laisvės

I narys. Yra Reorganizuotos .Ame. 
’ rikes Lietuvių Bendruomenės 

V-bos pirmininkas. Kolega 
Dargis yra tvirtų ir kietą nusi
statymu, nepataikau j antis, drą
siai ir viešai savo įsitikinimus, 
skelbiantis. Anot Vydūno — 
..._ j “sau žmogus”.

Po pirmininko Vyt. Buroko

J. PUŠĖNAS

SUSITIKIMAS MONTANOJ
(Tęsinys)

Jani vienintelė sėdėjo galvoje mintis, kaip 
įšliaužti į Jadvygos miegamąjį, kad niekas negir
dėtų, nes motina taip sakė. Visi turi būti sumigę, 
tylu, ir Jadvyga turi miegoti. Jis pačiupinėja 
raktą kišenėje. Dailus raktas, daug jis už jo pa
darymą šaltkalviui užmokėjo, bet gerai padarė, 
gražus raktas, jis tik klikt, pasuks taip, tik peilį 
jai kyšt, ji nieko nepasako, nė ai, jis išeina ir 
kambarį užrakina, o kur tą raktą dėti? A, a, vir
to.’ ; -. i i . peilį prie jieilitt, kad tik ueužmirš- 
c....’ a .imti N virtuvės, peilį didelį, su geru ko
tu, o taip, dursiu ir išeinu, sakau, Jadvyga, dabar 
laikas važiuoti, lėksim - ant debesų į- dvarą.- ant 
žvaigždžių vaikščiosim, prisiripJšsįU į kišenes 
žvaigždžių ir laidomos, o gal jos skanios, kaip 
obuoliai.

Ilgai jis svarsto ir džiaugiasi savo laime, pas
kui girdi, kad žingsniai nueina ir aiškiai jaučia — 
į Jadvygos kambarį. A, a, tai Jadvyga dabar par
ėjo. ji <lat buvo negulusi. Ką ji veikė? Ji puošėsi 
vestuvėm?. Jie rytoj važiuos pas kleboną su šau
niais arkliais, su žvanguliais, net saiegas fašky- 

;. i ,; vargona:, žvakės dega visur, jai plau
ku -e žvskė- kaų eglutėje per Kalėdas, man ki- 
- ė / .žvakė', j s u r, ant arklių uodegų, tik švyst, 
'' v J M.; i į- < >>^3 Ref jau tylu, laikas eiti pas

Jadvygą. Pumpurėli tu mano, tave taip apkabinti, 
suspausti, o kaip!

Jis šliaužia prie kambario. 0 kur peilis?. Vir
tuvėj. taip, taip, mama sakė, virtuvė ir būtinai 
peilis, be to ji netekės už manęs, būtinai peilis, ir 
ji mano. Jis prieina virtuvės duris: tylu, tąmsu. 
Apgraibomis susiranda peilį, pasiima. 0 kur jo 
raktas? Būtinai reikia rakto. Juk jis pasidarė, 
brangiai užmokėjo, Jadvygai jis pasidarė, <4ip 
sakė bernai. O, o, šitos durys, Jadvyga tu mąjįo 
brangiausia! Jis įkiša raktą tyliai, kad nesubafš- 
kėtų, kad tėvas neišgirstų. Jis girdėjo, kaip ber
nai daro. Ar jis ne bernas? 0, o, ir dar koks, jis 
parodys bernams iš jo juoktis. Jadvyga bus- jo, 
o bernai tesijuokia, kas čia jam. Jei kas prie Jad
vygos panorės prilįsti, gaus per snapą ir uždarys 
valgomąją. Durys pamažu atsidaro.

Antanas mato lovą, net tamsoje baltuoja pui
kus patalas.' Jadvyga, paukštele, kaip pukial tu 
čia miegi I Ji jau mano, tik kur tas peilis, būtinai 
peilis. Be jo Jadvyga nebus mano> mamą tąip sa
ke, ji žino, kur ji nežinos. Nė vienas beimąs ne
nueina prie mergaičių, kaip jis, ną vienas nepar- 
sineša Jadvygos, o jis parsineš, kas jam ką pada
rys? Prieina prie lovos, klauso, kvėpuoja, ramini, 
tyliai. Tuojau, tuojau, tu mano Jadvyga, h- stipri 
ranka paspaudžia peili. Jadvyga, Jadvyga, «ha- 
me. Bet Jadvyga nieko neatsako. Kūnas sujuda jr 
kažkas šilto pasipila jam į veidą. Jam atrodo,-kjtd 
Jadvyga supyko ir spiovė jam į veidą. Jis supyks
ta, apsisuka, užrakina duris, numeta virtuvės stal

čiuje peilį ir raktą taip, kaip motina jam sakė, ir 
,pats dingsta nakties tamsoje. Jis taip švariai dar
bą atliko, net nesusikruvino daug, tik truputis 
kraujo pateko ant jo veido. Kruvinų pėdsakų nie
kur neliko, taip pat pirštų nuospaudų nebuvo ras
ta ant rakto, nes jis ilgiau voliojosi ant grindų, 
o peilis buvo perdaug kruvinas.

— Ai- tu viską padarei, kaip tau sakiau ? — 
paklausė Ona. kai tik Antanas sugrįžo.

— Vięką, mamą, viską taip, kaip sakei. Jad
vyga dabar ramiai guli, bet ji manęs nekenčia, ji 
spiaudosi. aš supykau. Norėjau ją parsinešti, bet 
ji spiovė mąų į veidą, ir palikau.

— Parsinešti? Ar tu iš proto išsikraustei? 
Juk ji dabar negyva, kur tu būtum ją dėjęs?

— Ji negyva... o. o, ji negyva. Ar ji nebe
kalba? C /

” — Nepekalpa. ji nebegyva. Bet tu ųebūk čia 
ilgai, bėk atgal į savo rūmus ten, iš kur tu par
ėjai. Kai jie tave ras čia, jie tave užmuA Jie žinos, 
kad tu Jadvygą nudūrei.

Nudūriai>, bet jtfk tu man liepei, už ką jie 
mape muš? 'Jei aš neklausyčiau, Ui jie galėtų 
mane.mušti, bet ąš paklausiau, tai kodėl?

— Bėl$ tik tu. vąikeli. bėk greičiau. Čia duo
nos bjšklg, lašinių šmotelis, tfk bėk tuojau. Jie 
greitai ateis. Jau jie ateina, aš matau. Nuo dvaro, 
kelį, vyrai, su dideliais pagaliais, vienas • nešasi 
šautuvą. Bėk, tik nebelauk.

— Kur jie. mama, kur man bėgti f
— Bėk tuo pačiu keliu, kuriuo,atėjai. /

Antanas griebia duonos gabalą, lašinių ir bė
ga, bėga ir nežiūri atgal. Jam rodosi, kad didelis 

(pono medžioklinis šautuvas visai netoli prie jo 
nugaros. Jis bėga sušilęs, prakaitas žliaugia nuo 
jo veido, jis sunkiai beatgauna orą, bet vis bėga. 
Pagaliai/ jo kojos įsivelia į kokią duobę ir jis išsi
tiesia. žiūri atgal, niekur šautuvo nesimato. Da
bar jis kiek nurimsta ir eina toliau, duoną su laši
niais valgydamas. Jis ėjo daug kilometrų, kol kitą 
naktį pąsiėkė bepročių ligoninę ir nepastebėtas 
vėl atsirado savo guolyje. Džiaugėsi, kai išsitiesė 
ir užmigo, o atsibudęs nieko daugiau nebegalvojo 
apie buvusią kelionę ir nuveiktą baisų darbą, kaž
kas neaiškaus tik maišėsi jo atmintyje, lyg jis kaž
kur keliavo, lyg kokią moteris jį vaikėsi ir spjau
dė jam į veidą. Viskas buvo taip susivėlę, kad jis 
nebesugebėjo net Ir pasakoti kam nors. '

Ona džiaugėsi, -kad jai taijj puikiai pavyko 
atkeršyti Mando šeimai ir bįivo tikra,
kad Marytė dabar bus apkaltinta^ žmdgiUdvste. 
Ji tik labai nustebo išgirdusi, kati ARtMiMs Nu
žudė ne Jadvygą, bet kunigą Mečį. td'jįllkrai 
nenorėjo. Ji neturėjo jokio piktumo arti kųnįgo. 
Kaip čia gali pykti, dargi žudyti kunigą? Jūį Vai 
Dievo tarnas. Dabar bus labai blogai., pievas/gali 
ją nubausti. Sūnų, ką ten baus, jis kvąįa%Jis tik 
darė taip, kaip ji jam sakė; bet dabar'gaV.nu
bausti ją, kam ji liepė fruiudyti.' .* ■ . J*

(Bns daugiau)

ęsday. W; 20.



f 7.:reišk‘jtią. Tokia, kijžių publika! amerikiečių kem gaisro mstu Žuvo E2 jaunuoliai*
mat, yra tvarka. Esą tik =saval- polztorių dainų ir operų arijų

I ėių, ąr gal mėntfaioę.aė kito lai-; Koncertą amerikiečių žiemos ss-
‘ *o klausimas,^coljo pareiškimas^ zono sveikinimo proga. Ji, be 
pereis visas bažbytinėa admi-j amerikiečių dainų, pagiedojo ir

I .listracijos įstaigas ir buk pa- vieną lietuvišką giesmę “Jei šir-
/ skirtas naujas klebonas, kuriuo* dį Tįųi skausmas suspaus”, pa

minimas jo asistentas kun. dr.; -sisakydama, kad-ji yra lietuvai-
į Algirdas Olšauskas, ’tiers tai 3lė, ar trumpai nupasakodama ėmė šokių dalyvius ir tas <prisi- 

iihiimo, xa. bėgan- 
is. k.Io kriiO, nepa
tari i -igm.ų §a-

K VILIAUS .

VAKARŲ VĖJAI”''’
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5, Minkyti 
viršeliai. Pajausime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tomu aotbbu:
Naujieuos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

dr. paul v. dargis 
ŪDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wastchwtw Community klinikos 

Medicinos diraktoriui
1^34 S, Manheim R^ Westchester, HL 

VALANDub. 4—k darbu dienoznii

SUSIRINKIMŲ

Tel: 562-27 jT irta 562-272$

riU 233-4553

Lietwiy Pensiniokyi Sąjungos val
dyba rengia kajėainį pobūvi Sąjungą 
nariams gr^oazio zu d., l:bu vai. p.p., 
šaunų namuose, su programa ir va± 
senus. Visi nariai kviečiami dalyvauti.

Valdyba

UR. A. B. GLEVECKAs 
GYDYTOJAS lx CKIKwRG<s

AKIŲ iGO

^07 Wer> iQ3tg Strwe

viiarxone pigai tusi taxing

PASTABOS IŠ TOLU
Atkelta iš 4 psi.

nuostatus,, iš klebono pareigų- 
(sulaukęs Rikio amžiaus) tur.
pasitraukti, ką jis jau yra pada 
ręs — padavęs vyskupui atsista-’

K.ebono) vietai gali kandida- 
□.oti 'bet kuris kunigas. Tikinta1 

ir linkima, kati prel. TCu^ingiui 
ruimai pasitraukus, ktebopu 

jus paskirtas kun. Ar. A. <>1- 
.audkaš. . »

Gimtadienjo proga, 75 metų 
unžiauš sukaktį šveničant, prti. 
.. Kučingiui, nepaprastai daug 
lusipelniusiam ne tik Los Ange- 
es lietuvių kolonijai, bet ir lie- 
iuvybę puoselėjant iš viso, ge
riausi sveikinimai ir linkėjimai 
iar daug metų pasidžiaugti savo 
tarbo wasiais Dievo ir Tėvynės 
arnyboje.

■4 * **

VRIKINTINAS ST. PAUTIE- 
NIENĖS KONCERTAS

Kalifornijos dykumų kalnų

MODERNIŠKOS AIR-CON D

Eroatatos, inkstų ir šlapmoc

3025 CENTRAL AVĖ.
Sl Petersburg, Fla. 337lt 

Td. (813) 321-4201

:ytos atsarginis salės du-ys. 
IPradžloj buvoDR. FRANK PLECKA>

Qf> IQMfel R.1S1AA

UU W. 71 at $L T*L 737-514* 

Tikrina aku Pritaiko akmiu- 

tr ’contact luome ,

Dr,LEUi\AJ3 SraBt B 

i INKSTŲ, FUSLM IA 
JP«bsfATbs 'CHIRURGU* 
2454 WEST 43r* STREE' 

Valandai: unto. i—-1 popu 
katnrtao. S—7 tiL rak. 
Otte triufuOM. 77S-2SM,

,j centre esančios šokių salės “AU Kraujui tekant, jie padarė nuo- 
..om^. ;Wd.sofetėr§tįg& cžda 20’ savininkus, Pašildo, trauką ir pasiuntė italų turtuo-
ilė-'Paulienienė davė mrteri-i kad nelaimės metu buvo užra-Uiui. Geoigj pažinusieji draugai 

tvirtina, Kad nuotrauka esanti

^ERKRAUSTYMAl
MOVING 

uaMIkmI — Plhu ater««* 
' ŽEMA KAINA

Priimam Mesr-Ar Char* 
ir VISA kortele*. 

JL ŽERIMAS. T*L 925-Mfe

ūestelyje Lucerne Valley ®rųo-i c*

3Telef. 476-2345 •

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 3

AIKŠTĖS AUTUiUOBILiAAiS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME

JEAN VANCE ir GEORGE SORLN1

1424 South 50th Avenue 
Cicero, HL 60650 

TeL: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ -LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ii laidojimo direktoriai:
f
5
'i

(GhnusiWuRKgATTE)

Gyvenusi Marquette Parko i apylinkėje V t.■ 'f
Mirė 1983 m. gruodžio 18 dieną, 3 vai. popiet, sulaukusi; 

73 metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Tauragės mieste.
Amerikoje išgyveno 33 metus.
Paliko nuliūdę: vyras Kazys Kupreišis, du sūrius *—'Ed

ward, marti Jean, ir Romas; šeši anūkai ir trys prbanukai; 
švogeris Juozas Kupreišis, sesuo Agate -Galiaauskas, -vyras 
Petras; kiti giminės, draugdi bei pažįstami.

Priklausė Tauragės klubui.
Kūnas pašarvotas Lack koplyčioj, 2424 West ;69t>h 'St; 

(Lithuanian Plaza Court). Antradienį kūnas bus 'perkeltas 
į Liut. Tėviškės parapijos bažnyčią, 6641 S. Troy St. Budė- 
tuvės įvyks 7 vai. Laidotuvių pamaldos "įvyks 10 vai. ryto. 
Po gedulingų pamaldų bus "laidojama -Lietuvių Tautisėse ka
pinėse.

Visi a.a. Urtės Kupreišienės giminės, draugai ir pažįs
tami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: Vyras, sūnūs, sesuo'ir giminės.

Laidotuvių direktorius St. Lack. TeL 737-1213.

Aiksiei automobiliams pastatyti

*

SOPHIE BAUCUS
WO I JO J SIMO* VALAMOO*

Marvuttf* Parte. Laidotuvių Direktoriai
— Aldona Oavte*

'2424 West 69th Street TeL RE 7-1213

►

1)11. VALENTJMli puopliui

. R.. LB-N1S VAGŲ REDAKTORĖ

ir BENDRADARBIAI

KNOW YOUR HEART

quo 8:30 iki 936 t*L ryta 
ttotiae WOPA - IW AM

— Bangladeše įvyko kruvinas 
susirėmimas tarp policijos ir 
vietos gyventojų, kurio metu 
19 buvo užmušta.

— Sovietų KGB agentai pa
klojo milijonines sumas, bet ne
mokėjo kompiuterio pirkimo 
legalizuoti.

I -j

i r

J'TSV So. MAPLEWOOD AVI 
CHICAGO, IL 4O*?»

Apdraustai ĮMTkraustymar 
£ Įvairiu tfrMty 

ANTANAI VILIMAI 
Tai arta

“Lietuvos Aidai’
<AZt BftAZDtlONTTi 

PTw^recMe

K*»di«n nuo pirmadirolo Dd p*nj 
tadienlo 8:10 ▼*! vakarą 

Vtei laido* » WCEV atotte.

LL

— Vokietijos aukštesnės kil- i J 
mės žmonės važiuoja į Ameriką. 
Jie "bijo Sovietų karo im-azijos. 
Visa Von Trapp šeima paliko 1 
Vokietiją ir įsikūrė -VėrmoTtt ' 
valstijoje. ‘‘J 

— Detroite ša.čių metu kilo. J 
gaisras, žuvo 5 žmonės.

VASAITIS-BUTKUS

U44 W. Tirt 81n*i

CkicMga. JQHxkms 106’1 
TeK 77MX74

HEl* fOW H£AR: flJND

HtU

■ fmirufc,’ '.z‘

reiškiame gilią užuojautą velionio. žmonai Aldonai, sūnums — 
•Santini, •Giedriui, "LtHai 1r jlj ‘š&rfidma.

Dalinamės skausmu, drauge fifidime netekę tauraus lie
tuvi©, ;mntenaus -idėjos-draugo....

bet vėliau paaiškėjo, kad žuvo 
žymiai mažesnis jaunuolių skai
čius.

Nelaimė įvj/ko 5 vai. popiet, 
kai užsidegė -užuolaidos ir nuo 
to prasidėjo didelis gaisras su 
labai tirštais dūma.s. Baimė ap-

kursyvą •L-iearvk ,ir koks dabar dė.c pne s 
yra ‘Lietuvos likimais.

So.iNtei akdmpanavo žinomas 
Hoily Abode akompaniatorius 
■jftr. B. S-ej. .vood. Publika (.š- 
imtmai amerikiečiai), kurioje 

visa miestelio administra
cijos “grietinėlė“, solistei sukė
lė “standing ovation”. Koncerto 
proga iš Los Angeles ten buvo { 
nuvažiavę ir keli lietuviai. Stasę 
Klimaiię PauLenienę uz j k^..- 
ueną .ZK.ai 
kinti.

jvgaanu a;.dary.i 
ics dorų, bavixitri
Kinus, kudei iil duiys buvo už
rašytos.

Policijai pavyko nustatyti vi
sų žuvus.UjU jam;u^-xų vaidus ir 
pavardes.

m_ni

IPOLIC JA „lAU_:a_".a š A ....... ,
KIŲ “ A 7C"“““0

t , . i le^i.iuuja 4 mllijo-
MADRiDAS. — Ispanijos po- • nų do.erių. Pagrobusioji grupė 

licija pradėjo klausinėti mies.o nupiovė dešiniąją Giorgio ausį.

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

'4348 So, California Avenue

R. LB-nės Tarybos prezidiumo pirmininkui

DR. VALENTINUI PLIOPLIUI 
mirus,

■žmonai JUdohaį, sūnums — Sauliui, Giedriui ir Linui 
su šėlmojllis Ir artimiesiems reiškiame nuoširdžią 
•užuojautų.

APYLINKĖS VALDYBA

JAV R. Lietuvių Bendruomenės Tarybos pirmininkui 
ir artimam Vagų bendradarbiai

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitls

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

LUKUI 
i EUDEIKIS * I* t

GAIDAS" DA1MID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0441'

TeVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAW1CZ

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois 
Tel. 974-4410

LAJŪOOTUVIŲ DIREKTORIAI 
e

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003

3 —Naujienos, Chicago. S. IE. December *20,



Iškilmingai palaidotas JAV R. Liet. B-nes 
tarybos prezidiumo pirm. dr. V. Plioplys
Gruodžio mėn. 8 d. žaibo grei- tautas Dargis, kuris tuo metu Į 

tumu pasklido liūdna žinia, kad buvo išvykęs paskaitos skaityti
į Los Angeles. Kaliforniją.

Išlipę iš autobuso, visi skubė-' 
jome j koplyčią, nes kiekvienas 
norėjome pamatyti Jį paskutinį: 
kartą. Koplyčia pilna žmonių. | 
Sunku 
mūsų
paskutiniam 
Mūsų brangaus ir 
Valentino Plioplio karstas skęs
ta gėlėse. Ąžuoliniame karste, 
juodame išeiginiame kostiume,

net įeiti. Visi belaukiu 
įtvykslant ir pasiruošę 

a t s i sveikinimui, 
mylinio dr.

šį rytą 6 vai. 10 min. iš gyvųjų 
tarpo išsiskyrė JAV B. Lietuviu 
Bendruomenės l'arylfos prezi 
dilimo pirmininkas dr. Valenti
nas Plioplys, gyvenęs Rockford, 
Illinois. Ši liūdna žinia labai 
skaudžiai pritrenkė visus B. L. 
B-nis narius, o taip pat ir pri
jaučiančius.

JAV B. LB-nės gruodžio mėn.
10 d. Liet. Tautiniuose Namuose 
vykęs tarybos narių ir atstovų
metinis suvažiavimas praėjo liū Į baltais šilkiniais plaukais, malo- 
desio ir gedulo ženkle. I nia šypsena veide saldžiai mie-

Susisiekus su šeima, sužinota, ga dr. V. Plioply 
kad a.a. dr. Valentinas Plioplys ’ galvą 
laidojamas pirmadienį.

Laike suvažiavimo buvo pa 
prašytas Juozas Bsgdžius, B. L. 
L' nės Marquette Parko apylin
kės vicepirmininkas, suorgani
zuoti autobusą norintiems vykti 
į laidotuves.

Pirmadienį, 6 vai. 30 min. ry
to, pilnas autobusas nuo šv. M. 
Marijos Gimimo parapijos baž
nyčios pajudėjo Rockfordo link. 
Po dviejų valandų laimingai pa

sekėme Bockfordą, Gasparini A 
Oliveri Funeral Home. Gaila, su

■ mumis negalėjo dalyvauti Cent
ro valdybos pirmininkas dr. Vy-

s. Pažvelgus, į 
trenkia mintis: “Daktare, 

užsnūdai!” Deja...
Tart bos prezidiumo sekretorė, 

pagerbdama daug organizavai 
nusi|>elniusį pirmininką, prisegė 
mažytį tautinių spalvų garbės 
ženklelį, kurio išleidimo inicia
torium buvo pats velionis.

Pirmoje eilėje didžio skaus
mo prislėgta ir paskutinių per
gyvenimų išvarginta sėdėjo žmo
na p. Aldona, sūnūs — Saulius 
ir Giedrius su šeimomis ir jau
niausias, kariškoje uniformoje, 
sūnus Linas. Kadangi pati ne
turiu jokio supratimo apie .JAV 
kariuomenės valdininkų ženk
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Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
linkime visiems savo klientams, 

ir draugamsA. IR J. MĖSINĖ
NAMŲ GAMYBOS LIETUVIŠKOS DEŠROS 

ANTANAS ir VIOLA PLIENIS, Sav.
” ’ bei sūnus JERRY

2433 Lithuanian Plaza Ct, Chicago, Ill. 60629 
Tel.: 436-6888
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lūs, t 
ti. T.

ir nagrine-

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
linkime visiems mūsų klientams 

ir draugams

4750 So. California Ave., Chicago, IL 60632

Linas esąs aux* to rango kariš
kis. Taip put 1-je pa.-ioje el ėję 
sėdėjo ir dr. V. Plicplio brolis 
Albinas bei kiti giminis. į

Kelioms minulėms praslii kus, 
buvo pradėtas paskutinis alsi- 
sveikinimas, praeinant p.o kars 
tą. Karstą nešė visi sūnūs ir brol
vaikis iš Ch cagos. Kitų nežinau. 
Niekur nesiteiravau, nes nema
niau, kad reikės man duoti šį 
reportažii. Visiems atsisveiki
nus, ddžiulė mašinų vilkstinė 
(aj)ie 70) su autobusu viduryje 
nulydėjo jo palaikus į šv. Pelro 
ir Povilo bažnyčią, kurioje buvo 
atnašaujamos gedulo šv. Mišios. 
Jas atnašavo dr. V. Plioplio pus
brolis. jėzuitas kun. Gutauskas, 
asistuojant dar keturiems kuni
gams: trims amerikiečiams ir 

| kun. kan. Vaclovui Zakarauskui.
Trumpą, bet labai prasmingą 

pamokslą pasakė kan. V. Zaka- 
Į rauskas. Reikšdamas užuojautą 
ir guosdamas artimuosius, jis 
pareiškė, jog mūsų artimųjų 
mirtis, kurią mes taip sunkiai 
pergyvename, yra ne kas kita, 
kaip tik jų perkėjimas iš žemiš
kojo gyveninio į Amžinąją Tė
viškę. Mirusieji nėra nebyliai. 
Mirusieji taip pat kalba. Jie kal
ba į mus tik kitokia kalba: mo
raliniu spinduliavimu, dvasinių 
vertybių skleidimu. Okupantas, 
pavergęs kraštą, puola ir naiki
na ne tik gyvuosius, bet ir mi
rusiųjų kapus. Karių ir savano
rių kapinėse nuvartomi pamink
lai, o kapai sulyginami su žeme. 
Pvz., rusai bolševikai 1950 me
tais Karo muziejaus sodelyje 
Kaune nuvertė Nežinomo karei-, 
vio kapo paminklą, o patį kapą 
sunaikino. (

Kanauninkas V. Zakarauskas 
dar pasidžiaugė, kad mes esame 
laimingi, gyvendami tokiame 
laisvame krašte, kaip Ameriko
je, kur savo artimuosius galima 
palaidoti su visomis apeigomis, 
uždegti žvakutę vėlinių vakarą 
ar gėlyte papuošti mylimojo 
žmogaus kapą. Deja, savo gim- ‘ 
tajame krašte viso to negalime 
padaryti, nes mus skiria ne tik Į 
gilus ir bankuojaslis vandeny- i 
nas, bet ir geležinė uždanga. Į

Pamoksle dar buvo priminta ’ 
jo, kaip gydytojo, pareigos. Jis 
buvo sumanus, sąžiningas ir rū- J 
pestingas savo pareigose. Ne 
vieną išgelbėjo iš mirties nasrų.1 
ne vienam nušluostė džiaugsmo 
ašarą. Į

Be savo tiesioginių pareigų.' 
jis dar uoliai įsijungė ir į visuo-1 
meninę veiklą. Jis labai, giliai 
pergyveno Lietuvos okupaciją, 
visomis jėgomis ir ištekliais rė
mė laisvinimo veiksnius: ALTą,1 
VLIKą ir taip pat BALFą. j

Dar trumpą žodį angliškai ta
rė parapijos klebonas. j

Po gedulingų pamaldų ir apei-' 
gų, vėl didžiulė mašinų vilksti- ; 
nė pajudėjo Kalvarijos kapinių 
link. Paskutines apeigas kapinė
se atliko jėzuitas kun. Gutaus
kas. Velionio žmona užbėrė ant

FA senins PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAI# 
TO ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSD4OKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

VUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

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

UAL I5TAT1 FOM IAL1 I UAL MTATI Mi 1AL I

karšio iš Lietuvos atvežtos že
melės. Buvo sugiedota “Vieš.,a-1 
lies Angelas”, “Marija, Marija” į 
ir Tautos himnas. Paskutinį st-1 
Jsveikin mo žodį tarė B. Lietu ' 
vos Bendruomenės Rockfordo j 
Apylinkės pirmininkas Kazys i 
Rutkauskas.

“Kartą man, būnant karių ir Į 
savanorių kapinėse Kaune, tarp 
visų paminklų man krito į širdį 
vienas marmurinis angelas, ištie
sęs savo suledėjusią ranką į sau- ' 
lę. Tas vaizlas giliai įstrigo ma
no š.rdyje... Ir šiandieną stovi
me prie a.a. dr. Valentino Pliop
lio duobės, kuris taip pat ištie
sęs ranką siekė tiesos, sugyveni
mo, vienybės, aktyvios kovos 
prieš okupantą ir laisvos bei ne
priklausomos Lietuvos. Deja... 
Jo ranka pavargo... ir sustin
go. .. Manau, neklysiu L. B’-nės 
vardu sakydamas, kad mes esa
me labai daug jam skolingi”... 
Šiais žodžiais baigė savo trum
pą, bet prasmingą kalbą B. Liet. 
Bendruomenės Rockfordo apy 
linkės pirm. Kazys Butkauskas.

Po visų apeigų kapinėse, visi 
laidotuvių • dalyviai buvo pa
kviesti gedulo pietums į Lielu- 
vių klubo patalpas. Kiek atsime
nu, a.a:. dr. V. Plioplys labai di-

’ džiuodavosi šiuo klubu, kurio Pierre Trudeau.

valdybai ir velionis p Įklausė. 
Didžiulė salė, stalai baltai pa
puošti, maistas kai]) geriausioje 
'a'gykloje.

(Bus daugiau)
A. Repšienė

KAS Iš TIKRŲJŲ YRA 
KALĖDOS?

“IB NĖ PER VIENĄ KITĄ 
(kaip tik per JĖZŲ) NĖRA IŠ
GELBĖJIMO, NES PO DAN
GUMI NĖBA ŽMONIŲ TARPE 
DUOTO KITO VARDO, PER 
KURĮ MES TURĖTUME BŪTI 
IŠGELBĖTI”. (Ap. Darb. 4:12).] >

Šią programą išgirsite šian- ; 
dien 8:45 vai. vakare radijo h3n* 
ga 1450 AM per “Lietuvos Ai
dus”.

Sekmadienį 9 vai. ryto radijo 
banga 1190 AM per Sophie Bar-| 
cus išgirsite “Džiaugsmas pa- < 
šauliui”.

Jei įtikėjote, malonėkite para
šyti. Prisiusime “Užgimęs lais
vas” knygelę. Mūsų adresas: 
Lithuanian Ministries, P.O. 
321, Oak Lawn, Ill. 60151.

Box

i 
išti-j— Prezidentas Beaganas 

są valandą praeitą ketvirtadienį 
kalbėjosi su Kanados premjeru

* MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

* NOTARIATAS • VERTIMAL

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA:

INCOME TAX SERVICE
B529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

■ - ■ , ■ - ■ U.

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

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

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

ŠIMAITIS REALTY

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto laidinę. 
Dirbu ir užmiesčiuose, yrolt, 

tonntuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava.
Tol. 927-3559

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

Tel: 436-7878

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

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

Chicago, HI.
Tel. 523-8775 arba 523.-919I

REPAIRS — IN GENERAL
Įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IP. DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman D e e k y s 

Tel. 585-6624

tuo jame, ir esame apdrausti.
ARVYDAS KIELA J 

6557 S. Talman Avenue 
. Chicago, IL 60629 j j 
34-9655 ar 737-1711,

PASSBOOK
SAVINGS

Sts us ?-- 
financing.

AT OUI tow UTE
‘ TO ’*1V* YOUR "

MiSCELLANEOŲS 
įvairus Dalykai

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

Taking Christmas orders now.

395-8967

Pardavimas i? Tašysi
U46 West |9th Mraat 
T»L XEpubllc 7-1941

yr High
Interest Rates 

?*xi on Sarmjs

Interest Compounded 
Deity end Paid Quarterly

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.
it H

Siuntiniai į Lietuvą;

Mutual Federal 
Savings and Loan

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

KXHtSi 3toa.Tu«.7Tl.»-4 Thur.9-8 Sat. 9-1

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 -

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.

NAUJIENOS APLANKYS KASDIENĄ
KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyg

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

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

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.

P. N EDAS, 4059 Archer Arenus, 

Chicago, III. 60632. Tai. YA7-59®

Good servfce/Good price
F. Zapoiis, Agent 
1208% W. 95th St
Everg. Park, III. rt3

60642 - 424-8654 J

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

Darbo valandos: Kasdien: nuo 
& vai. ryto iki 6 vaL vakaro. 

Sežtad.; nuo 9 vaL r. iki 12 vaL d. 
Ii pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
1849 West 63rd Street 

Chicago, DL 60621

Notary Public
INCOME TAX SERVICE į 

4259 S. Maplewood, TeL 254-7450 

daromi vertimai, giminių 
pildomi pilietybe* pra 

ir kitokie blankai

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

Siunčiu $45. Prašau siuntinėti Naujienas Chicagoje

— Amerikoje gyvena visa eilė 
buvusių karalių, bet nevartoja 
savo titulų.

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

KAINA — S17. (Persiuntimui pridėti $1J 
" ’ Siųsti čekį:

Naujienos, 1739 S. Halsted St
y Chicago, IL 60608

i i i i Į —

kaip kalėdinę dovaną metams (pusei metų $24). Kitose 
I vietose — $40, pusei metų — $22.
.VARDAS, PAVARDĖ .........................................................................i
NR. IR GATVĖ ................................ ................................................
MIESTAS .........................  VALST.................................

ZIP CODE ................. . ......
Siuntėjo Pavardė, Vardas ...... . ......................................... ......... .

Adresas: ..............................................

ADVOKATŲ DRAUGIJA 

V. BYLATTTS 
ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos: 

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet.
I šeštadieniais pagal susitarimą. 

«606 S. Kadai* Ava. 
CMcapa, IM. 60629

Tel: 778-8000I

PIRKIT! JAV TAUPYMO ONUS

6 — Naujienos, Chicago, 8, Bl. Tuesday. December 20, 1983


